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LUCRĂRI ÎN PLEN

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Conf. univ.dr. Maria ORLOV
Președinte al Institutului de Știinţe Administrative din 
Republica Moldova

Onoraţi oaspeţi,  stimaţi colegi, dragi  prieteni, 
daca imi permiteţi sa Va zic așa, deoarece a sacrifi ca timpul liber și interesele personale pentru 

a Va afl a alaturi de noi și a pune în discuţie rigorile unei bune guvernări, pe care ne-o dorim cu 
toţii, înseamnă mai mult decât a fi  colegi de breaslă, înseamnă prietenie, omenie și susţinere fră-
ţească în aceste timpuri grele, sau mai bine zis tulburi și incerte pentru societatea noastra. 

Vă zicem bine aţi venit la cea de-a V-a sesiune anuală a Institutului de Știinţe Administrative 
din Republica Moldova și ne bucurăm să avem printre noi distinși oaspeţi, prietenii noștri buni 
de la diverse instituţii și centre universitare, atât din România, cât și de la noi din ţară, cărora le 
mulţumim pentru că  au acceptat invitaţia și ne onorează cu prezenţa lor la lucrările sesiunii ști-
inţifi ce anuale a Institutului nostru.

Un prilej de bucurie pentru noi este și faptul că, în acest an, pe lângă sprijinul, devenit tradi-
ţional, din partea USEM, am benefi ciat de un enorm sprijin, atât la nivel organizaţional și parti-
cipativ, cât și fi nanciar, din partea Primăriei Generale a mun. Chișinău. Spun acestea, deoarece, 
colaborarea cu administraţia publică, în vederea optimizării și modernizării acesteia, este unul 
din scopurile pentru care s-a infi inţat ISAM-ul. Ne bucurăm că acest lucru a fost înţeles și chiar 
consfi nţit într-un Protocol de colaborare cu Primăria mun. Chișinău, în anul 2008, iar astăzi ve-
dem deja rezultatele frumoase ale acestei colaborări.

Ne-am dori să avem asemenea colaborări și cu administraţia centrală, Guvern și, cât mai multe 
instituţii statale sau nestatale, atât de nivel central cât și local, atât din ţară, cât și de peste hotarele ei.

Suntem un stat tânăr, după cum se vede și din titlul conferintei noastre, și, cu atât mai mult, 
guvernarea trebuie să plece urechea la ce au spus și ce spun în continuare cercetătorii în domeniul 
dreptului public și a știinţei administraţiei, care adună picătură cu picătură tot ce consideră mai 
important din știinţa și practica admninistrării unui stat pentru a găsi acel grăunte raţional care 
stă la baza statului de drept, bunei guvernări și a democraţiei ca valori supreme ale societăţii.

Din agenda de lucru a sesiunii vedeţi cât de vastă este amplituda temelor abordate, fi ecare din 
ele, la rândul lor, ar putea face subiectul unei conferinţe aparte,  de aceea sper sa reușim  să lan-
sam problemele, să tragem concluziile și să așezăm în ordinea priorităţilor domeniile de cercetare 
care să ne preocupe în viitorul apropiat, și, de ce nu, să iniţiem unele proiecte de parteneriat și 
colaborare chiar de astazi, de aici, având în sală atât reprezentanţi ai autorităţilor publice cât și ai 
unor ONG-uri interesate într-o astfel de colaborare.

Declar deschisă cea de-a V-a sesiune știinţifi că a ISAM, urându-Vă mult succes și o atmosferă 
academică cât mai agreabilă pe parcursul desfășurării acestui forum internaţional de o înaltă 
ţinută știinţifi că.
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MESAJ DE FELICITARE

Dorin CHIRTOACĂ,
Primarul General al municipiului Chișinău, 

Distinși participanţi,
Stimată Doamnă Președinte al Institutului de Știinţe Administrative din Republica Moldova, 

conf.univ.dr. Maria Orlov,
Onoraţi oaspeţi,

Îmi revine plăcuta misiune dea a adresa acest mesaj de felicitare la deschiderea lucrărilor celei 
de-a cincea sesiuni știinţifice organizate de ISAM în acest an jubiliar pentru Republica Moldova 
– 20 de ani de independenţă. 

Salut această iniţiativă frumoasă de a organiza un asemenea forum de înaltă ţinută știinţifică 
în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chișinău, prin intermediul 
Institutului de Știinţe Administrative din Republica Moldova, având drept scop posibilitatea con-
fruntării ideilor și opiniilor reprezentanţilor lumii academice cu ale celor ce aplică în practică 
strategiile și politicile administrative în domeniul administraţiei publice locale.  

Este primul for organizat de autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chișinău cu 
participarea societăţii civile și a specialiștilor consacraţi din domeniul dreptului public la un nivel 
știinţific atât de înalt. Considerăm aceasta o prioritate și o posibilitate în plus pentru a atrage 
atenţia asupra problemelor cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice din municipiul 
Chișinău, în mod special, cele ce ţin de lacunele și imperfecţiunile legislaţiei în vigoare. Instabili-
tatea legislativă și dinamismul dreptului administrativ reclamă o perfecţionare continuă a corpu-
lui de fucţionari publici. Or, asemenea întruniri sunt cele mai rafinate lecţii de maximă însușire a 
materiei și de real folos în realizarea principiilor bunei guvernări.

Ne exprimăm încrederea că evenimentul de azi va atinge scopul propus și  acest frumos înce-
put de conlucrare a administraţiei municipale cu instituţiile academice și organizaţiile neguver-
nametale preocupate de studierea fenomenului administrativ, modernizarea administraţiei pu-
blice, elaborarea, perfecţionarea și implementarea cadrului normativ din domeniul administraţi-
ei publice locale, va avea continuitate. 

Acest dialog constructiv dintre teoreticieni și practicieni, organizat la nivel internaţional, cu 
participarea specialiștilor din mai multe ţări, ne va ajuta să alegem căile cele mai eficiente de ad-
ministrare, modelele cele mai potrivite pentru noi întru modernizărea administraţiei publice lo-
cale în spirit european.  

Doresc din suflet succese mari tuturor participanţilor la lucrările sesiunii de comunicări ști-
inţifice care, fără îndoială, va scoate în evidenţă nu doar problemele dar și realizările frumoase ale 
administraţiei publice din acești douăzeci de ani de independenţă a Republicii Moldova.
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CUVÂNT DE SALUT

Prof. univ. dr.Verginia VEDINAȘ
Universitatea din București, Curtea de Conturi a României,
Președintele Institutului de Știinţe Administrative” Paul 
Negulescu”, România

Doamnă Președinte al Institutului de Știinţe Administrative, Distinși Participanţi,
Este o mare bucurie pentru mine să mă afl u acum în mijlocul dumneavoastră. Regret profund 

faptul că, din motive obiective, acest lucru nu s-a întâmplat până acum și promit, mie și dumnea-
voastră, că, atâta cât îmi va sta în putinţă, mă voi strădui să nu mai lipsesc niciodată.

Conduc, în România, Institutul de Știinţe Administrative ”Paul Negulescu”, pe care, împre-
ună cu regretatul profesor Antonie Iorgovan și cu alţi colegi, l-am reînfi inţat în 1994 și care este 
continuatorul celui care a existat în perioada interbelică, care editează și Revista de drept public. 
Ne-am bucurat, încă de la început, de prezenţa în mijlocul nostru, a colegilor noștri de la Chi-
șinău, care sunt și fraţii noștri întru preocupări, spiritualitate și simţire. Este minunat că putem 
să contribuim, toţi cei care, ca practicieni sau teoreticieni, am dovedit că suntem împătimiţi de 
administraţia publică, în sensul cel mai nobil și mai special al cuvântului, la dezvoltarea teoriei și 
practicii administrative din România și Republica Moldova.

Apreciez în mod deosebit implicarea primăriei orașului Chișinău în organizarea acestui eve-
niment și exprim întreaga preţuire și recunoștinţă domnului primar Dorin Chirtoacă, absolvent 
strălucit al Facultăţii de Drept a Universităţii din București unde îmi desfășor activitatea de dascăl 
universitar. Este minunat să constaţi această îngemănare între practica și teoria administrativă 
și înţelegerea că una fără cealaltă sunt greu de conceput, având în vedere aspiraţiile, legitime, de 
altfel, de a perfecţiona activitatea autorităţilor publice din sfera executivului. Pentru România, 
ca stat membru în Uniunea Europeană, este obligatoriu să se raporteze la valorile și exigenţele 
existente la nivel european, iar pentru Republica Moldova, ca stat aspirant la dobândirea unui 
asemenea statut, este necesar să își dovedească reala capacitate de a-l dobândi.

Vă doresc tuturor multe succese în activitatea pe care o desfășuraţi, sănătate și împliniri în 
profesiune și în viaţă.
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SISTEMUL GEOINFORMAŢIONAL CA SUPORT
 PENTRU BUNA ADMINISTRARE A AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE 

Conf. univ. dr.,Vasile GRAMA, 
Universitatea Tehnică a Moldovei, consilier municipal, 
Chișinău; 
Lector univ. drd., Andrei IACOVLEV, 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract
In the Era of Information, public information has become a precious resource for economic de-

velopment and a mean of institutional transparency and democratic participation for citizens since 
electronic tools can signifi cantly improve the services and information fl ows from administrations to 
citizens (eEurope 2002). 

Th e increasing rural and urban development in the last time, need urgently to use the fl exibil 
mechanism for effi  cient administration. In this sens the best practice for urban management is Geo-
grafi c Information System (GIS), wich not only keep and display data/information but have to also 
be like a support for operativ and calitativ decision making. 

As a local authority, the localities, villadges and sites needs a modern information systems, which 
will help to create an ample and realistic view of a future economic, social and urban development 
and mitigate the emergencies. Such kind of action has the aim of approach some local policies of 
planning competitive economic development that will help, to become a part of modern world, Eu-
ropean and national trends.

I. Introducere
Ritmul sporit de reformare a Republicii Moldova – determinat de modernizarea globalã, dar 

și asumat în mod conștient prin obiectivul integrãrii europene – ne impune sã asimilãm rapid 
soluþii informaţionale aplicabile în mai toate domeniile vieţii sociale, economice și culturale. În 
acest context dinamic, aplicaþiile informaţionale gestionând aspectele geo-spaþiale cu referire  la 
entitãþi distribuite pe teritoriul localitãþii, raionului, ţării sau chiar al euro-regiunii – benefi ciazã 
de un interes aparte. 

Una dintre cele mai valoroase bogaţii ale unui stat, unitate administrativ teritorială este pa-
trimoniu imobiliar, ce include pământul (terenul) și construcţiile. Acest lucru explica faptul, că 
programele de guvernare atât la nivel naţional cât și local pe poziţii prioritare includ păstrarea 
Patrimoniului. Subiectul patrimoniului e continuu pe agenda autorităţilor locale și centrale din 
ţările Uniunii Europene. Acest lucru a generat multiple dezvoltări de tip Sisteme Informaţionale 
Geografi ce ale Teritoriului, Modele Digitale ale Terenului, ca rezultat al cercetărilor știinţei geo-
grafi ei, geodezie, topografi e prin prisma știinţei calculatoarelor. Analizele realizărilor ne indică 
că, actualmente cel mai efi cient mod de administrare a patrimoniului unei Autorităţi Publice  Lo-
cale (APL) se realizează prin utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografi ce (SIG). Doar citeva 
domenii, ce pot fi  realizate cu utilizarea GIS in administratia locala:

- gestioneaza informatia distribuita spatial  - PAT, PUG, PUZ, PUD (echipare edilitara, pro-
prietati asupra terenurilor. etc.);

- transparenţă prin oferire de  acces rapid la informatie;
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- posibilitatea realizarii in timp real de analize, interogari, statistici si implicit rapoarte asupra 
unui volum mare de informatie;

- gestioneaza, emite automat acte de autoritate publica – certificate de urbanism, un spectru 
larg de autorizaţii etc.;

- facilităţi de informare si luarea deciziilor;
- planificarea investitiilor etc.

II. GIS-ul și FUNCTIILE SISTEMULUI GIS IN ADMINISTRATIE
Un Sistem Informatic Geografi c (GIS) este un ansamblu de mai multe elemente, ce au ca scop 

colectarea, sistematizarea, arhivarea, vizualizarea datelor/informaţiei în vedera efectuării analize-
lor spatiele și luării de decizii. Exprimă o reprezentare grafi că, un fel de hartă, computerizată, le-
gată la o bază de date și care combină „straturi de hărţi”, date grafi ce, cu diverse informaţii despre 
un imobil in particular si despre întreg teritoriul localităţii, tarii in general (fi g. 1).

SIG

FFuunncc iioonnaarrii    
ddiinn  pprriimm rriiii  

PPrrooggrraammee

AAnnaalliizzee DDaattee

CCaallccuullaattooaarree

Figura 1. Sistemul informaţional Geografic forma de prezentare si componentele principale

GIS-ul, se spune că a apărut din dorinţa de a face ordine, a sistematiza informaţia și a lua de-
cizii obiective si operative. Confortul asigurat prin reprezentarea informatiilor pe strate tematice, 
interacţiunea intre ele, vizulalizarea și examinarea lor separat sau in grupuri explica simplitatea 
utilizării, respectiv manifestă un grad sporit de interes. În funcţie de „straturile” care se combină, 
sunt disponibile anumite tipuri de informaţii. De exemplu, se pot afl a despre un imobil cine este  
proprietarul, reţelele pe care construcţia le are (apă, canal, gaz, curent electric, telefon, televiziu-
ne), materialul din care este construit imobilul, numărul de încăperi, suprafaţă, anul construcţiei, 
nivelul de impozitare, traseele pe unde se poate ajunge la respectivul imobil, cea mai scurtă rută, 
staţii de mijloace de transport în comun afl ate în vecinătate etc. Realizînd acest lucri prin simple 
apăsări pe tastele calculatorului.  Sistemul Cadastral in ansamblu cu infrastructura de date sptiale 
constituie fundamentele pentru dezvoltarea sistemelor de administrare a patrimoniului (fi g.1). 
Ele includ atit aspecte tehnice, economice cit și juridice. 
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Democratizarea societ ii;  

Privatizarea terenurilor rurale i urbane, 

înregistrarea drepturilor de proprietate; 

Urbanizarea rapida a societ ii; 

Dezvoltarea economiei de piat ; 

Dezvolt ri rapide condi ionate de tehnologiile 

informa ionale; 

Mediu i schimbarea climei; 

Crize globale; 

Era noua a pacii si armoniei; 

Protectia si respectarea drepurilor; 

Figura 2. Patrimoniu, dezvoltări,  mod de reglamentare

Domeniile de utilizare GIS sunt foarte variate, toate avand insa un punct comun de pornire 
identifi carea elementelor de interes pe baza pozitiei lor geografi ce. Aplicari posibile ale tehnolo-
giei GIS se regasesc in:

■ Administratie Publica Locala (consilii locale, consilii raionale, prefecturi, primarii);
■ Administratie Guvernamentala (resurse energetice, transport gaz, transport energie elec-

trica, drumuri, cai ferate, ape, aparare etc.);
■ Utilitati (retele de telefonie, apa, canal, electricitate, gaz, termie, etc.);
■ Intreprinderi cu resurse raspindite spatial (combinate, exploatari miniere, distribuitori 

combustibili, turism, asigurari, posta etc.);
■ Aparare, educatie, sanatate, management, arheologie, geologie, topografie, silvicultura, 

demografie etc.
Specificul aplicarii tehnologii GIS in APL se exprima în:
■ Gestiunea informatiilor cadastrale – Solutiile GIS simplifica substantial gestiunea  datelor 

cadastrale, asigurand fluidizarea acestor operatiuni;
■ Urbanism – modelarea in domeniul urbanismului poate contribui substantial la optimiza-

rea proceselor specifice la nivelul administratiei publice;
■ Integrarea cu sistemele fiscale – solutiile GIS pot fi integrate cu solutiile de fiscalitate, fiind oferi-

te instrumente avansate pentru gestiunea proprietatilor imobiliare si realizarea zonarilor fiscale;
■ Suportul pentru solutiile de utilitati  - Solutiile GIS pot oferi informatii exhaustive in ceea 

ce priveste retelele de apa, canalizare, termoficare si gaze. Avand in vedere existenta unor harti 
detaliate si a suportului oferit de solutiile informatice, va fi asigurata o operativitate ridicata in 
intretinerea acestei infrastructuri.

Prin mediul GIS Administratia Locala:
■ gestioneaza informatia distribuita spatial  - PAT, PUG, PUZ, PUD (echipare edilitara, pro-

prietati asupra terenurilor, etc.);
■ ofera acces rapid la informatie;
■ ofera posibilitatea realizarii in timp real de analize, interogari, statistici si implicit rapoarte 

asupra unui volum mare de informatie;
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■ gestioneaza, emite automat acte de autoritate publica – Certificate de Urbanism;
■ facilitati de informare si luarea deciziilor;
■ planificarea investitiilor etc. 

III. INTEROPERABILITATE PENTRU GIS
Soluţiile geospaţiale implementate în prezent sunt intr-o măsură limitate în funcţionalitate, de-

oarece utilizatorul are nevoie să folosească, să vizualizeze nu doar informaţiile pe care le gestionează 
organizaţia sa, ci și pe cele gestionate de alte instituţii. Un exemplu ar fi  avizele solicitate în cadrul 
Certifi catului de Urbanism, când o primărie trebuie să știe care sunt reţelele de utilităţi de pe supra-
faţa teritoriului pe care îl gestionează, respectiv informatia cu referinta la mediu etc., mai mult ca 
atît că ultimile modfi cari legale in acest sens (legea 163, din iuliue 2010) obligă autoritatea eminentă, 
ca la eliberarea certifi catului să fi e insoţit de avizele serviciilor speciale. Localizarea geografi ca este 
unul din elementele esentiale pentru fl uxurile informationale din administratia publica locala. In 
acest sens, cea mai mare parte din documentele vehiculate in cadrul primariilor sunt legate intrinsec 
de informatiile geografi ce. Incepand cu datele cadastrale, continuind cu elementele infrastructurii 
si incheind cu impozitele percepute pentru proprietatile imobiliare, sistemele GIS pot contribui 
substantial la automatizarea proceselor derulate la nivelul administratiei publice.

Interoperabilitatea sistemelor informatice este o problema de actualitate. Nici solutiile GIS nu 
fac exceptie, fi ind solicitate tot mai frecvent funcţii pentru integrarea acestor aplicatii cu cele mai 
diverse sisteme informatice. Avand in vedere specifi cul administratiei publice locale, integrarea 
solutiilor GIS cu celelalte aplicatii poate contribui substantial la fl uidizarea fl uxurilor informatio-
nale, fapt consimţit și in cadrul programului guvernamental E-guvernare.

Dezvoltarea Internetului a afectat fundamental arhitectura aplicatiilor informatice, determi-
nand modifi cari substantiale in modul de distributie si accesibilitate a solutiilor din aceasta catego-
rie. Avand in vedere aceste considerente, se poate spune ca accesarea aplicatiilor prin intermediul 
unui simplu browser Web a venit in intampinarea necesitatilor unei lumi caracterizată prin dina-
mism si prin accelerarea proceselor economice și/sau de alta natura. In prezent sunt conectate la 
Internet nu numai calculatoare, ci si o multitudine de alte echipamente cum ar fi  telefoane mobile 
sau dispozitive de tip hand-held. Avand in vedere aceste necesitati, crearea unui limbaj universal 
care sa fi e inteles de toate aceste echipamente deosebit de diverse, a devenit o cerinţă imperioasa.

Din perspectiva sistemelor GIS este important ca informatiile geografi ce sa poata fi  transfe-
rate intre diverse sisteme informatice si aplicatii, in acest mod fi ind asigurata interoperabilitatea 
cu alte sisteme GIS sau cu programele de alta natura. De asemenea, sistemele GIS moderne  pot 
furniza harti si informatii via Web, oferind astfel o mobilitate deosebita prin accesarea informa-
tiilor folosind numai un browser. Cum nevoia de mobilitate este tot mai acuta, solutiile GIS sunt 
capabile astazi sa furnizeze informatiile geografi ce pe terminalele mobile. Incepand cu laptop-uri 
si incheind cu dispozitivele hand-held sau telefoanele inteligente, toate aceste echipamente sunt 
capabile sa “digere” informatiile GIS.

Un rol major în asigurarea interoperabilităţii ţine de aplicarea directivei Uniunii Europene 
(UE) INSPIRE, care reglamentează crearea și administrarea infrastructurii de date geospaţiale. 
Transpunerea acestei directivei pune bazele creării unui nod unic la nivel naţional, geoportalul 
INSPIRE, prin intermediul căruia se va asigura accesul la informaţia spaţială din RM. Acest lucru 
devine un suport real pentru asigurarea accesului la informaţia spaţială pentru a putea lua decizii 
mult mai bune în cadrul politicilor de dezvoltare sectorială, politicilor de mediu, în cazul inter-
venţiilor pentru situaţii de urgenţă și pentru planifi care urbană, deasemenea îi va ajuta pe cetăţeni 
să descopere mai ușor anumite informaţii care îi interesează.
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IV. PROBLEME, NEVOI
La nivel mondial astazi se inregistrează un grad sporit de urbanizare (fi g. 2, tabela 1).

 

Tabela 1. Dinamica urbanizării

Anii Populatia urbană %

1900    220 millioane    13 %

1950    732 millioane    29 %

2005   3.2 miliarde   49 %

2030    4.9 miliarde   60 %

Dinamica dezvoltarii societăţii a condus la dezvoltari si implementari in administrarea pro-
prietăţilor prin intermediul GIS. Deși piaţa de GIS crește repede, există numeroase obstacole în 
achiziţionarea unor astfel de soluţii. Un obstacol major pentru implementarea soluţiilor GIS în 
RM se referă la standardizarea datelor și lipsa acestora în format digital, în particular a metada-
telor. Nu există încă o infrastructură naţională de date spaţiale (INDS), care presupune acorduri 
între instituţii, standarde tehnologice și resurse umane dedicate colectării și gestionării infor-
maţiei spaţiale. La nivelul UE, directivă de mediu INSPIRE, exprimă voinţă politică și legală în 
realizarea unei infrastructuri de informaţii spaţiale la nivel european, care trebuie implementată 
de toţi membrii Uniunii si este preferabil si de tarile asociate la UE. În lipsa acestor informaţii aju-
tătoare, utilizatorii nu pot benefi cia de toate avantajele unei soluţii IT de tip geospaţial și apelează 
la soluţia costisitoare a construirii cu forţe proprii a hărţii cu informaţii de fundal. De exemplu, 
o fi rmă de utilităţi demarează un proiect de măsurători, din care să afl e limitele cadastrale și pro-
prietarii terenurilor traversate de reţelele sale, în loc ca aceste informaţii să poată fi  preluate din 
sistemul cadastru al Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru (ARFC), ceea ce în multe cazuri duce la 
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duplicarea, și nu numai, a efortului de preluare a datelor. Instituţiile publice au desfășurat și con-
tinuie să desfășoare acţiuni dispersate, necorelate și cu efi cienţă scăzută atit din punct de vedere 
a costurilor cit si a caltăţii executării materialelor cartografi ce tematice, fi ecare realizind separat, 
aplicind norme si tehnologii diverse, in mare pe bani publici. 

Astazi, incă, constatăm lipsa de informare și de educaţie în domeniul geospaţial. Domeniul 
dat  este încă ignorat la nivelul învăţământului instituţionalizat public și privat, sursele de infor-
mare sunt puţine și destul de greu accesibile publicului larg. Barierile de tip, voinţa politică, ne 
dorinţa de a aplica tehnologiile avasate in reformarea serviciilor, interdicţii privind accesul la 
informaţii, necunoașterea domeniului, lipsa suportului fi naciar etc. toate în ansablu constituie 
gama de probleme ce explica gradul slab de aplicarea a tehnologiilor GIS in administrare. Un 
factor important îl reprezintă costurile relativ mari pentru implementarea unui astfel de sistem, 
care nu se exprimă neapărat prin bani, cât mai ales la costurile de reorganizare pe care le implică 
implementarea unui astfel de sistem la nivelul întregii autorităţi sau departament. 

V. SOLUŢII, APLICAŢII
GIS este o tehnologie care deservește aproape toate compartimentele administraţiei locale. 

Ideal ar fi  ca, în cadrul administraţiilor locale, să existe o subdiviziune (departament) GIS. Foarte 
puţine administraţii locale au înţeles importanţa personalului dedicat. Iar companiile care oferă 
soluţii geospaţiale nu pot decât să promoveze la nivel conceptual și tehnic soluţiile de tip GIS, 
punctând mai ales pe benefi ciile pe termen scurt și lung pe care le poate aduce o astfel de soluţie. 

Este important ca oamenii, în special factorii de decizii să înţeleagă benefi ciile reale pe 
care le aduce implementarea unei soluţii GIS pentru activitatea pe care o derulează zilnic, 
fapt care face  implicarea activă a acestora în procesul de adopţie și exploatare a unor astfel 
de sisteme, respectiv va veni si ncesitatea de personal specializat. În RM există peste 900 de 
primarii (APL), care au in statul de personal postul de inginer cadastral. O simpla astatistică 
arată că doar 10 la sută din specialisti sunt licentiaţi în domeniu, iar conducatorii autoritatilor 
in mare nu cunosc efectul tehnologiilor GIS in administrare. Putinele exemple ce arată că 
dacă o companie a reușit să-i arate unui potenţial client ce benefi cii poate avea în urma im-
plementării unei soluţii geospaţiale, alocarea resurselor necesare este un aspect care vine de la 
sine. Atfel pentru promovarea implementării este necesar informarea societăţii, formarea 
cadrelor în domeniu, efort instituţional in vederea restructurării, respectiv și defi nitivarea 
unor fonduri substanţiale pentru implementare.

Organele administraţiei publice municipale au menirea de a gestiona în condiţiile legii pro-
cesele economice, sociale, culturale, știinţifi ce, educaţionale etc. pe teritoriul respectiv în scopul 
satisfacerii intereselor generale ale locuitorilor municipiului. Obiectul acestei gestionări include 
domenii de activitate precum:

- populaţia;
- amenajarea și gestiunea municipiului;
- sfera socială;
- agenţii economici;
- fondul funciar; fondul imobiliar; căile de comunicaţie și transportul municipal;
- reţelele inginerești; asigurarea ordinii publice, protecţia civilă și protecţia mediului etc.
Astfel prin tenologia GIS se poate crea sistemul geoinformational municipal, ce are ca scop 

achiziţia, structurarea și diseminarea informaţiei adecvate despre starea infrastructurii teritoriale 
și crearea în baza tehnologiilor moderne a unui spaţiu informaţional comun al municipiului.

Drept efecte al implementării GIS municipal se preconizează:
■ îmbunătăţirea calităţii vieţii;
■ accesul larg al populaţiei municipiului la informaţii;
■ sporirea calităţii actului decizional al gestionării municipiului;
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■ accesul cetăţenilor la deciziile organelor administraţiei publice locale;
■ diversifi carea spectrului de servicii prestate locuitorilor municipiului, sporirea calităţii 

lor și scăderea costurilor acestora;
■ creșterea competitivităţii agenţilor economici pe pieţele internă și mondială;
■ Combaterea coruptiei în cadrul funcţional al primariei municipiului; 
■ Deschidere și transparenta în activitatea funcţională etc.
Realizarea sistemului geoinformational municipal va servi drept mecanism de implementare 

largă a tehnologiilor moderne cu un impact decisiv asupra dezvoltării regionale.

VI. DEZVOLTĂRI, TEHNOLOGII WEB GIS
În ultimii ani a crescut nevoia de informare asupra teritoriului, ca baza pentru planifi care, 

dezvoltare si controlul resurselor. De asemenea tehnologia a avansat sufi cient de mult pentru a 
putea pune la dispozitia utilizatorilor mijloace de informare rapide si efi ciente.Unul dintre aceste 
mijloace este Internetul care ofera o comunicare pe plan international detaliata si de calitate între 
producatorii de soft ware si utilizatori. Ca urmare a cresterii solicitarilor au aparut organizatii care 
sprijina si promoveaza activitatile din domeniu. Cele mai importante organizatii sunt: OpenGIS, 
USGS, EPA, UNIGIS, TERRA BAVARIA, GIM.

Rolul serviciilor Web in platformele actuale de GIS este de a oferi dezvoltatorilor de aplicatii, 
componente Web GIS, aliniate la standarde, utilizabile direct pe web pentru urmatoarele proto-
cole: SOAP, REST, OpenLS si J2ME. Serviciile web furnizate de catre ESRI permit dezvoltarea de 
aplicatii pentru analize spatiale, cartografi ere, identifi carea de adrese, geocodifi care, etc. In acelasi 
timp, folosind serviciile Web ESRI, utilizatorul are acces la un numar impresionant de seturi de 
date, furnizate de marii producatori de date, seturi care includ date vectoriale, imagini satelitare, 
ortofotograme, etc. Serviciile Web asigura un grad ridicat de fl exibilitate si permit programato-
rilor utilizarea limbajelor cu care sunt familiarizati. ESRI este un promotor activ al interopera-
bilitatii, considerata de toti ca o modalitate efi cienta de valorifi care a investitiei utilizatorului. 
Aproximativ acum doi ani, ESRI a lansat extensia Data Interoperability, care permite integrarea 
datelor existente in peste 70 de formate si, in plus, a celor existente in orice format documentat. 
ESRI este un promotor activ al standardelor in domeniul GIS si este un factor activ in cadrul 
Open Geospatial Consortium, al ISO si al INSPIRE (http://eu-geoportal.jrc.it), initiativa Uniunii 
Europene in domeniul standardizarii datelor si al dezvoltarii unor tehnologii de descoperire si 
reutilizare a seturilor de date. 

VIII. CONCLUZII
1. Sistemul Informaţional Geografic al APL trebuie organizat în baza principiului geografic 

(includerea în SG a tuturor subdiviziunilor administrative ale municipiului) și cel al domeniilor 
de activitate (populaţia, sfera socială, agenţii economici, fondul funciar și cel imobiliar, căile de 
comunicaţie și transportul municipal, reţelele inginerești, asigurarea ordinii publice și protecţia 
civilă, tablou de bord etc.), reprezentat prin serviciile publice locale și agenţi economici. 

2. La realizarea SIG e necesar de a aplica tehnici și tehnologii de ultimă oră ale firmelor recu-
noscute în domeniu, cu respectarea actelor normative și standardelor naţionale și internaţionale. 
Aceasta prevede:

■  utilizarea tehnologiei GPS (Sistem de poziţionare global prin sateliţi) de achiziţie a datelor 
pentru determinări cinematice în timp real;

■  utilizarea tehnologiei „OPEN GIS”, Serverg GIS va crea premisele utilizării concepţiei ‚ba-
zele de date geografice distribuite” utilizate în mod centralizat;

■ compatibilitatea tehnologică, tehnică, normativă și de program cu sistemele întreprinderilor 
și organizaţiilor municipale și cu sistemele organizaţiilor administraţiei publice locale și centrale;
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■  realizarea sistemului în baza arhitecturii deschise, ce va asigura posibilitatea de moderniza-
re, extindere și adaptare la condiţiile locale în baza limbajelor de programare standard;

■ aplicarea mijloacelor și metodelor fiabile de protecţie a informaţiei confidenţiale împotiva 
accesului neautorizat;

■ introducerea tehnologiilor de utilizare a semnăturilor electronice pentru organizarea circu-
laţiei documentelor oficiale;

■ aplicarea tehnologiilor Internet pentru transfer de informaţii;
■ dezvoltarea in paralel al cadrului legal in armonie cu aspectele tehnice si juridice. 
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Summary 
Article analyzing coding problems in administrative laz, from the question of whether the prin-

ciple, this branch of law can be codifi ed, advantages and disadvantages of coding.
If the answer is yes, it is necessary to determine the structure of this code.
It performs a content analysis that we have current draft  administrative code, developed at this 

Ministry of Administration and Interior, central idea is that it is necessary that such an approach, 
suppărted by all governments that existed in Romania, come alive to creat the foundations of mo-
dern administration in Romania, in accordance with EU requirements in the fi eld.

Keywords: administrative coding, coding advantages, disadvantages of codifi cation, the draft  
administrative code, adaptability, government, the structure of the Administrative Code. 

1. Consideraţii generale
Codifi carea dreptului administrativ reprezintă o problemă care necesită în continuare interes, 

demersuri legislative, proiecte politice, dezbateri doctrinare, dar care continuă să rămână nesoluţio-
nată, pentru că, în ciuda acestui ”zgomot” care se face în jurul ei, este neîndoielnic că nu există voin-
ţă politică pentru ca executivul să propună și să susţină un proiect viabil iar legislativul să-l aprobe.

Pentru a înţelege mai bine, invocăm modul în care a fost adoptată în România Legea privind 
Statutul funcţionarilor publici. Este cunoscut că, prin Constituţia României, încă în forma sa ini-
ţială, statutul funcţionarilor publici era enumerat printre domeniile care urmau a fi  reglementate 
printr-o lege organică1.

Cu toate acestea, a trebuit să treacă 9 ani până când legea să fi e adoptată2, și de atunci a suferit 
nenumărate modifi cări, care, parcă nu se mai opresc, fi indcă în permanenţă politicienii găsesc 
zone de interes în această lege care, ca să le fi e satisfăcute, impun modifi carea ei. După cum m-am 
exprimat și cu alte prilejuri clasa politică, indiferent că ne raportăm la cea care guvernează sau 
la cea care se afl ă în opoziţie, nu e interesată să aibă un corp de funcţionari publici profesioniști 
care să se bucure de stabilitate, pentru că are interesul să-și aservească acest corp și să-și pună 
în diferite funcţii oameni care îi sunt fi deli, pe care să vrea să-i răsplătească pentru anumite ser-
vicii deja prestate sau să-i determine să facă alte servicii. De aceea s-a tot amânat, de la an la an, 
adoptarea propriu zisă a  legii, până când, la sfârșitul anului 1999 când a impus Uniunea Europea-
nă, să procedeze la adoptarea Legii nr. 188/1999 printr-o procedura constituţională de excepţie, 
transformate din păcate într-o regulă, prin forţarea literei și spiritului textului care reglementează 
angajarea răspunderii Guvernului, respectiv art. 114.

Revenind la problema codificării dreptului administrativ, este cunoscut că exista specialiști 
care susţin o asemenea soluţie, argumentând, în principal, cu faptul că este necesar să existe reguli 
care să creeze un cadru unitar de reglementare a înfiinţării, organizării și funcţionării organelor 

1  Este vorba despre actualul art. 72 alin. (3) lit. j din Constituţia României.
2  Este vorba despre Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici care a fost modificată de peste 

40 de ori până în prezent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 20 mai 2007.
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administraţiei publice locale și a raporturilor acestora cu societatea civilă, cu beneficiarii pe care 
îi deservește și în egală măsură, există specialiști care se opun acestui proces de codificare în drep-
tul administrativ, argumentând în principal, cu ideea că administraţia publică este un proces în 
continuă evoluţie caracterizat prin nevoia de adaptare continuă la nevoile sociale, aflate în conti-
nuă transformare și este foarte greu ca un eventual cod să poată fi aplicat în contextul acestei 
permanente modificări3.

În toată această diversitate de opinii, preocuparea adoptării unui cod administrativ sau a unor 
coduri administrative, continuă să îi frământe nu numai pe specialiști, nu doar doctrina, ci și 
autorităţile publice care prin competenţa lor, sunt implicate în procesul de elaborare a unui cod, 
sau alte subiecte de drept- ex. organisme guvernamentale sau diferite structuri administrative 
care manifestă interes în a se implica  într-un eventual demers de elaborare a unui proiect de cod 
administrativ.

În perioada 2001-2003 a existat un asemenea proiect realizat prin intermediul Centrului Re-
gional de formare administrativă locală Sibiu4 cu sprijinul statului german, care s-a concretizat în 
elaborarea a două proiecte de cod pentru administraţia publică, un cod de proceduri administra-
tive ( de drept procesual ) și un cod administrativ propriu zis ( de drept substanţial ). Institutul de 
Știinţe Administrative  ”Paul Negulescu” a consacrat una din sesiunile sale anuale dezbaterii pro-
blemei codificării în dreptul administrativ. În urma concluziilor prezentate la sesiunea respectivă 
a fost sesizat și Parlamentul cu proiectele a două coduri, unul administrativ și altul de proceduri 
administrative, însă, din păcate, finalitatea adoptării acestora nu a fost încă realizată.

2. Stadiul actual
Problema codifi cării dreptului administrativ a reprezentat în ultima perioadă în egală măsură 

o problemă juridică, dar și una care a preocupat clasa politică. Astfel se explică faptul că majori-
tatea Guvernelor nu numai că au înscris-o în programele de guvernare, dar au avut și preocupări 
practice în a concretiza adoptarea de coduri administrative. Atât în perioada 2000-2008, cât și 
în prezent, au existat constituite, la nivelul Ministerului Administraţiei și Internelor, colective 
care au avut ca misiune elaborarea unor coduri administrative, care, din motive care exced unor 
explicaţii rezonabile, nu au fi nalizat redactarea propriu-zisă a acestora.

Una din cauzele care au determinat eșecul fi nalizării acestor proiecte a fost lipsa de continui-
tate în cadrul Ministerului Administraţiei și Internelor.

Schimbarea forţelor politice afl ate la conducerea acestuia au atras abandonarea proiectului 
început și declanșarea unor noi proceduri de redactare, ceea ce a anulat, practic, eforturi admi-
nistrative, fi nanciare, de cercetare, care avuseseră loc. E regretabil că se întâmplă astfel de lucruri 
și că nu se conștientizează faptul că progresul unei ţări, în ansamblul său și pe diferite domenii 
de activitate, impune continuitate, valorifi carea a ceea ce este bun din ceea ce fost anterior și nu 

3  Cu privire la aceste opinii, a se vedea Dana Apostol Tofan – Drept administrativ, vol. I, Editura C.H.Beck, 
București, 2008, pp. 71-79. 

4  Prin Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009, actualizată, privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – 
cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, se prevede, la art. 5 alin. (2), desfiinţarea autorităţilor sau 
instituţiilor publice prevăzute la anexa nr. 1, care va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărâ-
rii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare. Art. 68 lit. c) prevede că Ordo-
nanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea și organizarea Institutului Naţional de Adminis-
traţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, în acest fel 
desfiinţându-se acest Institut. În cadrul lui funcţionau centre regionale de formare continuă pentru 
administraţia publică locală, unul dintre acestea fiind cel de la Sibiu.
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aruncarea la coș a trecutului și luarea, mereu de la capăt. Este un soi de blestem al adamismului, 
care ne determină să ne comportăm mereu precum Adam și Eva, ceea ce golește de continuitate 
eforturi consistente și ne ţine pe loc.

În prezent, în România, se derulează un nou proiect, a cărui titulatură este ”Un cadru 
legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă”, în cadrul Ministerului 
Administraţiei și Internelor5.

Spre deosebire de practicile anterioare, când Ministerul Administraţiei și Internelor a avut 
întreaga responsabilitate a elaborării proiectului, responsabilitatea elaborării lui a fost încredin-
ţată unui agent privat, care, cu sprijinul Unităţii Centrale de Reformă în Administraţia Publică6, 
a alcătuit o echipă de specialiști și a elaborat proiectul de Cod administrativ, substanţial și este 
structurat în șapte părţi:

Partea I cuprinde unele dispoziţii generale și comune, referitoare la obiectul de reglementare, 
defi niţii și principii aplicabile, formele de îndeplinire a rolului statului și a unităţilor administrativ 
teritoriale, exercitarea prerogativelor de putere publică.

În ceea ce privește obiectul de reglementare, acesta include următoarele domenii: organiza-
rea și funcţionarea autorităţilor și instituţiilor publice, personalul din administraţie, proprietatea 
publică și privată a statului și a unităţilor administrativ teritoriale precum și serviciile publice.

Constatăm că proiectul nu include și aspectele privind răspunderea în dreptul administrativ, 
care este o materie de importanţă deosebită, asupra căreia era necesar să se oprească și redactorii 
proiectului și să o includă în conţinutul acestuia.

Ca și tehnica de redactare, Codul prezintă, în opinia noastră, aspecte care ar fi  indicat să fi e re-
gândite, pentru a da documentului care își proclamă vocaţia de a deveni primul Cod administra-
tiv al României un conţinut armonios și riguros. Avem în vedere, spre pildă, modul neechilibrat 
în care sunt repartizate materiile și sunt alcătuite părţile care compun structura Codului. Există 
părţi care au câteva zeci de articole sau chiar mai puţine7 și părţi care au sute de articole, ceea ce, 
în opinia noastră, s-ar impune regândit, comasat, reașezat. Partea privind serviciile publice ar 
putea reprezenta o componentă a primei părţi, care reglementează aspectele generale și defi nirea 
conceptelor. În acest fel, s-ar realiza și pe fond o mai bună reglementare, prin determinarea în 
mod complet a obiectului administraţiei publice în cele două concepte ale sale, executarea legii și 
prestarea de servicii publice, în limitele legii.

Partea a II-a are ca obiect de reglementare administraţia publică centrală, unde se regăsesc 
Președintele României, Guvernul, administraţia centrală de specialitate și administraţia centrală 
din teritoriu (prefectul și serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe 
centrale de specialitate).

Multe din prevederile cuprinse în această parte a proiectului, ca și în celelalte, de altfel, sunt 
în opinia noastră discutabile, dar nu ne propunem să le analizăm acum. Ne preocupă aspectele 
de principiu care legitimează demersul în sine și care apreciem că ar trebui avute în vedere atât în 
România, cât și în Republica Moldova.

Partea a III-a a fost consacrată administraţiei publice locale, și acoperă atât aspectele care 
privesc principiile de organizare și funcţionare, autorităţile care realizează administraţia publică 
locală, organizarea administrativ teritorială, cât și problema bunurilor și a lucrărilor publice.

Multe din soluţiile cuprinse în această parte, astfel cum au fost preluate din legislaţia în vi-
goare, sunt, în opinia noastră, discutabile, și se impun a fi  regândite, cum ar fi  subordonarea 
viceprimarului și a secretarului de unitate administrativ teritorială faţă de primar, sancţionarea 

5  Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional ”Dezvoltarea capaci-
tăţii administrative”, cod SMIS2989.

6  UCRAP, Structură de specialitate a Ministerului Administraţiei și Internelor.
7  Exemplu, partea a VI-a consacrată serviciilor publice are 14 articole.
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contravenţională a primarului de către prefect sau modul cum este reglementat regimul auto-
nomiei locale, care continuă să rămână nefuncţional, în contextul în care dimensiunea teoretic 
declarativă primează faţă de cea a conţinutului acesteia. Este unanim acceptat și peste tot demon-
strat că o autonomie locală fără una fi nanciară și funcţională nu poate exista cu adevărat8.

Partea a IV-a este consacrată statutului juridic al funcţionarilor publici și regimul juridic apli-
cabil altor categorii de personal din administraţia publică. Atragem atenţia, pentru acurateţea ex-
primării, că regim juridic cu bunurile, persoanele au statut juridic, astfel încât denumirea părţii 
acesteia putea să fi e ”statutul juridic al personalului din administraţia publică”, în care să fi e introduși 
atât funcţionarii publici, cât și celelalte categorii de personal. Problema funcţionarilor publici este 
una din cele mai sensibile, atât în România, cât și în Republica Moldova. De aceea, ea trebuie să 
fi e reglementată într-un mod care să consolideze statutul juridic al acestei importante categorii de 
personal și regimul juridic al celei mai importante componente a acestuia, respectiv stabilitatea în 
funcţia publică. Ori preluarea actualelor prevederi din lege, menţinerea categoriilor deja existente, 
neconsacrarea unor reguli ferme cu privire la statutele specifi ce ale unor categorii de funcţionari și a 
unor limite în ceea ce privește obiectul de reglementare a acestora, ceea ce face să existe statute pa-
ralele celui general, sunt departe de a rezolva situaţia. Și cu atât mai puţin de a stăvili apetenţa celor 
care, afl aţi la putere, manifestă tendinţe mai mult sau mai puţin voalate, de a-și aservi acest personal.

Partea a V-a are ca obiect de reglementare proprietatea publică și privată a statului și a unită-
ţilor administrativ teritoriale.

Și în ceea ce privește această parte atragem atenţia asupra neclarităţii și inconsecvenţei limba-
jului, uzitându-se conceptele de proprietate și domeniu, fără a se realiza o clară delimitare între ele.

Partea a VI-a este consacrată serviciilor publice, și ne-am referit deja la puţinătatea conţinu-
tului său și la faptul că, în opinia noastră, ea ar trebui inclusă în prima parte a Codului. Unele 
concepte uzitate sunt de-a dreptul, nerecomandabile, cum ar fi  obligaţiile de serviciu-public  sau 
serviciile non-economice de interes general.

Ultima parte cuprinde unele dispoziţii tranzitorii și fi nale.

3. Perspective
Apreciem că atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, codifi carea activităţii ad-

ministraţiei trebuie să reprezinte o prioritate. Apreciem că este necesar ca, în concretizarea unui 
asemenea demers, să fi e avute în vedere următoarele aspecte:

1. Să fi e elaborat un Cod administrativ în două părţi distincte, una care să includă partea de 
drept material și altă parte de drept procesual. Pot fi  avute în vedere și două coduri distincte, 
oricare soluţie fi ind acceptabilă. 

2. În cuprinsul Codului administrativ substanţial, se impun a se regăsi următoarele părţi 
componente:

- fundamentarea conceptelor specifice administraţiei publice;
- organele administraţiei publice la nivel central și al unităţilor administrativ teritoriale;
- formele de activitate a administraţiei publice, respectiv actele juridice și faptele și operaţiu-

nile materiale, administrative sau direct productive;
- răspunderea administraţiei;
- personalul administraţiei, care să cuprindă funcţionarii publici, personalul contractual și 

aleșii locali;
- domeniul public, privat și serciviile publice.
În ceea ce privește obiectivele care trebuie urmărite de o viitoare codifi care a dreptului admi-

8  Autonomia locală reprezintă un principiu constituţional, dar și un mod de organizare a administraţiei 
colectivităţilor locale (Ioan Vida – Puterea executivă și administraţia publică, R.A.” Monitorul Oficial”, 
București, 1994, p. 193).
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nistrativ, apreciem că se impun norme care să creeze premisele pentru a se respecta:
a) principiul supremaţiei Constituţiei și al legalităţii, care sunt de esenţa activităţii adminis-

traţiei publice; 
b) respectarea limitelor de competenţă și corelativ, prevenirea sau diminuarea excesului 

de putere; 
c) profesionalizarea personalului din administraţia publică, în mod deosebit a funcţionarilor 

publici și personalului contractual;
d) calitatea aleșilor locali și a demnitarilor din administraţia publică și creșterea responsabi-

lităţii acestora; 
e) depolitizarea funcţiei publice și consolidarea statutului funcţionarilor publici; 
f) întărirea regimului autonomiei locale;
g) creșterea calităţii serviciilor publice prestate către cetăţeni.
Acestor obiective se adaugă nevoia unor reglementări clare, coerente și rezistente la procesul 

de continuă transformare caracteristic fenomenului administrativ în ansamblul său. O adminis-
traţie publică modernă, civilizată, într-un stat de drept, democratic și social, ar trebui să fi e, îna-
inte de toate, o administraţie publică transparentă, iar aceasta este de neconceput în absenţa unor 
norme clare, pe cât posibil unitare, cunoscute de toată lumea9.

9  Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, Editura All Beck, vol. I, ediţia a IV-a, București, 2005, 
p. 148.
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REPERE PRIVIND EVOLUŢIA UNEI ȘTIINŢE DISTINCTE 
APLICATE LA ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Prof. univ. dr., Ioan SABĂU-POP*

Universitatea “Petru Maior”, Tîrgu Mureș, România

Abstract
Th e paper is the result of a retrospective research on the need and recognition of an independent 

science of administration, which takes into consideration what we call „the administrative phenome-
non” in a multidisciplinary way. Th e administration as a system is generated by the social resources 
that require the organization of the system itself on its pragmatic part. We speak of the adminis-
tration and public administration along time, signifi cantly in the contemporary era as applied in 
its broadest sense in all social activities, because when we valued the concept of organization and 
hierarchy in the system, he is actually living administration.

In the narrow sense, it should be recognized the specifi cally area of its forms that is classic and 
which concerns the executive power in its components, defi ned theoretical and normative in a ren-
net, outlined administrative law.

To give sense to the administrative science there was doctrinary concern, on the one hand it 
considers the development as an applied science administration where government would prevail 
applicable law, on the other hand that this privilege should be overcome and that the science of ad-
ministration should be disciplinary extended to the analytical intrusion object to a complex social 
phenomenon that is by joining research results drawn from sociological, economic, cultural history 
of national or wider geopolitical (as an example the European area) and more recently American 
pragmatism which inspired the administrative management .

Th is paper aims to bring in a collage arguments to draw on its own administration science, theore-
tical approaches to justify them and to be useful challenges that contemporary public administration is, 
it must investigate what is called administrative behavior as a complex social phenomenon that directly 
contribute to the interdisciplinary analysis with results that give us other sciences that we named.

Th e human society carries within itself the seeds of development, this development can be 
chaotic or organized by ordering constant factors and actors in society, according to the amount 
of existing interests in the frame at a time, which in modern society was a national one, which 
nowadays is not predominant.

If there has existed in the history at all civilizations appropriate models of social organization it 
is the case to admit that it was an empirical form of administration.

A theoretical construction that is employed as a science of administration must recognize that 
the research of economic, social, political and historical utility to add the conclusion of conscious 
action and awareness for administrative law and government as the authority must make numerous 
arguments from all other sciences, which gives the nature of an interdisciplinary science. Moreover, 
the principles and an optimal evaluation are drawn from an analytical settlement, as in a crucible 
which is actually the science of administration considered, of course also as a teaching discipline.

* Profesor universitar doctor în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Facultatea de Știinţe Eco-
nomice, Juridice și Administrative, șef al Catedrei de Știinţe Juridice și Administrative, avocat-Baroul Mureș.
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1. Repere privind evoluţia unei știinţe distincte aplicate la administraţia publică

1.1. Introducere
Noţiunea de administraţie presupune două categorii de concepte : teritoriul pe care se exprimă 

în sensul că este subordonat administrării și subiecţii de drept care intră în contact cu administraţia 
și de fapt cărora li se adresează până la a i se impune ceea ce administraţia prin administrare își 
găsește raţiunea în resorturile organizării sociale care în esenţă este de natură administrativă. Orice 
societate se organizează în primul rând, administrativ, este prima formă de conducere care poate să 
apară în dezvoltarea graduală a civilizaţiei umane.

Fiecare dintre aceste două categorii luate separat urmează să fi e văzută, la rândul ei, într-un 
dublu sens.

Din perspectivă teritorială conceptul privește la rândul său două dimensiuni : prima, cea na-
ţională care privește administraţia unui stat și a doua, cea externă teritoriului naţional, cu care 
se interferează, având o evoluţie istorică proprie de la a se ignora până la interdependenţă și 
suprapunere. În acest ultim înţeles trebuie privit rolul reglementărilor și cadrul organizatoric al 
Uniunii Europene, cu standarde proprii pentru membrii Uniunii sau cu diferenţieri fi e minore 
fi e în armonie și cu întrepătrunderi sau raporturi de compatibilitate cu statele din afara uniunii.

Din perspectivă socială, cu adresabilitatea subiectelor de drept, administraţia privește pe de 
o parte sistemul administrativ organizat într-o structură ierarhică cu rolul esenţial de a aplica, 
de a pune în practică competenţele executive și pe de altă parte persoanele luate individual ca 
persoane fi zice sau ca subiecte colective persoanele juridice cărora le este îndreptată exercitarea 
puterii, în variatele sale forme. Între ele există aparatul agenţiei administrative – funcţionarul 
public înzestrat cu competenţele funcţionale, cu rolul de a face legătura și de a realiza acţiunile 
din structura sistemului, el fi ind prepusul ce îl investește autoritatea.

Administraţia în conceptul de organizare socială a existat în stadiile sale empirice încă din 
zorii civilizaţiei omenești și a avut de-a lungul timpului o evoluţie când insinuoasă când fi rească, 
concomitent cu dezvoltarea tot mai structurată a diverselor forme de organizare umană pe tipuri 
de stratifi cări sociale și o ierarhizare progresivă, cu particularităţi pe tipuri de orânduiri sociale, 
având la bază ierarhii generate de fi ecare sistem în parte existent de-a lungul timpului. 

Până în perioada contemporană a fost necesară o construcţie evolutivă și considerăm necesară 
implementarea cunoștinţelor legate de administraţia a cărei terminologie contemporană este aceea 
de administraţie publică, dar pentru a cărei realizare atât în teorie cât și în practică este defi nitorie 
funcţia publică ce o îndeplinește funcţionarul public cu rol și atribuţii până la cele mai complexe. 
Revine instituţiilor publice implicarea în recrutarea, formarea și perfecţionarea funcţionarilor pu-
blici care constituie o “adevărată armată” pentru a îndeplini atribuţiile executive ale sistemului.

În perioada contemporană aceste atribuţii se constituie într-un mechanism imens, distribuit 
pe fascicole determinate, care dă greutate sistemului administrativ și-l face să funcţioneze potri-
vit cu menirea lui, dar deseori este marcat de difi cultăţi. Ele provin tocmai din seria de atribuţii 
extinse la toate domeniile vieţii sociale, unde sunt posibile suprapuneri, paralelisme, lipsă de si-
metrie și de compatibilităţi, cu nevoi mai mult sau mai puţin justifi cate de inerţii birocratice care 
dau o aparenţă de distonanţă acţiunii executive, care deseori nu este departe de realitate, pentru 
că birocraţia este însoţitoarea sistemului2.

Privită din punct de vedere sociologic, administraţia publică reprezintă o sumă de colectivi-
tăţi umane care organizează acţiuni executive într-o formă organizată în scopul de a deservi alţi 
oameni. Problema factorului uman care desfășoară activităţi administrative capătă o importanţă 
considerabilă, el fi ind agentul statului, dar reprezentantul cetăţeanului.

2  Termenul de „birocraţie” înseamnă conducerea de către cei care lucrează static în birouri, a se vedea 
Liviu Radu: Evoluţia sistemelor administrative, în Revista transilvană de știinţe administrative nr. 
1(7)/2002, p. 9-12;
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Devine aici foarte importantă crearea cadrului crearea cadrului legislativ și managerial, pen-
tru organizarea mecanismului social – administrativ, ceea ce face ca pe lângă legi potrivite și 
decizi oportune, pentru un sistem executiv viabil să fi e angrenaţi pentru atribuţiile sale oameni 
competenţi, activi și devotaţi pentru realizarea scopului stabilit. În toată evoluţia sa administraţia 
trebuie să fi e centrată pe preponderentul său rol, care este individul investit de societate să o înde-
plinească cu determinarea lui spre atribuţiile care îi revin, în scopul deserviri intereselor sociale 
generale și cele ale cetăţeanului luat individual.

1.2. Evoluţia istorică a administraţiei și formarea unei știinţe a administraţiei
În explorarea cunoașterii evoluţiei istorice a unei știinţe a administraţiei, apreciem că sunt 

necesare câteva consideraţii privind dreptul administrativ pentru care este o știinţă de sinteză3; 
evoluţia câtorva sisteme administrative naţionale mai reprezentative în dreptul administrativ 
comparat și în fi ne, evoluţia administraţiei europene.

Această evoluţie are loc în mod fi resc în legătură cu dreptul, pentru că știinţa administraţiei 
se dezvoltă odată cu dreptul care de fapt îi dă normele juridice după care poate să funcţioneze 
administraţia. Toate celelalte component cum sunt: economia, managementul, baza material etc., 
sunt importante și nu pot fi  neglijate, dar întâietatea revine sistemului normative.

Spaţiul naţional este reprezentativ pentru fi ecare sistem administrativ naţional, supus în prin-
cipiu normelor de drept interne. Găsim la toate statele o evoluţie a organismelor administrative, 
de la cel rudimentar din epoca de debut până la cel modern din zilele noastre, dar nelipsit de 
disfuncţii și aproape sufocat birocratic.

 În România a existat o putere politică instituţionalizată încă din jurul anului 80 Î. H., după 
unifi carea triburilor din nordul Dunării în primul stat cunoscut sub numele de Dacia, stat centra-
lizat sub autoritatea regelui. Ce este foarte important, că după cucerirea Romană, administraţia 
publică centrală și locală s-a realizat după modul de organizare al Imperiului Roman, ca provincie 
componentă a imperiului. În consecinţă devine aplicabil dreptul roman și sistemul de organizare 
administrativă specifi c imperiului cu unele particularităţi pe care le găsim în toate provinciile im-
periului, preocupat de a lăsa o parte semnifi cativă din rânduielile locale pentru a evita confl ictele, 
măcar parţial, și a ţine sub controlul Romei locuitorii și economia provinciei. Aceasta, cu scopul 
de a apărea în faţa autohtonilor ca o favoare.

Au existat mai multe abordări cu privire la știinţa administraţiei, pentru a se stabili locul 
acesteia, în principal autonomia și interdisciplinaritatea acestei știinţe, care se axează în mod de-
osebit pe abordarea teoretică a acţiunilor practice care decurg din măsurile și actele concrete de 
„guvernare” necesare pentru societate, chiar cercetând din vechime fenomenul.

Știinţa administraţiei s-a conturat și ocupă un rol semnifi cativ în sistemul știinţelor sociale 
în general și în dreptul public în mod deosebit. Reglementarea dreptului public are în vedere 
structura și sarcinile puterilor în stat precum și relaţiile multiple dintre stat și instituţiile sale pe 
de o parte, apoi prin aceste instituţii cu cetăţeni, pe de altă parte. Domeniile dreptului public sunt 
vaste prin natura conceptelor pe care le conţine, în cadrul său există o valorizare a legalităţii ce re-
zultă din caracterul normelor substanţiale puse în aplicare prin atitudinea factorului politic exis-
tent din entităţi politice care deţin puterea politică. Nu poate fi  neglijată manifestarea orientărilor 
politice în administraţie care este un domeniu, care spre deosebire de altele, ( cum ar fi  justiţia) 
are particularitatea interferenţelor politice care prin succesiunea ideologiilor lor, prin deţinerea 
temporară a puterii dau administraţiei deseori orientări lipsite de continuitate produc confuzie și 
lipsă de efi cienţă, care perturbă întreg sistemul social.

Știinţa administraţiei izvorăște din permanenta încercare a doctrinei de a aduce o contribu-
ţie pentru înţelegerea fenomenului administrativ care repetă în practica socială activitatea exe-

3  N. Miulescu: Știinţa administraţiei, Ed. U.J. , 2010, p. 6-7



26

cutivă în mod direct, prin normele și măsurile dreptului administrativ subordonat principiilor 
fundamentale ale dreptului public, din care face parte. Știinţa administrativă cristalizează prin 
opiniile relevante ale autorilor care sunt principiile pe care se clădește administraţia publică 
în care își au originea toate demersurile aplicate ale celor care guvernează la diferite nivele de 
competenţă ordinea socială prin măsuri care se concretizează în: organizare, aplicarea legii 
prin raporturi juridice de drept administrativ pentru menţinerea unui cadru social adecvat și 
măsuri de ordine impuse de statul de drept.

Statul de drept are ca premisă esenţială instituţionlizarea prin norme a unui sistem de control, 
care să menţină certitudini și siguranţă într-o coeziune socială și de încredere a cetăţenilor, unde 
sunt importante, la fel de importante respectarea ordinii de drept distribuită egal și fără discri-
minări pentru toţi cât și un sistem de control capabil să „ cenzureze” modul de îndeplinire al 
competenţelor de către autorităţile publice de la orice nivel. Competenţele sunt instituţionalizate, 
în primul rând, prin Constituţie prin instituirea principiilor fundamentale, ierarhizare, raportu-
rile dintre autorităţile publice ale statului, dintre acestea și formaţiunile politice în consideraţi-
unea drepturilor fundamentale cetăţenești, în al doilea rând prin legile organice de înfi inţare și 
organizare, în fi ne formele de participare ale populaţiei pentru alegerea sau desemnarea acestor 
autorităţi. Știinţa administraţiei pentru ași aduce aportul metodologic și doctrinar are în analiză 
ca inspiraţie și material de lucru tocmai cadrul constituţional oferit și celelalte norme ale drep-
tului pozitiv dar și soluţiile ce rezultă din confruntarea cu practica autorităţilor administrative și 
a instanţelor judecătorești, de cele mai deseori contradictorie și neunitară. Scopul unei știinţe în 
explorare și cercetare este de a lucra cu argumente, analogii pentru a desprinde orientări princi-
pale cu valoare epistemologică pe care să le recomande. De aici rezultă importanţa primordială 
în domeniul dreptului administrativ ca să existe o știinţă a administraţiei ca o premisă la ce se 
impune prin anticiparea dezvoltării fenomenelor social economice viitoare.

În construcţia unei știinţe a administraţiei trebuie pornit de la ce desemnează și care este 
înţelesul de „administraţie” și „drept administrativ”. Despre știinţa administraţiei care ca „ști-
inţă” este un ansamblu sistematic de cunoștinţe despre o realitate obiectivă și subiectivă; sau, un 
ansamblu de cunoștinţe veridice dintr-un anumit domeniu al cunoașterii, la o primă vedere s-ar 
putea aprecia că este o parte componentă a dreptului administrativ pentru că la urma urmei, s-ar 
putea spune, că și acesta din urmă potrivit defi niţiilor consacrate ar trebui să fi e o știinţă4. Nu se 
poate nega legătura și întrepătrunderea dintre ele, dar știinţa administraţiei are locul său distinct 
pentru că cercetează fenomenul administrativ concepută ca știinţă a dreptului, fi lozofi ei, psiho-
logiei, faptelor și de sinteză a administraţiei. Ea explorează fenomenul administrativ depășind re-
perele tehnice și cadrul de acţiune mai restrâns relativ al domeniului, explorare care extrapolează 
acţiunea administrativă interdisciplinar cu depășirea sferei persoanei juridice, cum ar fi  tendinţa 
de cercetare spre managementul, marketingul, comunicarea, antreprenoriatul administrativ, re-
laţia publică, implicarea știinţei politice.

1.3 . Istoricul și orientările doctrinare în abordarea unei Știinţe a administraţiei de sine 
stătătoare. 

Ideea unei Știinţe aparte a administraţiei a evoluat în paralel cu domeniul pe care îl cerce-
tează: administraţia ca acţiune socială și dreptul administrativ care este defi nit în doctrină ca 
fi ind ramură a dreptului public, care reglementează cu valoare de principiu, relaţiile sociale din 
sfera administraţiei publice, precum și controlul activităţii administraţiei publice prin modalităţi 
reglementate de control ale propriului sistem și cel efectuat de către alte autorităţi din afara siste-

4  Colectiv de autori: D.E.X., E.A, 1975, p. 931; Dicţionar Enciclopedic, vol. VI,  Ed. enciclopedică, p. 637; 
Dictionnaire Larousse, Ed. 1995, p. 1669 .
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mului administrativ, parlamentul și instanţele judecătorești 5. 
În consecinţă revenind, germenii originii unei organizări administrative îi găsim încă în pe-

rioada orânduirii primitive, credem că din epoca neolitică, când grupările de populaţie în ginţi 
și în triburi dă semne de relativă stabilitate teritorială pentru că apar ocupaţiile și îndeletnicirile 
stabile, se construiesc așezări primitive și se conturează în forme mai omogene grupări mai mari 
de indivizi care se individualizează de alte grupări prin conștientizarea apartenenţei sub covâr-
șitoarea practicare a ritualurilor fi ecărui trib. Se cristalizează o structură conducătoare care se 
impune prin „șeful” recunoscut căruia i se datorează supunere. Apare o autoritate consensus, deja 
este prima formă de organizare socială ierarhică recunoscută, cu prerogativele nevoilor din epo-
că și care se impune, la nevoie dar deseori, printr-o forţă coercitivă arbitrară, nu atât din ceea ce 
am putea numi „exces de putere”, cât mai mult din superstiţiile și miturile care dominau cultura 
populaţiei primitive.Amintim fi e și în treacăt, o teză 6 că puterea era dată și exercitată de gruparea 
socială organizată în sine colectiv, iar nu de cel care era șef, o altă teză că și în sânul societăţilor 
primitive puterea era „ difuzată în masa membrilor societăţii”, dar care apoi să se concentreze în 
persoana conducătorului „ șefului”, teză fundamentată de un autor francez 7.

În doctrină sunt exprimate rezerve în a accepta ideea puterii politice pe legăturile de sânge și 
că numai organizarea pe criteriu teritorial poate să primească o semnifi caţie politică ceea ce este 
specifi c statului 8. Fără intenţia de a contrazice opinia prestigiosului autor se impune o observaţie. 
Am arătat mai sus deja că populaţia din perioada neolitică este mai stabilă teritorial și își mar-
chează delimitări în spaţii geografi ce chiar dacă pendulează între aceleași limite pe care și le apără 
de vecini, putem deci constata o demarcare teritorială specifi că statului de mai târziu, în același 
timp, prin natura lucrurilor care o dau evenimentele de tot felul prin care trece tribul, populaţia 
care îl constituie devine tot mai eterogenă, în dauna relaţiilor de rudenie. Mutarea populaţiei pe 
teritorii distincte cunoscută cu denumirea de transhumanţă o găsim și în epocile moderne, chiar 
până în zilele noastre fără să se lege caracterul în sine sistematic al acelei populaţii, dar care pen-
dulare temporară este impusă de ocupaţii tradiţionale cum ar fi  păstoritul și negoţul, recunoscute 
la popoarele din zona balcanică. Devine tot mai evident că se cristalizează o pătură conducătoare 
corespondentă aparatului administrativ de mai târziu, desigur sunt de recunoscut diferenţele de 
specializare existente în rânduielile sociale de mai târziu. Găsim această concepţie la cercetători 
erudiţi din domeniul antropologiei, istoriei și sociologiei, în special adepţii teoriei structuraliste 
având ca promotori: Jean Piaget, Claude – Levis Strauss ș.a.9.

Ideea fundamentală este că germenii unei organizări pe care să o considerăm ca incipientă 
organizare administrativă constă în identifi carea atemporală a unei structuri sociale pe care o 
găsim la popoarele primitive care se pretinde a fi  acceptate pentru societatea arhaică. Problema 
„primitivismului”, dă începutul duratei pentru a asista la schimbările ce urmează, dar unde apar și 
contrastele care se datorează mediului natural10. Termenul de „primitiv” nu are în analiză conota-

5  În acest sens: a se vedea definiţia dată de prof. A. Iorgovan, în Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. 
IV, Ed. All Beck 2005, p. 187-188. Este de relevat că există multe definiţii ale dreptului administrativ 
propuse de autori de specialitate. Autorul citat apreciem că are o înclinaţie spre a da dreptului greutate 
la partea cu natura conflictuală, contenciosul administrativ, însă o definiţie a noţiunii echilibrată nu 
trebuie accentuată spre partea contencioasă în care a excelat preocuparea autorului.  A se vedea și din 
dreptul comparat J. Rivero, J. Waline : Droit administratif, Ed. Dallaz Paris, 2002, p. 10-12 ;

6  A. Iorgovan: Drept constituţional și instituţii politice. Teoria generală, Ed. Galeriile Calderon, Bucureşti 
1994, p. 132-133;

7  Georges Bourdean: Traité de science politique, vol. I, I.L.G.D. Paris, 1966, p. 121-123;
8  A. Iorgovan: Tratat de drept administrativ vol. I, Ed. CH Beck 2005, p. 7 ;
9  Citate din istorie : Claude Levis Strauss; Jean Piaget : Structuralismul azi, Ed. Paris, 1957 ;
10  Claude Levis – Strauss: Antropologia sălbatică, Ed. Politică, 1978, autorul descrie demarcaţia pe care 
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ţia etimologică contemporană. „Un popor primitiv nu este un popor arierat sau rămas în urmă; el 
poate da dovadă într-un domeniu sau altul de un spirit de invenţie și de realizare care să lase mult 
în urma lui succesele popoarelor civilizate” 11.

Din toate timpurile valabil pentru orice societate o structură prezintă un caracter de sistem, ale 
cărui elemente sunt viabile dacă sunt justifi cate și dacă pot să-l menţină necesar pentru cerinţele și 
mentalităţile de moment ale societăţii. Judecarea de a fi  sau nu primitivă o organizare administrativă 
într-o comunitate dată, poate fi  cerută dacă avem în vedere momentul la scară istorică și ce este ne-
cesar în acel grup-comunitate. Diferenţieri de modernitate pot fi  acceptate, când diferenţieri există 
la stadii istorice similare și comunităţi identice (ex. asemănarea Romei antice unde predomină cri-
ma și corupţia, la Grecia antică caracterizată prin fi lozofi e, cultură și democraţie ateniană).

Este esenţial a se constata că analiza fenomenului social sub aspectul său organizatoric care 
are o existenţă contemporană cu civilizaţia este perceput ca fi ind administraţie iar studierea lui 
pune bazele unei noi ramuri ale știinţelor sociale – știinţa administraţiei cu înclinaţii preponde-
rent teoretice de cercetare.

Deși ea prospectează fenomenul administrativ din toate timpurile apariţia ei ca știinţă este 
semnalată încă din secolul al XIX –lea, odată cu știinţa dreptului administrativ chiar dacă 
există construcţii teoretice mai timpurii 12. Funcţia explicativă este atribuită evoluţiei istorice a 
știinţei administraţiei care este „ o prelungire istorică” adăugată în creuzetul cercetărilor pre-
cedente pe care se clădește.

Raţiunile pentru care este nevoie să se recunoască existenţa unei știinţe a administraţiei con-
stau în imperativul modernizării și cunoașterii administraţiei publice care trebuie să cunoască 
mai întâi o abordare teoretică. Efi cienţa administraţiei publice este un scop, pe care însă îl dă o 
metodă care să facă efectiv fenomenul administrativ atât de prezent în viaţa socială organizată 
unde puterea de anticipare și de reglementare sunt esenţiale.

Știinţa administraţiei în legătură evidentă cu factorii politici și economici, când aduce argu-
mente pe temeiuri raţionale face efi cientă administraţia publică și constituie o permanenţă la pro-
gresul social13. Contribuţia acestui erudit sociolog, pe care l-am citat, evidenţiază rolul știinţei ad-
ministraţiei pentru buna funcţionare a statului critică imitările făcute fără discernământ. Numai 
o cercetare adecvată poate să ducă la o administraţie pentru cerinţele ţării14. Realităţile sociale nu 
sunt ideatice și este nevoie de o administraţie proprie și activă, al cărei rol pentru o cunoaștere ști-
inţifi că îi revine sociologiei administrative. Propune analiza fenomenului administrativ pe părţile 
sale: acţiunea administrativă, obiectul administraţiei, agenţii administrativi, mijloacele acţiunii 
administrative și în fi ne, scopul demersului administrativ.

Așadar știinţa administraţiei și-a impus existenţa în modul cel mai fi resc, pentru că dă de-
fi niţii, cercetează fenomenul în sine și dă rigoare la ceea ce trebuie să se întâmple legitim în 
organizarea socială care de fapt este în sens larg administraţia publică. Știinţa administraţiei este 
o disciplină care organizează riguros formele de susţinere teoretică și practică a administraţiei 
statului de drept, pentru a fi  în slujba cetăţeanului, în literatura de specialitate este caracterizată 
ca fi ind atât o artă cât și o știinţă care gravitează în jurul „faptului administrativ”, apărută relativ 
recent printre știinţele sociale 15.

o face deosebirea geografică mai clară și denotă spiritul uman, exemplificând diferenţierea dintre locu-
itorii savanelor de locuitorii din păduri, unde factorul natural mai favorizat și-a pus amprenta. Autorul 
cercetării inclusă în volumul „Gândirea sălbatică” ed. 1968;

11  Idem p. 121
12  C. Manda, C. Manda: Știinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, 2008, p. 27.
13  Traian Herseni, Tratat de sociologie, Ed. Şt. Si Enciclopedică, Buc. 1982, p. 534-537 ;
14  Traian Herseni : Sociologie şi administraţie, în Buletinul M.A.I., nr. 3/1942, p. 469-476 ;
15  C. Manda, C. Manda: op. cit. p. 11-12
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În prezent este unanim recunoscut că știinţa administraţiei este conturată ca o știinţă auto-
nomă și interdisciplinară 16. Ea se delimitează de știinţa dreptului administrativ, în doctrină s-a 
pus constant problema raportului dintre ele, însă știinţa administraţiei s-a dezvoltat ca o știinţă 
de sine stătătoare17.

2. Dezvoltarea spaţiilor administrative naţionale și spaţiul administrativ european
În România știinţa administraţiei s-a dezvoltat într-o legătură directă cu dreptul adminis-

trativ. Primul autor a fost C.C. Dissescu, cel care făcând referire la obiectul știinţei adminis-
trative consideră delimitarea acesteia de știinţa dreptului administrativ semnalând o poziţie 
aparte a acestuia 18.

În perioada interbelică iniţiatorul Școlii românești despre o știinţă a administraţiei a fost pro-
fesorul Paul Negulescu, care formulează consideraţii în domeniul acestei știinţe, arătând că are de 
obiect organizarea ierarhiilor autorităţilor administrative, atribuţiile care le revin, funcţionarea 
lor, distinct de dreptul administrativ care reprezintă totalitatea regulilor, în raporturile reciproce 
dintre cei care realizează administraţia și cei supuși actului de administrare adică „regulile ce 
guvernează drepturile și datoriile reciproce ale administraţiei și ale administraţilor”19.

Autorii interbelici au urmat acestui demers și au încercat să demonstreze locul știinţei admi-
nistraţiei ca o știinţă socială care își propune un obiect propriu de cercetare, dar cercetările din 
domeniu se referă mai mult la studii didactice, cursuri de specialitate în instituţii de învăţământ 
superior. Profesorul Paul Negulescu înfi inţează în anul 1925 Institutul de Știinţe Administrative 
al României, ca o iniţiativă proprie, pe care l-a condus, până în anul 1946, fi ind semnalat printre 
primele institute de acest fel din lume 20.

Obiectivele institutului au fost să dezvolte o doctrină administrativă naţională-românească 
care să fi e utilă organelor administrative și celor judecătorești pentru o bună organizare adminis-
trativă, proces în care se afl a România mai ales după formarea statului naţional de după Unirea 
de la 1 Decembrie 1918. Era la modă cercetarea sociologică imprimată de Școala sociologică a lui 
Dimitrie Gusti prin căutarea de metode de investigare a fenomenelor sociale din perspectiva evo-
luţiei istorice, de stabilirea unei concepţii proprii care să ducă la o structurare socială și căutarea 
factorilor de progres ce ar putea fi  suprapuși de valorifi carea civilizaţiei în esenţă rurală existentă 
în România.

Nu au rămas în afară schimburile de idei și de experienţe derivate din cercetare cu instituţii și 
cercetători din străinătate, urmând și în acest domeniu pilda oferită de cultura juridică și admi-
nistrativă franceză21.

Între obiectivele institutului a stat și editarea unei reviste de specialitate de drept public, edi-
tată din 1927 până în 1934 (trimestrial), până în 1943 (lunar) când apariţia a fost întreruptă din 
cauza unor evenimente tragice pentru România și a războiului.

Prin conferinţele din acea perioadă și prin publicaţia Revista de Drept public s-a militat pen-
tru un învăţământ public superior administrativ, formarea unei știinţe și se înfi inţează, în anul 
1926, „ Școala Superioară de Știinţe de la București” , iar în anul 1928 se înfi inţează „Școala 

16  I. Imbrescu: Op. Cit., p. 37, N. Miulescu: Știinţa administrașiei, Ed. Universul Juridic, 2010, p. 9-10; 
A. Iorgovan: Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. IV, CH. Beck, p. 155

17  I. Iovănaș: Drept administrativ, Ed. Servo-sat, Arad, 1997, p. 35;
18  Constantin C. Dissescu, Curs de drept public român, vol. III, Drept administrativ, Ed. 1891, p. 822-824;
19  P. Negulescu: Tratat de drept administrativ, vol. I, Buc. 1906; Consideraţii reluate de N. Miulescu, op. 

cit. P. 13-13
20  I. Imbrescu, op. cit. pag. 41
21  P. Negulescu și Const. C. Dissescu, au participat activ la lucrările şedinţei Institutului de Drept Internaţional 

Public, înfiinţat la Paris.
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Superioară de documentare și Știinţe Administrative” de pe lângă Institutul de Știinţe Adminis-
trative din România cu scopul atragerii tinerilor pentru cariera de funcţionar și perfecţionarea 
profesională a funcţionarilor 22. 

În perioada 1945-1989, după încetarea activităţii Institutului de Știinţe Administrative, există 
o preocupare mai modestă pentru știinţa administrativă, date fi ind orientările și concepţiile regi-
mului politic afl at la putere, dar nu au lipsit chiar în formă îndoctrinată acel regim avea nevoie de 
justifi care ideologică a știinţei administrative.

Chiar și așa, în studiile, cercetările și programele Facultăţilor de drept de la Cluj și București, 
s-a studiat și abordat fenomenul administrativ prin prisma unei anumite Știinţe a administra-
ţiei. Un reviriment este cunoscut după anii 1969-1970, după înfi inţarea specializărilor de drept 
administrativ la două facultăţi de drept (Cluj-Napoca cu secţia la Sibiu și București), precum și 
cursurile de perfecţionare profesională pentru „funcţionarii de stat” cum erau denumiţi atunci 
de pe lângă Comitetul de Stat pentru Economie și Administraţia locală (C.S.E.A.L.), în baza Legii 
nr. 2/1972. 

Recapitulând evoluţia știinţei administraţiei în România în perioada 1945-1989, un cunoscut 
autor de specialitate cuprinde perioada în patru etape23: 

Prima etapă, până la 1948, când prin refl ex ca o continuitate se reţine continuarea cercetărilor 
sub conducerea institutului de știinţe administrative interbelic de care am arătat mai sus, precum 
și stăruinţa prin lucrări și studii la aplicarea știinţei administrative la realităţile românești., chiar 
și din acel moment.

A doua etapă, accentuarea caracterului juridic, cu semnalarea că în anul 1954, s-a înfi inţat 
Institutul de Cercetări Juridice unde capătă un rol și știinţa administraţiei. 

Capătă împortanţă activitatea legislativă în domeniul raporturilor dintre cetăţean și autorităţi, 
se recunoaște constituţional (1965) necesitatea controlului activităţii administrative fi ind adop-
tată Legea nr. 1/1967, privind controlul, ce-i drept limitat, al unor acte administrative pe cale 
judecătorească.

După anul 1968 se reorganizează administrativ ţara, apare necesitatea profesionalizării apara-
tului administrativ. Elementele teoretice și practice ale știinţei administraţiei cunosc o revigorare 
care caută să ducă la o determinare corectă a locului și importanţei știinţei administraţiei, de 
care regimul se folosește. Noua organizare administrativă schimbă optica regimului stalinist greu 
îndepărtat din peisajul social românesc. Noua organizare administrativă pe judeţe chiar tributară 
doctrinei regimului socialist, cel puţin indirect tratează și pune în practică organizarea adminis-
trativă după concepţii mai moderne și cu inspiraţii din Europa Occidentală.

După schimbarea regimului social – politic intervenită în decembrie 1989, sunt remarcabile 
eforturi legislative și administrative pentru reorganizarea administraţiei publice pe temeiurile 
statului de drept, se ivește un cadru favorabil și pentru exprimarea Știinţei administraţiei odată cu 
dreptul administrativ pentru a pune în rosturile sale și a forma o administraţie publică efi cientă, 
la nivel central și local.

Știinţa administraţiei apare în perioada contemporană ca o știinţă care studiază, cercetează 
toată complexitatea fenomenului administrativ. Fenomenul administrativ este un fenomen soci-
al, în consecinţă interesează sub aspect normativ și domeniul juridic.

22  Pentru detalii: I. Imbrescu, op. Cit. P. 42 și urm. 
23   A. Iorgovan, op. cit. p. 222 și urm;
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Dar, ca știinţă nu este una juridică, ea utilizează metode de sinteză, devine autonomă, cu 
obiect și principii, recunoscute la nivel știinţifi c internaţional 24. Enunţată ca o știinţă nejuridică25 
ea nu exclude aparatul juridic de lucru, care este esenţa ierarhizării și competenţelor aparatului 
administrativ26 , pentru că nu pot fi  concepute decât prin reglementări.

În contextul noilor realităţi ale societăţii românești știinţa administraţiei dobândește po-
ziţia sa necesară pe care o impune funcţia și funcţionarea tot mai specializată și permanenta 
diversifi care a administraţiei publice. Am constatat deja caracterul interdisciplinar și complex, 
precum și abordările sau paradigmele administraţiei publice care sunt multiple și care le face 
să-și extindă rădăcinile în domenii conexe sau înrudite precum știinţele politice, economia, 
sociologia, dreptul, fi lozofi a, etc..

Momentul de după anul 1990 este marcat de realităţile afl ate în contrast, pe care le aduce glo-
balizarea comentată predilect de politicieni și sociologi, o nouă eră a informaţiei care circulând 
astfel face vecine evenimentele și mai apropiaţi indivizii ignorând distanţele geografi ce și atunci 
pe planul știinţei administraţiei se recunoaște un drept câștigat. Ţinând seama de aceste multiple 
repere și în special de procesul integrării europene crește rolul și se poziţionează ca fi ind o știinţă 
cu obiect și metodă proprie atât de utilă pentru administraţie. Un autor român, este de părere că 
între știinţa administraţiei publice (de stat) și știinţa administraţiei nu este o deosebire de obiect 
- ambele știinţe caracterizează administraţia, ci o deosebire de aplicare a cercetării.

Peisajul știinţifi c românesc cunoaște după anul 1990, o acceptare ca un drept câștigat a știinţei 
administraţiei cu obiect și metode proprii, în primul rând se reînfi inţează, în anul 1995, Institutul 
de Știinţe Administrative „Paul Negulescu”, și care, prin Legea nr. 246/2007 devine Institutul de 
Drept Public și Știinţe Administrative al României, care primește rangul ofi cial de for naţional 
știinţifi c cu personalitate juridică de drept public, afl ată sub control parlamentar și care devine un 
continuator al I.S.A.R. din 1925.

De asemeni, se înfi inţează Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, se introduce 
la universităţi în cadrul facultăţilor de profi l la domeniile fundamentale de știinţe sociale, spe-
cializări de administraţie publică în planul de învăţământ al acestora sunt incluse discipline de 
știinţa administraţiei.Tot astfel, în programele studiilor post – universitare și masterate este in-
clusă această disciplină, toate aspectele amintite sunt argumente pentru consolidarea „Știinţei 
administraţiei” cu rolul său distinct de dreptul administrativ și administraţia publică.

Mai este de menţionat crearea Institutului Naţional de Administraţie prin O.G. nr. 81/2001, 
urmând tradiţia formării continue a personalului din administraţia publică (I.N.A.). Integrarea 
europeană a României propune implementarea cunoștinţelor legate de menirea funcţiei publi-
ce și a funcţionarului public, prin existenţa unor laboratoare cu funcţie didactică prin care să 
se explice și să se formeze cât mai aprofundat atribuţiile și competenţele funcţionarilor publici. 
Pregătirea și formarea lor continuă au acum o strânsă legătură cu conceptele de „cetăţenie euro-
peană”, de „etică și deontologie profesională”, concepte ce decurg din relaţionările dintre: func-
ţia publică europeană, instituţii comunitare, funcţionar public european. Atribuţiile I.N.A. sunt 
reglementate de H.G.R. nr. 1083/2002 și reluate în literatura de specialitate 27, constând în două 
articulaţii importante: a). formarea continuă în administraţia publică pentru toate categoriile de 

24  În acest sens: Al Negoiţă ; Știinţa administraţiei, Univ. București, 1972, p. 8-9 ; Mihai T. Osoveanu ; 
Cu privire la obiectul știinţei administrative în „Studii și Cercetări juridice” nr. 2/1971, p. 276; Pierre 
Bandet, Lucien Miehl în Traité de science administratife, Ed. Mouton & Co, Paris, 1966, p. 81 și urm; I 
Alexandru; Administraţia publică. Realităţi. Perspective, Ed. Lumina Lex, Buc. 1999, p. 102

25  În acest sens Paul Negulescu  ; Curs de politică administrativă, Buc. 1938, fas. I, p. 30-33 ; Charles 
Debbach ; Science adminitratife, Administration publique, Ed. Dallaz, Paris 1989, p. 8-11.

26  Ion Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex 2000, p. 199 şi urm ;
27  V. Vedinaș, Rolul și atribuţiile I.N.A., în „Rev. Românăde Administraţie publică locală” Sibiu, 2002, p. 28.
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funcţionari, și b). Organizarea de programe de perfecţionare pe durate relativ mai scurte pentru 
personalul administrativ.

Menirea administraţiei o reprezintă atașamentul pentru interesul public spre care este consa-
crată atitudinea funcţionarului, simplul atașament, important dar insufi cient fără o dezvoltare a 
competenţelor și aptitudinilor. Or, formarea continuă pentru descoperirea și împlinirea vocaţiei 
profesionale, duce la această exigenţă, rolul instituţiilor și programelor, pe cele mai importante 
le-am amintit și au tocmai acest scop.

În administraţia publică afl ată ca un fenomen mobilizator și în „mișcare”, cum nu există ade-
văruri universale, cum depinde de mulţi factori, permanenta cercetare înlătură neprofesionalis-
mul empiric și reperele sunt date în mare măsură de știinţa administraţiei.Trebuie avut în vedere 
sensul epistemologic al termenilor și categoriilor cu care operează administraţia publică, care sunt 
cei mai des întâlniţi – administraţie, administrator, funcţionar-, trebuiesc luate în considerare 
metodele existente și evaluările rezultate din cercetare pentru a corespunde unui fl ux de entităţi și 
agenţii moderne modelate să fi e fl exibile la deciziile care se impun28. Este cunoscută diversitatea, 
uneori de-a dreptul „stufoasă” a sarcinilor pe care le îndeplinește administraţia publică, infl uenţe-
le și presiunile la care este supusă de actorii politici, pentru a avea sub control gama de prestaţiuni 
realizate de serviciile publice face să aibă nevoie de un personal cu pregătire profesională diversă, 
adoptabil fără carenţe funcţionale la schimbările de optică ale puterii politice și desigur la fi ltrul 
componentelor cu care este permanent confruntată complexitatea sistemului. Pentru a satisface 
nevoile cotidiene ale colectivităţii, a răspunde așteptărilor particulare ale individului care trăiește 
într-o grupare organizată pe ierarhia micro- și macro – a sistemului, ele trebuiesc anticipate, mai 
mult decât mulţumirea de sine de a fi  cunoscute și contemplate.

Din perspectiva opiniei noastre este nevoie de o știinţă de introspecţie, care să ordoneze opor-
tunităţile metodologic și analitic pe trei concepte: administraţia sau autoritatea publică; prepusul 
acesteia agentul (funcţionarul)public și subiectul spre care se îndreaptă prestaţia administrativă: 
cetăţeanul care poate fi  acceptat ca individ sau o comunitate umană organizată. Nu trebuie să se 
cadă în eroarea exclusivităţii egoiste a serviciului administrativ că ar fi  „ în slujba cetăţeanului”, 
acela „al satisfacerii intereselor individuale”, pentru că nu se poate pierde din analiză eșantionul 
reprezentativ care este organismul social etatic care veghează cu sfi nţenie interesul general și a 
cărui năzuinţă spre perfecţiune face posibilă armonia socială și de acolo izvorăsc resurse pentru 
nevoile individuale. Cu alte cuvinte sistemul trebuie să fi e bine ansamblat pentru a fi  capabil să 
ofere potenţial care să îndeplinească cerinţe individuale, pe care le identifi căm ca aparţinând 
membrilor din comunitate. Pentru alcătuirea și închegarea sistemului, arcuit, echilibrat, evitarea 
de a fi  împovărător este nevoie de o construcţie piramidală la rândul său sistemică și cu acţiune 
de intruziune chirurgicală să fi e, ne permitem o metaforă „ca un sistem solar propriu” apt să-și 
genereze răspunsuri materializate efectiv la orizontul de așteptări care vin dinspre cetăţen sau 
comunităţile alcătuitoare de indivizi. Din moment ce recunoaștem că sociologic administraţia 
publică reprezintă însumări de indivizi și de colectivităţi umane care relaţionează între ele într-o 
formă organizată pentru a administra interesele oamenilor capătă importanţă omogenitatea sis-
temului și angrenarea califi cată a oamenilor care lucrează în administraţia publică.

Reglarea și perfecţionalizarea componentelor sistemului este realizabilă prin studii și cerce-
tări, care le face știinţa administrativă, cu condiţia de a fi  califi cate, să aibă o suprapunere tematică 
cu problematica reală a fenomenului, să primească ca o simetrie în oglindă semnalele care vin 
din sistem și desigur, dezbărate de prejudecăţi dar mai ales de utopii. Centrarea activităţii admi-
nistraţiei publice pe corespondentul activităţii sale, cetăţeanul acesta este cel care așteaptă să i se 

28  I. Sabău-Pop, Education Européenne des Fonctionnaires Publics, La serie « E.U.P.A. », Project Erasmus, nr. 
69682-IC-1-2005-1-RO, Miskolc University Press, 2008, p. 146-147.
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îndeplinească cerinţele și pe de altă parte cel care este, prin dublarea calităţii de cetăţean în plus 
este investit de societate să îndeplinească o misiune administrativă.

2.1. Dezvoltarea știinţei administrative în Spaţiul administrativ european
Ca origini putem discuta de conceptul de administraţie publică din Timpul Greciei Clasice 

când Aristotel a distins trei forme de exprimare a puterii, conceptul adus în zilele noastre ar avea 
în vedere puterea legislativă, executivă și judecătorească.

În regatele, ducatele, senioriile europene ale perioadei feudale s-a manifestat statul absolutist, 
care a anihilat prin concentrarea într-o singură putere a suveranului toate funcţiile statului. Dife-
renţierea începe să apară odată cu concepţiile iluministe ale timpului, când se dezvoltă comerţul și 
creditul, populaţia urmează cel puţin o minimă instrucţie pentru a folosi uneltele tot mai moder-
nizate, se dezvoltă îndustria și mașinismul care cere o califi care, locuitorii se grupează profesional 
sau pe centre de producţie, devin prin acumulare educativă și prin informare reciprocă experienţă 
și instrucţie în comunitatea restrânsă, realizează conștienţi de unele drepturi sociale. La celălalt 
pol se organizează administraţia pentru că apar elemente de ierarhizare socială, se separă intere-
sele tot mai evidente ale comunităţii de cele ale indivizilor, care trebuiesc fi xate într-o relaţie după 
mentalitatea timpului. Exemple generale, cum ar fi  evidenţa populaţiei, organizarea învăţământului, 
colectarea obligaţiilor materiale către stat au afi rmat administraţia ca o putere separată și executivă.

Rolul administraţiei devine unul independent, revenindu-i rolul de conducere, de a adminis-
tra „rol managerial” fi xat pe două direcţii: una materială și una organizaţională.

Este importantă maniera de realizare a formalismului sistemului care poate să fi e unul com-
plicat și excesiv sau elastic și mai simplifi cat. Au fost lansate principiile „unui model birocratic”, 
consacrat din punct de vedere știinţifi c de sociologul german Max Weber.

Nivelele birocratice la care este distribuită administraţia este foarte importantă pentru con-
știentizarea ierarhiei (pe nivele superioare și inferioare) și în același timp necesară pentru ca cei 
administraţi să aibă posibilitatea de a adopta atitudinea necesară potrivit cu interesele sale care 
sunt îndeplinite sau încălcate prin decizii administrative29.

2.2.  Dezvoltarea știinţei administraţiei în Franţa 
În Franţa fondatorul știinţei administrative este considerat Charles – Jean Bonnin care publică 

în anul 1812 lucrarea Principes d’administration publique – Principii ale administraţiei publice, 
este apărută în perioada primului imperiu și tratează administraţia publică ca o „știinţă exactă” 
30. Descoperă necesitatea unui studiu cât mai sistematic al administraţiei publice și insistă asupra 
principiilor.Demersul său stă la originea introducerii în etape a studiului dreptului administra-
tiv în universităţi; se înfi inţează o catedră la facultatea de drept din Paris la 1819 desfi inţată și 
reînfi inţată în anul 1829. Învăţământul administrativ se extinde după anul 1830, de aici înainte 
cunoaște momente de ascensiune.

Un alt precursor marcant al știinţei administraţiei a fost Alexandre François Vivieu care a pu-
blicat la 1845 lucrarea Estudes administratives și prin autoritatea sa știinţifi că a dus la înfi inţarea 
școlii de administraţie 31. 

29  Max Weberr; Essays in Sociology, Oxford University Press, 1946; Liviu Radu: Evoluţia sistemelor 
administrative în Revista Transilvană de Studii Administrative nr. 1 (7)/2002, p. 9-1;

30  A se vedea: I. Imbrescu, op. cit. p. 45 ; I. Vida : Puterea executivă și administraţia publică, Buc. 1993, p. 46 ;
31  Ch. Debbasch: La science administrative dans les pays de L'Europe Occidentale continentale, în 

Revue Internationale des sciences administratives, nr. 1-2/1978, p. 12 și urm.; Charles –Jean Bonnin, 
Principes d'administration publique, 1812, citat din vol.I. Oroveanu, în studiul Introducere în știinţa 
administraţiei, p. 10; V. P. Escombe: Charles-Jean Bonnin: Precursor de la science administrative, în 
Revue administrative, Paris 1958, p. 15; A. Iorgovan: Tratat de drept administrativ vol. I,  p. 157; C. 
Manda, C. Manda, op. Cit. P. 29;
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Vivieu preia opiniile autorilor dinaintea lui care au înţeles necesitatea trecerii la studiul or-
ganizării și funcţionării administraţiei prin conturarea principiilor, este la rândul său considerat 
printre primii care formulează termenul de știinţa administraţiei32.

În opinia lui Vivieu, știinţa administraţiei reprezintă studiul administraţiei în raporturile sale 
cu statul, iar dreptul administrativ studiază administraţia în raporturile sale cu particularii. El 
formulează că: „Știinţa nu rămâne străină de drept, nici dreptul de știinţă, dar fi ecare dintre cele 
două ocupă o regiune aparte”33.

În concepţia lui știinţa studiază fenomenele sociale mai mult decât legile scrise, ea este mai 
generală în imaginile sale, mai liberă în deciziile sale și are în faţă un orizont mult mai larg „ea se 
apleacă, se bizuie pe toate celelalte știinţe ce au ca obiect destinul omului, ea are: fi lozofi e – principii-
le sale generale; morala – regulile sale de conduită; istorie – originile sale; economie politică- soluţiile 
noilor probleme”34.

Un alt autor, de drept public, Laferriere, face o precizare clară asupra distincţiei dintre dreptul 
administrativ și știinţa administraţiei, el admite că administraţia devine „obiect de știinţă” și sus-
ţine cât se poate de clar că nu tebuie confundată știinţa administraţiei cu dreptul administrativ. 
Concepţia acestui autor a infl uenţat gândirea românească a prof. C. Dissescu, care se apropie prin 
școala sa de doctrina gânditorului francez Laferriere35.

În sec. al XIX –lea nu se conturează o veritabilă doctrină franceză cu privire la știinţa administra-
ţiei, chiar existând cum am observat tendinţe de delimitare precumpănește încă dreptul, orientările 
doctrinei juridice și datorită exaltărilor liberalismului afi șat de cultura și societatea franceză. Alături 
de predominanţa curentului juridic se afi rmă spiritul dreptului administrativ rezultat din preocuparea 
ireproșabilă a organizării administraţiei statului francez începând cu epoca lui Napoleon Bonaparte, 
se formează și întăresc instituţii de devin clasice și de admirat pentru lumea civilizată în formare, care 
face ca dreptul administrativ în expresia lui practică să pună în eclipsă studiile și cercetările teoretice 
care nu au adus direct în societate spectacolul evenimentelor istorice și al demonstraţiilor autorităţilor 
(ex. instituţia prefectului). Debutează tratate de drept administrativ spre sfârșitul secolului cum au fost 
Maurice Haurion (1896), Henry Barthelemy (1900), Gaston Jeze (1904) care accentuează cercetările 
de drept administrativ prin prisma dreptului36. Se recunoaște poziţia predominantă a dreptului dato-
rită formaţiei cercetătorilor și reglementărilor necesare instituţional pentru administraţie, rolul său în 
raporturile cu cetăţeanul și reformele pe care le suportă în noua optică a evoluţiei sociale caracterizată 
prin construcţii democratice și nevoia reorganizării conceptuale a sistemului.

Perioada sfârșitului de secol XIX și începutul celui al XX-lea, este marcată de promovarea 
statului liberal care se contrapunea sistemului tradiţional mai osifi cat, cel considerat antiliberal și 
refl ectă „contradicţiile unei epoci ce și-a asumat tranziţia către vârsta industriei și a început câte 
puţin afi rmarea știinţei”37.

Urmează perioada clasică a știinţei administraţiei cunoscută sub denumirea de fayolismul după 
numele lui Henri Fayol considerat creatorul termenului de doctrină administrativă38, autor de for-
maţie tehnică inginerească și cu o gândire practică pe preponderenţa intreprinderilor industriale.

32  A se vedea: Ion Alexandru : op. cit., p. 100, A. Iorgovan , op. cit., p. 157-158 ;
33  R. Drago, Science administrative, 1980, p. 13, citat de A. Iorgovan în op. cit., p. 158 şi C. Manda , po. cit., p. 30 ;
34  Citat după R. Drago, op. cit., p. 13, reprodus după A. Iorgovan , op. cit., p. 158 ;
35  C.C. Dissescu, op. cit., p. 822 şi urm. ;
36  H. Bathelemy: Traité élémentaire de droit administrative, Paris, 1900. Lucrarea este structurată pe trei titluri : 
1. Organizarea administrativă ; 2. Acţiunea administrativă ; 3. Justiţia administrativă ;
37  G. Vedel, Traité de science administrative, 1966, p. 8, reprodus după A. Iorgovan, op. cit. p. 159 ;
38  Henri Fayol: Administration industrielle et generale, lucrare apărută în Buletinul aparţinând Societe 

de l'industrie minerale, 1916, Const. G. Rasincescu, Henri Fayol, fondatorul doctrinei administrative  în 
« Revista de drept public », nr. 1/1926, p. 107-113 ; 
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Școala clasică franceză se afi rmă prin doctrinarii dreptului public, prin autori de formaţie ju-
ridică, cât și doctrina clasică de știinţa administraţiei în care un rol important a avut Fayol - autor 
de formaţie tehnică. Fayol a stabilit din cercetările sale experimentale că „principiile fundamen-
tale ale teoriei conducerii sunt aceleași și atunci când este vorba de conducerea unei mari intre-
prinderi și atunci când este vorba de conducerea statului”39 și a stăruit în formularea principiilor 
și „bazele unei organizări judicioase a autorităţii aparatului administrativ, având la bază teza legi-
tăţii fenomenelor sociale ca și cele ale naturii sau ale știinţelor exacte, care sunt „independente de 
voinţa noastră” și acţionează sau se impun în consecinţă.

H. Fayol își fundamentează teza după care știinţa administraţiei este identică cu știinţa con-
ducerii intreprinderilor și formulează categoriile operaţiunilor din interpretare (în număr de 6) 
și principile unei bune funcţionări a organelor administrative pe 14 puncte, care își păstrează 
importanţa până în zilele noastre.

În cercetările de specialitate H. Fayol și H. Chatelier sunt consideraţi drept creatori care au 
pus bazele știinţei moderne a administraţiei în Franţa40. Ideile lor au format un curent la care au 
aderat intreprinzători din mediul practic, se formează astfel și se dezvoltă o puternică școală fran-
ceză de știinţă a administraţiei, care caracterizează perioada de până la al doilea război mondial.

În a doua parte a sec. XX putem vorbi de o știinţă administrativă autonomă, desprinsă de sub 
tutela dreptului public, dezvoltată autonom de dreptul administrativ, prin cercetări și publicarea 
rezultatului cercetărilor în studii, articole, monografi i. 

Este pusă pe piedestalul său și fundamentată autonomia știinţei administraţiei moment esen-
ţial marcat prin publicarea Tratatului de știinţa administraţiei elaborat de autori de mare prestigiu 
profesional, precum și alte lucrări publicate în colecţie41.

Știinţa administraţiei din Franţa se remarcă dintre cele mai avansate din toate știinţele eu-
ropene își extrage esenţa din celelalte știinţe înrudite, ca o știinţă, care tratează vast problemele 
activităţii administrative42.

Se manifestă mai multe curente referitoare la știinţa administraţiei clasifi cate de un autor pre-
stigios43 în trei direcţii principale: cel juridic, cel managerial și cel sociologic.

După un alt autor clasifi carea se face în marile curente: cel structural și instituţional, curentul 
sociologic și curentul organizaţional44

În fi ne, după opinia lui Ch. Debbach, concepţiile actuale ale știinţei administraţiei franceze se 
pot clasifi ca în 5 categorii: 1. o știinţă a faptului administrativ; 2. o știinţă a administraţiei publice; 
3. o știinţă a organizării administrative; 4. o știinţă despre management; 5. o știinţă de sinteză45.

Cum deja am arătat s-au introdus cursuri și lucrări de știinţa administraţiei, în cadrul institu-
telor de știinţe politice, cu deosebire la Institutul de Știinţe Politice din Paris. Ulterior s-au extins 
și la facultăţile de drept, de administraţie și știinţe politice, aspectul fi ind în prezent generalizat. 

39  Henri Fayol : L'eveil de l'esprit public, Paris, Dunod 1927, p. 26 ; I. Toma : Introducerea în studiul 
administraţiei, 1947, p. 52-53 ;

40  C. Manda, C. Manda, op. cit. p. 33-34 ;
41  Autori prestigioşi cum sunt: J.M. Aubi; R. Drago, L. Mehl, G. Langrod, J. Rivero, G. Thuiller; Lucrări 

publicate în colecţia Les Cahiers de l'Institut Français des Sciences Administratives ;
42  Este analiza autorului polonez Jersi Stasosciak, în Elemente de Ştiinţa administraţiei, publicat în Ed. 

Politică, Buc. 1967, p. 54, citat de prof. A. Iorgovan ;
43  După Jaques Chavallier, Science Administrative, Themis, 2eed. Paris, 1994, p. 43-44. Structuralismul a 

constituit în epocă o metodă de cercetare şi în alte ştiinţe : etnologie ; sociologie ; etnografie ; istorie, având 
ca reprezentanţi consacraţi pe gânditorii francezi Jean Piaget şi Claude Levi-Strauss. Şcoala sociologică a lui 
Dimitrie Gusti a făcut în România cunoscutele cercetări pilot asupra culturii şi civilizaţiei româneşti ;

44  Clasificare făcută de Roland Drago, în Science administrative, Paris, 1980, p. 23 ;
45  Charles Debbach, La science administrative, 1986, p. 17-19 ; preluat după A. Iorgovan, op. cit. p. 162 (253) ;
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Materiile de studiu au un format juridic, dar în mod progresiv au primit o dimensiune pluridis-
ciplinară. Pe lângă funcţiile de studiu din universităţi există Școala Naţională de Administraţie 
(L’.E.N.A.), care are menirea formării funcţionarilor în spiritul managementului administrativ 
rod al gândirii practice americane46.

Numărul mare de publicaţii de specialitate relevă preocuparea constantă a cercetătorilor și 
practicienilor din Franţa, formatul de colecţii, studii, reviste, tratate, laboratoare experimentale 
de specialitate o situează în primele locuri din lume. Astfel se fundamentează cu putere o știinţă 
a administraţiei consacrată obiectului său concret. 

Prin management se stabilește conduita tuturor organizaţiilor economic, sociale sau politice, 
printre care patru tipuri de operaţiuni: planifi carea, organizarea, activarea prin mobilizarea re-
surselor și controlul, care provine din concepţia managerială americană aplicată știinţei adminis-
trative47. Concepţia managerială americană și-a făcut loc în Europa occidentală post-belică, când 
gândirea europeană acordă atenţie concepţiei americane referitoare la administraţie demonstrată 
de practica corporaţiilor și spiritul praxiologic al unei societăţi avansate în creare de bunuri de 
consum nelimitate.

2.3. Dezvoltarea știinţei administraţiei în Italia
Se cunoaște și în Italia o dezvoltare puternică a dreptului administrativ și cele ale studiilor de 

știinţa administraţiei48 mult apropiată de gândirea franceză.
Poate fi  făcută o comparaţie cu doctrina franceză de care se apropie în sensul că există distinc-

ţia dintre dreptul administrativ și știinţa administraţiei, că cele două nu trebuiesc confundate49. 
Se remarcă și aici promovarea statului liberal și tendinţa de depășire a sistemului tradiţional con-
servator și încă rezistent în peninsulă.

În peninsula italică cercetătorii stabilesc care sunt perioadele de evoluţie ale știinţei admi-
nistraţiei care sunt conturate astfel: a) perioada de formare a doctrinei naţionale; b) perioada 
regresivă din timpul dictaturii fasciste dintre 1920-1940; c) perioada de renaștere și de revenire 
până în anii 1960; d) perioada de dezvoltare și de consacrare a știinţei administraţiei de după 
deceniul VI al secolului XX.

Precum și în Franţa doctrina italiană în analiză își are la origine dreptul administrativ, într-o 
cercetare comună a fenomenului administrativ sub aspect juridic, politologic și sociologic al ma-
teriilor administrative50. 

Încă din sec.XIX se emite și se fundamentează teza după care dreptul administrativ are princi-
pii proprii, autorul Romogrosi este considerat fondatorul dreptului administrativ italian în sensul 
său și totodată stă la originea fondării dreptului administrativ european, după cum indică chiar 
titlul lucrării sale51.

Doctrina administrativă chiar în dezvoltare stă până spre sfârșitul sec. XIX sub semnul drep-
tului privat când are loc o desprindere de domeniul juridic al celorlalte materii nejuridice în pri-
vinţa doctrinei de specialitate. Apare concepţia potrivit căreia știinţa administraţiei are de studiat 

46  Cristina Mora, Tudor C. Ticlău : Formele Noului Mnagement Public, în Introducerea în administra-
ţia publică, Ed. Accent – Cluj –Napoca2009, p. 97-98; Călin E. Hinţea (ed.), Case Studies în Strategic 
Planning, Ed. Accent 2007, p. 28-62; 

47  Călin Hinţea, Cristina Mora: Management public în lucrarea Administraţie Publică, Ed. Accent 
2000, p. 162-165;

48  Ion Alexandru, Crina Rădulescu, Mihaela Cărăușan: Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Ed. 
Lumina Lex 2007, p. 44 și urm; Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ, vol I, op. cit.,  p. 188-192;

49  A se vedea supra, p. 13;
50  Carso Guido : Manuale di diritto administrative, Ed. II, Ed. Giappichelli, 2004;
51  G. D. Romogrosi: Principi fundamentali di diritto administrativo, Milano, 1814, citat după A. Iorgo-

van, op. cit., p. 188;
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principiile generale care conduc „statul în acţiunea sa socială, fi ind de aceea, denumită <<știinţa 
acţiunii sociale pozitive de direcţie a statului >> , iar dreptul administrativ, ca știinţă juridică, pri-
vind puterea administrativă în sine și în raporturile sale cu cetăţenii”52. 

După regresul știinţei administraţiei existent în perioada 1920 și până la al doilea război mon-
dial, urmează renașterea acestei știinţe, inspirată ca și în alte ţări occidentale (Anglia, Germania 
dar și Franţa la alte dimensiuni aici rămân puternic înrădăcinate tradiţiile cultural-sociale fran-
ceze) de doctrina americană cu o concepţie mai pragmatică, cu interesul manifestat pentru ma-
nagement. Sunt chemate știinţele economice, sociologice și inginerești să-și spună cuvântul. 
Schimbarea de optică este evidentă, astfel știinţa administraţiei devine disciplină independentă în 
universităţi, iau fiinţă școlile și institutele administrative, se îmbogăţește cercetarea prin reviste de 
specialitate53. 

Își face loc, în paralel, analiza de tip sociologic și se manifestă curentul în doctrină potrivit 
căruia știinţa administraţiei este o știinţă sociologică, adică sociologia aplicată administraţiei pu-
blice. Oscilarea doctrinară în a-i găsi locul în ce privește natura și caracterul știinţei administra-
ţiei își găsește specialitatea în a fi considerată o știinţă socială interdisciplinară.

În perioada de consacrare a curentelor din știinţa administraţiei italiene conturează trei ori-
entări principale54:

- a) curentul orientat spre o politologie a administraţiei;
- b) curentul orientat spre o sociologie a administraţiei; și
- c) curentul de influenţă americană spre tehnica organizării administrative sugerat de optica 

managerială.
În prezent este derulată intens cercetarea în domeniul administraţiei publice, prin Consiliul 

Naţional al Cercetării, care este principalul centru de cercetare ce funcţionează în afara mediului 
academic, care a desfășurat proiecte în direcţii majore de cercetare55.

În concluzie, în Italia, pe fondul unor preocupări teoretice tot mai extinse, ca răspuns la sen-
zorii sociali și reacţiile civice are loc statuarea unui sistem legislativ, cu accente de originalitate 
privind relaţionarea funcţiei publice, în sensul de a lărgi sfera de privatizare a funcţiei publice și 
a o apropia de dreptul comun pentru a-i găsi eficienţă.

După Constituţia din anul 1947, la nivel provincial s-a extins puterea de reglementare, a cres-
cut gradul de independenţă al administraţiei, atât în ierarhia executivă cât și faţă de legislativ. 
Orientarea cercetărilor cu corespondent direct în realitatea practică, are loc, în perioada contem-
porană, pe de o parte spre lărgirea reglementărilor de drept privat în administraţia publică prin 
limitarea dreptului public și pe de altă parte consolidarea raportului dintre dreptul administrativ 
și dreptul constituţional care stă la baza consolidării principiilor dreptului administrativ56.

52  C.F. Ferraris: La scienza dell' amministrazione, agetto, limiti, funzioni, apărută după 1880 și conside-
rată o lucrare de referinţă; V.E. Orlando apreciat creator de școală și având un rol de deschizător al știin-
ţei în fundamentarea administraţiei italiene, prin lucrarea: Principi di diritto administrativo, Florenţa 
1891; rolul său fiind arătat de Ch. Debasch: La science administrative dans les pays de l'Europe occiden-
tale continentale, în Revue internaţionale des sciens administratives, nr. 1-2/1978, p. 12-13;

53  Este înfiinţat Secretariatul pentru organizarea știinţifică în administraţia publică  ; apare „Revista 
trimestrială de știinţa administraţiei „. Sub influenţa doctrinei americane se constituie un organism de 
cercetare în cadrul Universităţii din Bologna, ca urmare a unui program demarat de un acord încheiat 
între guvernele Italiei și S.U.A.

54  Ch. Debbasch, op. cit. p. 21; În acest sens o poziţie aparte o are Institutul din Milano, manifestat în 
zona “centrelor de cercetare”, pentru detalii a se vedea A. Iorgovan, op. cit. p. 190;

55  Consiglio Nazionale delle Ricerche, care a avut în perioda 1985-1994 proiect cu 5 direcţii majore de cer-
cetare, program în care au fost elaborate rapoarte cu rezultatul cercetării, organizat conferinţe și seminari ;

56  In acest sens a se vedea : L. Ella : Problemi constituzionali della amministrazione centrale, Milan, 
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2.4. Spaţiul administrativ al Uniunii Europene
Noile tendinţe conceptuale fac legitimă întrebarea dacă se poate realiza un model european de 

administraţie publică și modalitatea în care tipurile de cercetare pot să formeze la același nivel o 
știinţă a administraţiei europene în măsura unei reale integrări europene așa cum este ea privită 
la nivelul Uniunii și al statelor candidate la integrare.

Studiile de drept public comparat și cele de știinţa administraţiei, au de rezolvat dilema, dacă 
există, sau dacă poate fi  conceput un model european de administraţie publică și drept urmare să 
se dezvolte o știinţă a administraţiei care să o cerceteze la propriu.

Deși există modele naţionale, precum cel avansat al Franţei, discuţia este dacă poate fi  ex-
plorată o administraţie publică ideală – o așa-zisă administraţie - tip - , însă în realitate lucrurile 
sunt departe de aceasta. Există tentaţia de a fi  considerate optime, ideale, modelele reprezentative 
ale occidentului european, care însă nu creează toate avantajele și sunt obiectate chiar în statele 
de origine. În doctrină s-a adus în discuţie că este raţional să ne așteptăm la „identifi carea unui 
pachet de caracteristici comune din diferite sisteme ale administraţie europene” s-ar putea crea 
un nucleu care să ducă la un ipotetic model european57.

Există reglementări la nivel comunitar adoptate sau recunoscute de statele U.E. , însă pentru 
căutarea unui model al administraţiei publice europene sunt necesare arcuiri și corelaţii sistema-
tice care nu au fost încă nici stabilite și nici identifi cate știinţifi c. Într-adevăr metodele consacrate 
și reglementările europene la nivelul organismelor U.E., pot constitui o premisă de lucru dar până 
la conturarea unor factori decizionali cu implicarea cercetărilor știinţei administraţiei, este încă 
un drum lung ce le dă argumente pesimiștilor.

Știinţa administraţiei poate avea un rol de a descoperii direcţiile semnifi cative ale fenome-
nului administraţiei publice, recunoscute de toţi actorii, dar credem că rămâne încă un obstacol 
major diferenţierea de doctrine și de concepţii politico-juridice. Dacă concepţia juridică este ne-
cesară pentru cunoașterea și funcţionarea administraţiei publice, rolul instituţiilor juridice ră-
mâne primordial din perspectiva reglementărilor, atunci „școlile de drept” (franceză, germană, 
common-law), aduc în scenă clasifi cări, ierarhii, atribuţii, tradiţii bătătorite, în aparenţă greu de 
depășit. Toate „școlile” adepte ale sistemelor de drept public, diferenţiate între ele pot avea ace-
leași deziderate: efi cienţă, oportunitate, legalitate, managementul administraţiei etc., numai că 
raţiunile pe care le axează sunt paralele și pretinsa armonizare pare a fi  un orizont greu de apro-
piat. La diferenţierile evidente chiar în sânul statelor democratice occidentale se adaugă ruptura 
existentă între cele două Europe politice despărţite de cortina de fi er, unde trecutul cel mai re-
cent aduce cu sine obstacole economice, ideologice, organizarea statului de drept și al libertăţilor 
democratice. Chiar dacă regimurile din Europa de Est au privit imediat după așezările de pace 
postbelice, cu speranţe îndreptăţite peste zidul imaginar și au operat cu conceptele teoretice ale 
Vestului, diferenţa de valori a generat dezvoltarea de idei și acţiuni ale administraţiei deosebite și 
în substanţa lor. Înlăturarea acestor regimuri politice și prăbușirea sistemului lor administrativ au 
readus în actualitate construcţii politice și eforturi de instalare a principiilor vieţii democratice, 
toate, fără excepţii, dar cu alte optimizări de ritm al reformelor s-au ancorat în modelul admi-
nistraţiei publice de tip occidental, pornind de la principiul esenţial al separaţiilor puterilor în 
stat. Modelul occidental s-a dovedit în timp superior și mai trainic, ceea ce credem că ar trebui să 
ducă la concluzia că un prim pas l-ar constitui acceptarea modelului occidental lucru constatat 
a fi  pus în operă. Iar dacă sunt mai multe modele, concepţii și în sânul occidentului, cu ușurinţă 
se desprind principii și acţiuni sociale ce le sunt comune și posibil să polarizeze în jur un viitor 
sistem în creștere, unifi cat.

1966 ; A. Iorgovan, op. cit. p. 1911 ;
57  A se vedea I. Imbrescu, op. cit. p. 49 ;
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Structurile și modelele Europei occidentale în stadiul de atunci s-au găsit și în ţările din est 
până la curmarea lor de sub ocupaţia sovietică. Cândva, în stare de funcţionare în România, 
Ungaria etc., le regăsim structurile administrative la spiritul contemporan cu scară valorică occi-
dentală, dar marcate și neaplicate.

Există o serie de factori multipli care aduc administraţiile publice europene la similitudini 
și standarde de funcţionare comparative. Particularităţile există, dar nu pot fi  angrenate de 
stagnare, de vreme ce sunt posibile identifi cări de analogii care să facă realizabilă funcţionarea 
în armonie, chiar dacă nu unitară a sistemelor, ce pot să treacă prin soluţii armonioase dife-
renţierile în plan secundar. Pentru a fi  supuși autorităţii unei reglementări europene cum ar fi  
respectarea autorităţii dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului, 
statele pot să se conformeze și să garanteze drepturile și libertăţile fundamentale tuturor cetă-
ţenilor afl aţi sub jurisdicţie, fără să se impună existenţa unei obligaţii codifi cate de încorporare 
a Convenţiei în dreptul naţional58

Administraţia publică rămâne în faţa acelorași provocări și se înrolează ca un magnet în jurul 
intervenţionalismului statal existent în secolul XX, oricât ar fi  fost de dorit negarea lui , pentru că 
s-au multiplicat prestările de servicii publice prin asumarea statală a serviciilor sociale strategice 
(sănătate, educaţie, securitate socială, protecţia mediului) independenţa manifestă a iniţiativelor 
colectivităţilor locale, crizele economice și dezastrele de orice fel, a făcut factorul statal mai co-
eziv și administraţia mai presantă ceea ce a împovărat existenţa obișnuită a cetăţeanului. Pentru 
a răspunde cerinţelor trebuiesc alimentate rezervele sectorului public, cum s-a întâmplat în ţări 
ca Franţa, Marea Britanie, Belgia puternic susţinut de guvernanţi și de cercetătorii fenomenu-
lui. Dar, în prezent această optică este afectată prin tendinţa de excludere al sectorului public în 
economia ţărilor estice, mai ales în cel energetic prin exagerarea nefundamentată a iniţiativelor 
private. Demersul a avut ecou și a dobândit necondiţionat adepţi datorită eșecurilor economiilor 
centralizate și planifi cate ale ţărilor din Estul Europei, lipsei de capital, absenţa tehnologiei avan-
sată și presiunea factorului psihologic, mai ales, din efectele negative evidente ale centralismului 
etatic de care s-au despărţit și care a fost dureros pentru că i-a egalizat pe toţi și nu a încurajat 
competiţia reală a pieţei. Se cade în extrema opusă, aceea a individualismului economic și a ini-
ţiativei private care s-a generalizat în fostele ţări eliberate de ideologia comunistă. Dar anihilând 
rolul statului, intimidarea lui economică au adus germenii unor nemulţumiri sociale din cauză 
că statul care administrează nu mai dispune de resurse și spre care se îndreaptă așteptările celor 
marginalizaţi cu un refl ex deosebit dar și cu o ultimă și singură speranţă. Am arătat mai sus că 
prezenţa statului a împovărat existenţa obișnuită a cetăţeanului, fapt adevărat, dar iată că conco-
mitent retragerea statului și lipsirea lui de pârghiile ce au fost considerate „intervenţioniste”, duce 
la aceeași împovărare a confortului și la încărcarea agendei publice cu probleme care nu-și mai 
găsesc rezolvare. Până la urmă și organismele statului caută să-și capitalizeze rezerva apelând 
tot la contribuţiile celor care l-au diminuat de la care pretinde participaţii multiplicate, fenomen 
cunoscut în amploare care afectează noile membre ale Uniunii Europene.

Rolul statului nu poate fi  înţeles ca o providenţă pentru că extinderea rolului său poate afecta 
democraţia cum a fost experimentul statului socialist prezentat cu atâta seducţie de către marxiști 
chiar și în occident. Etatismul exprimat în societate vine ca o alternativă la liberalism, care pe 
drept cuvânt neliniștește apărătorii democraţiei pluraliste în care este profi tabilă o politică socială 
și un stat descentralizat. Dar în prezent relaxarea economică și confortul garantat s-au diminuat, 
iar o linie ce mijlocește în căutare, cu misiune pentru alte concepte și dimensiuni ale celor ce 
realizează administraţia.

58  Speţa Observer and Guardian vs. Marea Britanie; Titus Corlăţean: Autoritatea dispoziţilor CEDO în 
raport cu sistemele naţionale ale statelor părţi, în Revista “Dreptul” nr. 6/2011, p. 229;
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De aceea a fost lansată teoria statului subsidiar care vine ca un sprijin în caz de nevoie prin 
ajutarea celui afl at în difi cultate dar nicidecum de a-l purta ca pe o povară în continuare.Subsi-
diaritatea apără cu supleţe și discreţie prin funcţia de ordonare a autorităţii fără să fi e concepută 
ca un egalitarism. În cadrul concepţiei statului subsidiar autoritatea își găsește determinarea în 
direcţiile: a) rolul său de a remedia momentele de insufi cienţă în societate, în domeniile în care 
apare ca instanţă socială; b) în sensul de ajutor pozitiv garantând adaosul de acţiune și siguranţă 
prin norme și dispoziţii care să imprime ritm administraţiei; c) garantează echilibrul care „este 
posibil decât în cetate” (Aristotel)59. Deseori este chiar o soluţie salvatoare.

Pentru a împărtăși până la urmă potenţele unei administraţii publice comunitare, chiar în 
condiţiile actuale de „rezistenţă” a diverselor forme naţionale sânt necesare identifi cările comune 
și factorii de armonizare fără o neapărată substituire.

Se detașează ca fi ind mai importanţi și cu infl uenţă primordială factorii de ordin politic, de 
ordin social- economic și de ordin istoric, desigur fără a respinge alte identifi cări.

Factorul politic stă la baza raportului dintre administraţie și politică, când administraţia se 
situează într-un context politic60.

Modelul occidental își găsește sorgintea în tradiţiile liberale ale democraţiilor de tip occiden-
tal. Principiile liberalismului politic devin teze care justifi că subordonarea administraţiei faţă de 
puterea politică, dar în același timp se desprinde o separare a administraţiei care trebuie să ducă 
la rezultatul unui echilibru care există și între puterile statului. Primordialitatea politicii este sco-
pul și administraţia efectul spre care el duce.

Existenţa unei subordonări a administraţiei are loc prin mijloace, dintre care autorul citat 
menţionează: a) recrutarea în rândurile aparatului administrativ a unor funcţionari după raţiuni 
politice prin prisma rezultatelor electorale, adică desemnarea de funcţionari (înalţi funcţionari, 
miniștrii, diplomaţi, etc.) aduși în funcţie sau înlocuiţi pe criterii politice; b) înalta administraţie 
guvernamentală sau cea subordonată ierarhic care au un rol preponderent politic, prezentă în 
ţări reprezentative ex. Germania, Franţa, Italia, Austria; c) funcţionari care realizează pârghiile 
entităţilor politice de la care coordonează dispoziţiilor însărcinate să le ducă la îndeplinire. Su-
prapunerea politicului se realizează și prin dublarea calităţii de membrii ai forurilor parlamentare 
cu demnităţi administrative de prim rang, sau aceia care sunt cunoscuţi ca politicieni cu state și 
experienţă să fi e numiţi în posturi administrative la nivel înalt, practică constatată frecvent și în 
ţările Europei de est aderate la comunitatea europeană (România, Ungaria etc.). 

Dar chiar statura U.E. este, în primul rând, una politică, organismele sale și doctrina sunt poli-
tice, numirile comisarilor bunăoară se fac pe criteriul subordonării politice contând în același timp 
și formaţia profesională de „expert” al unui domeniu în care se desfășoară munca lui în forurile 
europene. Dar unde, nu neapărat excelează fi ind un supus al obiectivelor și rapoartelor experţilor.

Potrivit regimului constituţional puterea legislativă rezultată în urma alegerilor demicratice 
provine din puterea politică, iar puterea executivă (administraţia) îi este subordonată. Rolurile 
rămân pe competenţe diferite pe temeiul principiului separării puterilor, de unde administraţia 
publică (derivată din puterea executivă) chiar raportată la factorul politic în echilibru ca subordo-
nare, este separată de puterea politică, aceasta fi ind construcţia modelului occidental. Trebuie să i 
se recunoască factorului politic un rol în procesul de reformă al administraţiei. Liderii politici ca 
și înalţii funcţionari publici pot fi  priviţi atât ca promotori ai reformei cât și ca subiecţi. Fruntașii 
politici infl uenţează procesul de reformă în două moduri: a) în sistemele consensuale are rolul 
de arbitru și dă coordonate pentru organizaţiile inferioare; b) în sistemele cu majoritate, guver-
nul fi ind mai puternic liderii politici dau tonul reformelor, subiectul supus reformei ocupă un 

59  Chantal Millou-Delsol: Statul subsidiar, Ed. Efes, 1997, p. 139-171;
60  I. Imbărescu, op. Cit. P. 51-52;
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loc important pe agenda unui guvern. Este dat în această privinţă cazul Marii Britanii în timpul 
guvernului Margaret Th acher cu un rol fundamental în deciziile administrative sau în SUA cazul 
administraţiei Reagan61.

Un autor cunoscut dă administraţiei conceptele teoretice de profesionalizare și neutralitate62. 
Cel de profesionalizare nu lasă nici o îndoială la nivel de concept, dar cel de neutralitate sub as-
pectul acţiunii sale credem că sunt rezerve în structura constitutivă a modelului occidental, de 
unde și posibila constatare că nu este nici perfect, nici ideal, dar cu siguranţă singurul de acceptat. 
Administraţia este un instrument menit să îndeplinească programul guvernului rezultat dintr-o 
majoritate politică parlamentară, dar se întâmplă des ca serviciile guvernului prin instrumentele 
administraţiei publice să nu ţină seama de majorităţile parlamentare rezultate în anumite mo-
mente. Administraţia, în special cea executivă rămâne, ea trebuie să aibe continuitate și nevoia de 
autonomie funcţională care este garantată de stabilitatea carierei agentului administrativ care să 
fi e la adăpost de fl uctuaţiile orientărilor politice pe cale să exercite presiuni politice. Europa occi-
dentală continentală cunoaște accesul limitat, dar mai numeroase căile de acces din administraţie 
spre politică și invers (Germania, Franţa), dar mult mai rigid accesul funcţionarilor la puterea 
politică în Marea Britanie.

La concluzia acestui paragraf se presupune că există un raport corelativ puternic între factorul 
politic și administraţia publică, că autonomia administrativă chiar existentă nu este decât relativă. 
Omniprezentă în viaţa socială și a cetăţeanului, la tot pasul, extinderea de care dispune nu îi dă 
locul de forţă determinantă.

Factorul de ordin social – economic are în vedere diferenţierile de dezvoltare economică, dis-
tribuţia populaţiilor în ariile geografi ce ale mediului natural, ierarhizarea după cultură și avere, 
așezarea populaţiei în zone urbane aglomerate, viaţa rurală, reţele de comunicaţii, nu în ultimul 
rând dezvoltarea economică. Tradiţiile istorice, evenimentele prin care a trecut ca o experienţă, 
religia dominantă infl uenţează în egală măsură.

Este deosebit de importantă cultura politică și cunoașterea specifi cului unui popor după cât 
este de deschis și totodată interesat de deschiderea instituţională spre transparenţă. Transparenţa 
administrativă bine gestionată protejează interesul public pentru controlul asupra concepţiei și 
eșecurile în conducerea administrativă. În statul de drept și o societate deschisă permit cetăţe-
nilor care să aibă posibilitatea de a cunoaște procesul de elaborare al anumitor decizii adminis-
trative, facilitând dreptul de a ataca acea decizie fi e pe cale administrativă fi e în faţa instanţei. În 
România cadrul contenciosului administrativ actual permite să fi e atacată o măsură administra-
tivă de orice cetăţean când este afectat un interes public, posibilitate care devine mult mai efectivă 
dacă activitatea autorităţilor este transparentă.

Așadar exemplul conceptului de transparenţă presupune o deschidere instituţională corectă 
spre societate prin: norme, decizii individuale cum ar fi  impactele de mediu pe care intreprinză-
torii trebuie să le publice înainte de avizare și instrumentele prin care se realizează transparenţa.

Factorul de ordin social-economic acţionează prin societatea civilă (sistemul de O.N.G. ) și 
acţiunea devine coprehensivă pentru guvern și diviziunile sale teritoriale. Lipsa de informare și 
transparenţă alarmează societatea care prin diferite modalităţi ripostează și generalizează neîn-
crederea societăţii în guvernanţi, ca exemplu în România privatizările făcute fără tranparenţă, 
dar mediatizatul caz al exploatării aurifere din Munţii Apuseni – cazul Roșia Montana, unde și 
guvernanţii au distonanţe de comunicare.

Nevoile sociale sunt incluse și vor fi  în permanenţă și ele trebuiesc satisfăcute de putere și 
apar aici două idei în contrast, societatea individualistă și societatea organică implicată în binele 

61  Cristina Mora și Tudor C. Ticlău, op. Cit. P. 96;
62  Max Weber; Essays in Sociology, Oxford University Pres, 1946;
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comun care este adusă în politica administrativă ca o concordanţă etică. Aceste contrapuneri de 
idei sunt aduse din sec. XIX până în zilele noastre63.

Factorii sociali nu pot fi  neglijaţi pentru că ar duce la lipsa actorilor sociali, nu pot fi  înlocu-
iţi pentru că prin ei și pentru ei se manifestă acţiunea administrativă deliberată sau coercitivă. 
Comunităţile sociale au implicare în sarcinile de solidaritate și poate fi  sprijinit rolul conferit 
autorităţii supreme, dar datoria căreia este să vegheze participativ la transformări și să-și unească 
voinţa de a acţiona în interes general. Este evidentă o supleţe de asumare a competenţelor, dar 
spre direcţia restrângerii puterilor cu scopul de a revitaliza societatea pentru că numai astfel în 
Europa contemporană devine puterea legitimată și pe de altă parte rolul activităţilor sociale din 
comunitate dau valoare prin iniţiativa lor64. Un exemplu îl constituie referendumurile și alte for-
me de exprimare ale cetăţenilor din statele naţionale la aderarea ţărilor lor la Uniunea Europeană. 
Exprimarea unei administraţii europene trebuie să aibe unul din temeiurile sale principale prin-
cipiul solidarităţii sociale, fără să deranjeze că asistăm la solidarităţi eterogene, și pe de altă parte 
unele grupuri caută să se regrupeze revendicativ cu trimiteri la exemple de solidaritate existente 
în zone transfrontaliere ca rezultat al unor compromisuri istorice, cum sunt spre exemplu re-
vendicările comunităţilor etnice-culturale din Belgia, Spania, România, Grecia, fosta Iugoslavie.

Tendinţa de unifi care economică întâlnește rezistenţa economiilor locale din cauza speciali-
zării unor spaţii economice naţionale, care nu pot sau nu doresc să se „alinieze”. Dezideratul unui 
„centru de putere economică” cu razele lui ocrotitoare îl face pe cel puternic și mai puternic prin 
diferenţa de tehnologie superioară, managementul profesional și accesul mai ușor la resurse și 
pieţe de valorifi care, câștigate în timp, și de altfel cuvenite economiilor occidentale. El poate fi  
realizabil prin acceptarea directivelor care sunt specifi ce mecanismului „dirijismului economic” 
existent la o altă scară și în economiile naţionale, dar care duc la unifi care de regim contractual 
cu explicaţii plauzibile pentru o mai bună circulaţie a mărfurilor și valorilor. Directivele U.E. în 
domeniile proprietăţii intelectuale, protecţiei mediului, ale protecţiei consumatorului, controlul 
pieţei muncii, liberei circulaţii, ale concurenţei comerciale, ca să amintim câteva mai importante 
au la bază raţiuni puternice, recunoscute și acceptate, sunt resorturi esenţiale pentru conturarea 
unei zone de emergenţă economică europeană. Pentru ca un sistem administrativ să se forme-
ze excursurile teoretice nu sunt sufi ciente și sprijinul din partea democraţiilor sociale care sunt 
dublate de forţe economice superioare, net superioare trebuie să se îndrepte mai consistent spre 
noii membrii din est, de unde benefi ciază la rândul lor de resurse naturale, piaţă de desfacere și 
forţă de muncă, pentru ca să fi e echilibru, eforturile participative trebuiesc suplinite. O adminis-
traţie europeană, în serviciul „cetăţeanului european”, așa cum se prezintă el acest concept, este 
benefi că atunci când îi avantajează pe toţi, dar de fapt opţiunea devine optimistă dacă se urmează 
legităţile realismului, fără un egalitarism greșit înţeles.

Pentru construcţia și afi rmarea unui model european de administraţie publică nu poate fi  negli-
jat factorul istoric. Toate naţiunile vin la „altarul” Uniunii Europene cu o istorie proprie, în graniţele 
naţionale de după așezările de pace urmate după două confl agraţii mondiale teribile care au marcat 
în secolul XX întreaga Europă. Între unele dintre ele au existat confl icte și dispute militare peri-
oade îndelungate pe parcursul secolelor. Acum sunt invitate ca înainte de aderare orice dispută și 
pretenţii, mai ales teritoriale să dispară cu speranţa că aceste nemulţumiri se estompează de la sine 
în spaţiul politic și de suveranitate europeană unifi cată. Așteptările sunt ca administraţia Uniunii 
Europene să rezolve aceste dispute istorice, fi ecare dorind însă să se împlinească năzuinţa lui. Eveni-

63  Doi autori Althusins și J. Lake, contemporani unul altuia aduce această contrapunere între liberali și 
catolicii sociali: Althusins J. Politica, Londra 1965, trad. Din limba engleză, Lake J. , Deuxième traite de 
guvernement civil, Paris, 1967;

64  Chantal Millou- Delsol, op. cit. p. 84 ;
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mentele la fi nalul sec. XX au dus surprinzător la supralicitarea naţionalismului și s-a manifestat spre 
sfârșit de etnonaţionalismul, care caută puncte de sprijin în „naţiunile mamă” sau/și luptă, uneori 
chiar prin violenţe devastatoare împotriva statului centralizat. Sunt accentuate acuze de naţionalism 
și pretenţii de autonomie cum este în Ţara Bascilor și în Corsica, separatismul albanez manifestat de 
dată recentă în Kosovo65. Conceptul de naţiune politică lansat de Franţa dar asimilat și cel de naţi-
une culturală lansat în Germania, care viza diferenţele a sfârșit prin a da exemplul cel mai pilduitor 
altora, dar cu toate acestea încă istoria se hrănește din poverile trecutului care speră asupra găsirii 
unui model administrativ care să aibă alături și tradiţiile istorice.

A existat o lume radicală, în special în Balcani, care este radicalizarea brutală a proiectului 
etnonaţional, purtat cu entuziasm de drapelele popoarelor și care a stat la baza unifi cărilor statale 
din Europa inspirate atunci de doctrina autodeterminării naţiunilor a lui W. Wilson. În prezent 
integrarea și armonia sunt metode care argumentează rezolvarea deosebirilor culturale într-o 
Europă pluralistă, pentru a liniști spiritele, înlătura focarele unor tendinţe naţionaliste exacerbate 
este realizarea multiculturalităţii dar numai cu condiţia ca toate culturile să fi e considerate perfect 
legitime.Recunoscând deosebirea trebuie găsită echilibrare între autonomia moderată și integra-
rea care să ofere stabilitate statului.

Autorul citat afi rmă că Uniunea Europeană are difi cila sarcină de a asigura identitatea culturală 
a popoarelor autonome, dar, în același timp, de a nu împiedica mobilitatea socială în societatea 
modernă. „Europa stă oarecum în faţa alternativei: ori să se balcanizeze, ori să se helvetizeze”66. Is-
toriile și administraţiile ţărilor din Uniunea Europeană au fost în consecinţă în istorie mult diferite. 
Și atunci cum ne poate aduce istoria la ceva comun, au fost depășite multe tradiţii, dar tot atât de 
adevărat este că multe la rândul lor au dobândit trăinicie cu metodele de stabilitate democratică.

A existat un sistem mult discutat pentru efi cienţa lui care a adus un model, vorbim de modelul 
administrativ napoleoniană , care s-a bazat pe o administraţie civilă centralizată și având o ierarhie 
și administraţie militarizată. În urma alianţelor, fuziunile de state și cuceririlor militare principiile 
sistemului s-au extins, apoi au rămas și după ce imperiul a devenit istorie. O. Mayer a explicat atrac-
ţia exercitată de imperiul francez, care, s-a prezentat ca o administraţie modernă și efi cace.

Și administraţia britanică a fost o expresie a „ imperialismului” în coloniile britanice și s-a 
identifi cat și în Anglia pe un concept federalist sub sceptrul tradiţional al economiei, marcată de 
un excesiv conservatorism, cu refl ex în administraţia tradiţională clasică.

După revoluţiile industriale, expansiunea creditului și comerţului ţările europene, cele din nord 
mai ales, au cunoscut modele asemănătoare de dezvoltare economică, socială și culturală, care se 
observă că și-a pus amprenta pe dezvoltarea știinţei administraţiei și crearea unei administraţii ase-
mănătoare: crearea unei administraţii legată de intervenţiile economice ale puterii politice; a unei 
administraţii de servici publice (sănătate, muncă, cultură); a unei administraţii edilitare și de urba-
nism; administraţie specializată pe protecţia consumatorului, a concurenţei, a mediului.

În realitate este mai greu să aducem în discuţie un model european propriu-zis de administra-
ţie publică. Pe lângă aceasta studiile despre administraţia publică europeană, consacrate acesteia 
aproape că nu există. Noţiunea de administraţie publică europeană este mai mult o creaţie a 
doctrinei bazată pe principiile care le desprinde din legislaţia și normele Uniunii Europene. Care 
va fi  administraţia aplicabilă Spaţiului administrativ european, este în studiu și va fi  în viitor des-
coperită67 dar va fi  generalizată după eliminarea asperităţilor de formă încă existente.

65  Ulrs Altermatt: Previziunile de la Sarajevo. Etnonaţionalismul în Europa, Ed. Polirom 2000, p. 31-32 ;
66  Ulrs Altermatt, op. Cit. P. 189;
67  Rutgers, M.P. Scheurs 2000 citat de C. Silviu Săraru, în Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, 

coordonator Ion Alexandru, Ed. Lumina Lex, 2007, p. 282-283;
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1.5. Spaţiul administrativ european 
Spaţiul administrativ european este considerat o componentă care în realitate se identifi că 

cu spaţiul public european. La nivelul Uniunii Europene există tendinţa creării unui spaţiu pu-
blic transnaţional care să ducă la legitimarea instituţiilor europene și fondarea unei identităţi 
colective europene. Ca să putem discuta de un spaţiu administrativ european este ca spaţiul pu-
blic european luat în general să aibe ca premisă existenţa Uniunii fondată pe drept și înfi inţarea 
instituţiilor comunitare. Convergenţa care s-a realizat prin împărtășirea principiilor și autorilor 
administraţiei publice de către administraţiile publice din statele U.E. , implementarea standar-
delor acceptate în toată uniunea, între administraţiile publice europene s-a creat ceea ce se spune 
ca fi ind „spaţiul administrativ european”.

În prezent se poate discuta de un spaţiu administrativ european și un model european de 
administraţie publică el constituie și în prezent un ideal și până acum nu s-a format un etalon 
european la care să se raporteze ţările uniunii care să fi e unanim acceptat. Sunt discuţii și tratative 
privind concepte și formarea unor instituţii.

Modelul spaţiului economic și social european poate să fi e o sursă de inspiraţie activă pentru 
spaţiul administrativ. Pentru a forma o legătură solidă este necesar să se supună unor principii 
unanim acceptate de organizare și reglementare, până în prezent avem dreptul administrativ al 
fi ecărui stat suveran. Posibilitatea unui spaţiu administrativ european stă în armonizarea legisla-
ţiilor din sistemele legislative europene membre U.E., existenţa unui proces continuu de apropie-
re, în diferite domenii care să fi e elaborate naţional cu respectarea A-quisului comunitar. În etapa 
actuală are loc prin împărtășirea principiilor și a acelor valori care au făcut ca administraţiile 
publice naţionale să se afl e în convergenţă. Activitatea normativă a instituţiilor comunităţii are la 
bază concepte care sunt introduse în sistemele naţionale și duc la schimbări și adaptări în fi ecare 
sistem de administraţie publică. Lucrul acesta se întâmplă efectiv și prin evoluţia evenimentelor.

Nu s-a ajuns încă la un consens privind un sistem unic legislativ deși problema a stat în atenţia 
specialiștilor, dar europenizarea dreptului administrativ este pe cale să se înfăptuiască68.

Știinţa administrativă își îmbogăţește obiectul său de studiu și cercetare și asupra înţelesului larg 
ca spaţiu al administraţiei publice europene din perspectiva dreptului public și al știinţelor politice.

Procesul la care sunt supuse statele membre prin apropierea sistemelor legislative are loc ca 
urmare a însușirii regulamentelor și directivelor care impune adoptarea legislaţiilor naţionale ale 
statelor membre dublate de soluţiile pronunţate prin Hotărârile Curţii Europene a drepturilor 
omului și cele ale Curţii Europene de Justiţie. S-a remarcat că soluţiile instanţelor europene pot 
sta la originea unor direcţii cu caracter de principiu și care pot statua cu caracter general un drept 
admministrativ european.

Statele membre au sisteme administrative proprii și practici ale guvernării, însă s-au preocupat 
pentru a împărtăși concepţii comune ale principiilor de drept administrativ și abordează standarde 
care practic realizează implementarea comună și efi cientă din fascicolul unitar al dreptului aparţi-
nând Uniunii Europene. Transparenţa decizională este un exemplu, în vederea consolidării relaţiei 
dintre organizaţiile publice și cetăţeni. Crearea unui guvernământ transparent are un cadru legisla-
tiv în ţările uniunii.În România a fost adoptată Legea liberului acces la informaţiile de interes public 
nr. 544/2001. Organismele europene au cerut realizarea unei reforme administrative, la care cerinţă 
externă a răspuns și România prin legea cu privire la tranparenţa decizională (nr. 52/2003) ea este 
văzută și ca o consecinţă a companiei derulată de asociaţii neguvernamentale69.

68  Jurgen Schwarte, Administrative Law under European Influence, Londra 1996, după preluarea din: 
Ion Alexandru ș.a., Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Ed. Lumina Lex 2007, p. 283;

69  Bianca Cobârzan, Dacian Dragoș, Bogdana Neamţu: Transparenţa administrativă în România, Ed. 
Accent, 2008, o cercetare aplicată, p. 24-26;
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Pentru a crea standarde de bună practică pentru comportamentul profesional și privat al 
funcţionarilor publici s-a propus un cod de etică pentru creșterea randamentului profesional și 
standarde de etică al funcţionarilor publici comunitari care joacă un rol decisiv pentru obiectivele 
democratice europene. În 6 septembrie 2001, Parlementul European a aprobat rezoluţia care ra-
tifi că Codul bunei conduite administrative – Th e Code of Good Administrative Behaviour, pe care 
trebuie să îl respecte instituţiile și organismele U.E. serviciile lor administrative și funcţionarii în 
contactele pe care le au cu cetăţenii70. 

Tendinţa spre o doctrină unitară o constituie tratatele care plasează acţiunea administrativă spre 
administraţia publică europeană și este adusă ca exemple instituţia Mediatorului European îndrep-
tată spre colaborare cu practicile naţionale în sânul unui curent de a împărtăși transparenţa deciziei 
administrative de care am amintit deja. Integrarea tratatelor uniunii ca făcând parte din dreptul in-
tern este o altă componentă care dă speranţă pentru consolidarea spaţiului administrativ european.

Dreptul administrativ european se conturează tot mai mult într-un cadru propriu și după cum s-a 
remarcat în doctrină este strâns legat de noţiunea administraţiei publice europene71. Administraţia pu-
blică europeană formează obiectul de cercetare știinţifi că a știinţei dreptului administrativ european. 
Ordinea comunitară bazată pe ideea unei suveranităţi „exercitată în comun”, ridică o nouă concepţie 
asupra suveranităţii care se distanţează de perceptele clasice, care în aceste condiţii crează un sistem 
nou situat juridic la graniţa dintre organizaţie internaţională și federaţie, și atunci, reclamă și o admi-
nistraţie proprie, care este nouă și nu mai este împrumutată din organizarea precedentă.

Au apărut un număr apreciabil de reguli scrise în dreptul european, în mare parte cu referire 
la administraţia publică europeană și care reglementări atribuie administraţiilor europene dublul 
rol de: instrument care derulează acţiunile comunitare și de entitate distinctă care dispune de bază 
logistică și de personal funcţionăresc capabil să le realizeze.

Premisele pentru existenţa unui cadru în care să se delimiteze un spaţiu administrativ eu-
ropean sunt generate de existenţa unor factori consideraţi ca având un „rol de convergenţă ad-
ministrativă europeană”72. Acești factori ai dezvoltării spaţiului administrativ european sunt: 1) 
Tratatele C.E. și legislaţia secundară de punere în aplicare sunt parte componentă a cadrului 
juridic naţional intern al statelor membre; 2) un factor de cunoaștere și mediere îl constituie 
contactul nemijlocit devenit instituţionalizat dintre ofi cialii statelor membre, precum și dintre 
aceștia și ofi cialii Comunităţii europene. Iniţiativa este dublată de corpul de experţi care lucrează 
pentru ofi cialii naţionali și care facilitează schimbul de informaţii; 3) Rolul Curţii Europene de 
Justiţie prin deciziile pronunţate pe baza directivelor aduce teze importante în așezarea princi-
piilor administrative comune în Uniunea Europeană. Chiar dacă deciziile sunt date pe temeiul 
directivelor și în speţe particulare sunt de natură să dezvolte principiile administrative cu caracter 
general; 4) ierarhizarea în vârful piramidei al modelului superior european care se impune prin 
superioritate și atractivitate; 5) impunere progresivă a legislaţiei comunităţii europene în siste-
mele naţionale. S-a subliniat că acest lucru duce la ideea unui drept al administraţiei europene, 
apoi al adoptării legislaţiei naţionale la dreptul european, ce contribuie la stabilirea unui spaţiu 
administrativ european73.

În fi ne, nu poate fi  neglijată cercetarea academică din instituţii de cercetare și universităţi pri-
vind studiul administraţiei publice. Dreptul administrativ comparat se regăsește la universităţile 
din statele U.E. și la fel dreptul european de sine stătător.

70  The Code of. Good Administrative Behaviour – w.w.w.euro-ombudsman.eu.int; pentru detalii: I. 
Sabău-Pop, în Education Européene des Fonctionnaires Publics, op. cit. p. 155 ;

71  Ion Alexandru: Drept administrative European, Ed. Universul Juridic, 2010, p. 183 și urm;
72  Ion Alexandru, Cătălin S. Săraru: op. cit. p. 283 și urm ;
73  Subliniere făcută de Jurgen Schwarze, citat I. Alexandru, Cătălin S. Săraru, op. cit. , p. 287 ;
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Sunt continuate cercetările integratoare sociologice, de știinţe politice și de economie, siste-
mele de management al cunoștinţelor care au proliferat și sunt folosite de specialiști cu înalt grad 
de pregătire.Se afi rmă formele noului management public care valorizează cu anticipaţie elemen-
tele serviciilor publice, ce sunt dezvoltate în U.E. prin împrumutarea pragmatismului american 
adoptat la cultura politică și apartenenţa la o manieră a gândirii europene. Predomină însă cerce-
tările în drept și cercetarea legală a administraţiei publice.

La nivel european se caută un model propriu, care să fi e rezultatul unei unităţi a diverselor 
sisteme însă folosind ca un centru de iradiere experienţa avansată a ţărilor occidentale care și-au 
propus mai întâi principiile de bază ale unui regim administrativ unitar. 

S-a conturat un concept de administraţie în sens formal care stă la iniţierea sarcinilor exerci-
tate de administraţie, atunci când atribuţiile funcţionale sunt materializate în sensurile: legisla-
tiv, executiv-administrativ și judecătoresc74. Instituţiile europene formează un corp instituţional 
supranaţional comun și are sarcina de a asigura controlul administraţiilor naţionale din statele 
membre pentru că obiectivul lor este „interesul comun” rezultat din asumarea colaborării inter-
guvernamentale, cu respectarea directivelor la nivel unional.

3. Caracteristicile administraţiei
Caracteristicile administraţiei derivă din sistemul administraţiei publice care este indicat de 

mediul social în care trebuie să pătrundă și îl face efi cient funcţional, acţiunile sale ne indică dacă 
este compatibil cu societatea în ansamblul său global. Sistemul administraţiei publice își găsește 
raţiunea în reușitele sale de reglare și autoreglare a structurilor și acţiunilor raportate la aștep-
tările societăţii și se impune atunci când deţine o cunoaștere detaliată a necesităţilor sistemului 
social-global, de aceea are nevoie de o structură caracteristică exprimată prin apartenenţa la un 
corp administrativ specializat. Acesta este de fapt o structură și organizarea structurilor devine 
imperioasă la nivelul fi ecărei ţări din Uniunea Europeană și totodată, o structură distinctă la ni-
velul Uniunii Europene, cu conexiuni ordonate între ele.

Caracteristicile administraţiei sunt date la propriu de structura sistemului în interiorul căruia 
elementele sale funcţionează în procesul realizării atribuţiilor care îi revin.

Termenul de structură vine de la etimologia cuvântului latin struere, este cum am arătat, 
propriu pentru alcătuirea administraţiei publice și există pentru identificare o triplă tipolo-
gie a lor: a) structura ierarhică, care linear trebuie să asigure coerenţa coordonării factorilor 
de conducere; b) structura funcţională care aduce cu sine forma conducerii determinată de 
pluralitatea conducerii; și c) structura mixtă, care le îmbină pe primele două în existenţa 
ierarhiei și funcţionalitatea și, care este considerată cea mai răspândită în practica adminis-
trativă și economică socială75.

Administraţia publică are în realitate o structură complexă a sistemului, deseori com-
plicată care poate afecta negativ premisele decizionale, prin multitudinea autorităţilor ad-
ministrative și ale comunităţilor locale. Este necesară existenţa unei ordonări cu scopul de 
a fi îndeplinite până la urmă sarcinile care îi revin, pentru care are la bază constituirea pe 
cele două criterii.

Primul, criteriul teritorial, cu corespondenţele sale sub aspectele ierarhiei care îl compune, 
al competenţelor funcţionale pe care le are teritorial și nu în ultimul rând raportul dintre admi-
nistraţia publică centrală și locală. Administraţia publică centrală acţionează la nivelul statului 
și gestionează administrativ sistemul social global în componentele generale sau concrete care îi 
revin. Administraţia publică locală, cu mai multă sau mai puţină autonomie rezultată din preve-
derile constituţionale și legile organice, are în vederile competenţei sale soluţionarea problemelor 
comunităţilor locale pe o anumită parte a teritoriului naţional, determinat de unitatea adminis-

74  Jurgen Schwarze: European Administrative Law, 1992, p. 12.
75  Ion Alexandru: Drept administrative European, Ed. Universul Juridic 2010, p. 75;
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trativ teritorială, după caz (comuna, orașul, municipiul, judeţul astfel cum este reglementat de 
exemplu în cazul României prin Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală). 

Al doilea, criteriul funcţional numit și cel al competenţei de atribuţiune (competenţa materi-
ală), este situat la temeiul împărţirii, autorităţilor publice de orice fel și al administraţiei publice 
cu deosebire, în autorităţi cu competenţă generală și autorităţi cu competenţă de specialitate. Din 
această caracteristică rezultă o structurare a administraţiei publice și anume structura funcţiona-
lă atributivă. Criteriul funcţional împărţit pe competenţa generală pe de o parte și competenţa de 
specialitate, pe de altă parte îl găsim prezent atât la autorităţile administrative centrale, cât și la 
autorităţile administrative locale. 

3.1. Apartenenţa la corpul administrativ este o caracteristică identitară a administraţiei. 
Identitară pentru că prin apartenenţă se ancorează la ceea ce există și se defi nește însuși adminis-
traţia ca factor de ordonare publică.

Apartenenţa la corpul administrativ nu poate fi  privit ca ceva static și dacă avem în vedere 
dezvoltarea sistemului administrativ pe structuri componente odată cu evoluţia societăţii ea are 
la bază cultul pentru dezvoltarea organizaţională.

„Corpul administrativ” provine din defi niţia sistemică pe care o dăm organizaţiei. În sensul său 
restrâns, el este o organizaţie umană structurată, ale cărei repere defi nitorii îi revin în egală măsură: 
„ o entitate socială, conștient ordonată, cu graniţe relativ identifi cabile, care funcţionează pe baze rela-
tiv continue, pentru atingerea unui scop (set de scopuri) comun și conștientizat de către membrii săi”76.

Deci, este de luat în apreciere pentru identifi carea apartenenţei la corpul administrativ, faptul 
că face parte din ceea ce numim în sine organizaţie conturată în cadrul scopului pe care îl are des-
prins dintr-o etalare a defi niţiilor sale: a) entitate raţională care urmărește atingerea unor anumite 
scopuri; b) coaliţie de grupuri de putere pentru satisfacerea și distribuţia diferitelor interese; c) 
activarea ca un sistem deschis în mediul lor77.

Dacă am stabilit care este ierarhizarea administraţiei publice „corpul administrativ” presupu-
ne pentru a deveni lucrativ, prezenţa funcţionarilor ce alcătuiesc organul administraţiei publice. 
Constituite în sistem organele administraţiei publice au o subordonare ierarhică. Subordonarea 
pretinde ca organic să existe un sistem întreg complex de drepturi și obligaţii prestabilite, printre 
care mai importante sunt: organizarea autorităţilor afl ate în subordine; supravegherea și îndru-
marea activităţii; numirea sau alegerea responsabililor; aplicarea măsurilor disciplinare; controlul 
ierarhic în cadrul unui recurs graţios sau, în anumite condiţii jurisdicţional.

În construcţia corpului administrativ intră multiple elemente de conţinut, este însă esenţială 
o singură condiţie: aceea de a fi  deţinător al prerogativelor de putere politică și administrativă 
existentă în factorii componenţi ai „ corpului” sau prin delegările pe care acesta le emite.

3.2. Relaţia cu cei administraţi este la rândul ei o caracteristică a unei administraţii pu-
blice moderne și se realizează prin comunicare și aducere la cunoștinţă publică a activităţii 
pe care o desfășoară, fie prin comunicare directă către cei interesaţi când se dă curs unei 
solicitări concrete, fie prin organizarea unor forme de transparenţă decizională în cadrul 
dreptului la informare prestabilit prin legislaţie pe care trebuie să o adopte statele membre 
ale Uniunii Europene.

Transparenţa actului decizional constituie un element cheie pentru preocuparea unei bune 
guvernări, ea contribuind în ansamblu la calitatea activităţii administraţiei publice.

76  Stephen P. Robbins: Organization Theory, ed. 1987, Englewood Cliffs, New Jersey, p.5;
77  Pentru detalii în acest sens: Ciprian Tripon, Marius Dodu; Dezvoltarea organizaţională în lucrarea 

monografică Guvernare modernă și dezvoltare locală, Ed. Accent, 2005, p. 339-340;
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Ce semnifi că transparenţa decizională și în principiu tot ce depinde de actul public de adminis-
trare? Se poate răspunde că se deschide procesul decizional și al activităţii organizaţiilor publice în 
direcţia participării cetăţenilor fi e că fac parte sau sunt interesaţi de deciziile adoptate, fi e că sunt 
terţi ce nu fac parte din structură, neavând faţă de ei o consecinţă directă, în aparenţă chiar dezin-
teresaţi, dar lor le revine dreptul de a aprecia dacă rămân în pasivitate sau, dimpotrivă, doresc să se 
implice. Rolurile sunt stabilite în limita unor reglementări care sunt cunoscute de subiecţi.

Investiţiile și obiectivele publice atrag după sine o permanentă corespondenţă informaţională 
între cei ce administrează și cei administraţi.

Există două componente ale transparenţei acceptate deja în mod clasic, este vorba de trans-
parenţa decizională și liberul acces la documente. Dar ele nu sunt singurele, pentru dezideratul 
transparenţei mai sunt necesare și alte eforturi spre a avea o deplină realizare a obiectivului. Adu-
cerea la cunoștinţă prin toate metodele de publicitate inclusiv construcţia de programe în format 
electronic cu acces pentru alte instituţii și administraţii, iar pentru a se stabili în ce măsură există 
interes, posibilităţi de inventariere a ritmului de accesare.

Reglementarea unor proceduri obligatorii prin dimensionarea și claritatea informaţiilor, re-
glementarea și publicitatea întregului parcurs de elaborare a actelor administrative; informarea 
permanentă prin aducerea la cunoștinţă publică a deciziilor adoptate; stabilirea unor condiţii de 
formă și obligaţia de motivare a actelor administrative, mai ales cele cu caracter individual sau 
cele supuse unei jurisdicţii administrative.

Transparenţa este un concept care poate fi  analizat „dintr-o dublă perspectivă: ca normă și ca 
instrument”78.

Privită ca normă „transparenţa și deschiderea instituţională sunt parte a sistemului de valori 
care stau la baza oricărei societăţi democratice și a drepturilor omului” 79.

În esenţă, îi este conferit fi ecărui cetăţean dreptul de a se informa pentru a cunoaște acti-
vitatea instituţiilor publice și a proceda în consecinţă după oportunităţile care i le aduc în faţă 
propriile interese, cum ar fi  acţionarea în cunoștinţă de cauză când participă la îndeplinirea 
unor drepturi cetăţenești cum ar fi  exercitarea votului, participarea la referendum, sau oportu-
nităţi strict personale (înscrierea într-o competiţie publică, abordarea unei funcţii, participări 
la cursuri universitare).

Transparenţa trebuie să fi e organizată astfel încât să ofere instrumentele adecvate care să per-
mită administraţiilor să acţioneze în două direcţii: În primul rând, protejează mai efi cient intere-
sul public care nu este doar un apanaj al administraţiei, potenţial reduce abuzurile și încălcările 
de lege, se limitează proasta organizaţie.

În același timp transparenţa are raţiunea protegiuirii intereselor individuale sau de grup 
omogen ca interes, face să fi e cunoscute considerentele opţionale ale unor decizii adminis-
trative, urmând calea celor ce se consideră lezaţi în drepturile lor subiective să acţioneze prin 
mijlocirea unor proceduri legale pe cale administrativă la autorităţile competentesau să deschi-
dă litigii judiciare. Dar nu numai pentru a produce reacţii exprese este necesară transparenţa, 
informarea și deschiderea instituţională. Actul administrativ, măsura administrativă în general 
dacă are temeiuri și sunt bine prezentate poate să-l facă pe cetăţean să fi e informat în mod 
adecvat și până la urmă convins de justeţea temeiurilor prezentate, desigur transmis prin refl ex 
și pentru alte persoane din comunitate.

Chiar dacă există premisele unui control intern și/sau extern în privinţa acţiunilor admi-
nistrative, pentru că sunt autorităţi legal desemnate trebuie să existe până la rang de prezumţie 

78  A se vedea: Dragoș Dacian, Bianca Cobârzan, Bogdana Neamţu: Transparenţa administrativă în 
România – o cercetare aplicată- Ed. Accent Cluj-Napoca, 2008, pag. 22-24;

79  Idem, p. 23;
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relativă că acţiunile sale decizionale sunt legale. Depinde de autorităţi să și confi rme acest lucru, 
iar cenzura prin controlul intern, cel extern din partea altor autorităţi sau chiar și organizaţii ale 
societăţii civile este o supapă suplimentară pentru fi ltrul legalităţii.

Nivelul de transpunere practică a prevederilor legale este calea spre un guvernământ deschis 
și responsabil, care este și raţiunea de funcţionare a unei societăţi democratice și creșterea res-
ponsabilităţilor publice a celor care decid în statul de drept. Transparenţa și comunicarea prin 
instrumentarea lor tehnică contribuie la aceasta.

3.3 Legătura dintre știinţa administraţiei și drept este o paradigmă permanentă a modelelor 
prin care s-a recunoscut primordialitatea dreptului și apoi în evoluţie desprinderea de umbrela 
exclusivă a dreptului asupra administraţiei publice. Chiar și așa legiferarea și legalitatea rămân 
esenţiale pentru dreptul administrativ și pentru administraţia publică, care după cuprinsul și ca-
litatea normelor poate să înrâurescă pozitiv sau negativ în evoluţie administraţia publică, atât ca 
fenomen în cercetare și ca valoare pragmatică în acţiunile concrete ale sistemului.

Am reţinut în primul paragraf al capitolului că știinţa administraţiei se caracterizează prin 
autonomia ei ca știinţă și prin interdisciplinaritate. Este evident că știinţa administraţiei are legă-
turi de determinare cu dreptul public, fără a fi  neglijate unele domenii ale dreptului privat cum 
ar fi  de pildă dreptul concurenţei, al securităţii sociale, dreptul contractual. Legătura principală o 
are cu dreptul constituţional și dreptul administrativ, în acesta din urmă își are și originea și apoi 
evoluţia permanentă.

Dreptul administrativ și știinţa care îl consacră, cercetează dreptul aplicabil administraţiei pu-
blice. Cercetarea juridică a administraţiei publice contribuie la dezvoltarea și clarifi carea studiilor 
de știinţa administraţiei80.

Dacă discutăm despre un spaţiu administrativ european atunci atenţia trebuie îndreptată 
spre sistemele de drept străine care sunt reprezentative și mai dezvoltate, în primul rând cerce-
tarea dreptului administrativ comparat, iar, în al doilea rând, dreptul administrativ și constitu-
ţional propriu al Uniunii Europene. Chiar arătând numai atât și avem în principal o radiografi e 
a indisolubilei legături dintre știinţa administraţiei și drept. În toate ţările europene membre 
ale C. E. există o tratare conceptuală a administraţiei publice și am da exemplul Italiei, unde în 
manualele de drept administrativ, funcţia executivă fi ind distinsă ca autoritate de cea legislativă 
și judecătorească, are și o funcţionalitate juridică prin axarea acesteia pe obiective concrete81, 
rezultate din explorarea juridică.

Dreptul European a creat o nouă ordine juridică proprie care are în vedere ordinea 
juridică comunitară autonomă în raport cu ordinea juridică internaţională având la bază 
ideea de cooperare. Ordinea juridică comunitară chiar dacă are reguli preluate din unele 
norme de drept intern ea este autonomă de dreptul intern al statelor, Curtea de Justiţie 
Europeană nu aplică dreptul intern, nu verifică și nu îndreaptă dreptul intern, care este 
apanajul statului membru.

Dreptul comunităţii europene constituie un instrument de interes comun statelor membre. El 
aparţine fi ecăruia din statele membre și este ierarhizat deasupra legislaţiilor din fi ecare stat82. Prin 
mijlocirea Curţii de Justiţie și alte foruri jurisdicţionale comunitare se crează o ordine juridică 
europeană, făcând ca dreptul să-și menţină un rol primordial în relaţia și cu știinţa administraţiei.

80  A. Iorgovan, op. cit. p. 232;
81  I. Alexandru, M. Cărăușan, op. Cit. P. 37; Sunt amintiţi autori ca G. Landi și G. Potenza în „Manuale 

di Disitto Administrativo”
82  A se vedea Augustina Dumitrescu: Particularităţi ale ordinii juridice comunitare, www.uniuneaeuro-

peană.go.ro;
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Procesul legislativ devine semnifi cativ pentru elaborarea politicilor comunitare pentru că pi-
lonul comunitar îl constituie iniţiativa și demersul legislativ83.

În interiorul ordinii juridice europene s-au depășit frontierele naţionale, iar dacă recunoaș-
tem o administraţie publică europeană de la sine se impune și dreptul administrativ european 
format din normele care le are ca ramură, vizează organizarea instituţiilor dar cu particularităţi 
spre dreptul administrativ economic și managementul public.

În concluzie preliminară s-a dezvoltat și există o știinţă de cercetare teoretică a administraţiei 
publice, care este de sine stătătoare și recunoscută ca atare în toate sistemele de drept principale.

Nu se poate nega legătura intrisecă dintre știinţa administraţiei și drept. Dreptul stă la origi-
nea cercetării normative ale fenomenului administrativ, unde un rol important îl au și alte știinţe 
printre care sociologia și istoria culturală.

Însă dreptul, prin norme direcţionează pragmatic administraţia publică, ordonează raportu-
rile sociale tipice de acest gen și funcţia sa devine astfel determinantă.

83  Paul Craig; Grάinne de Búrca: Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă doctrină-, sub 
coordonarea seriei de B. Andreșan-Grigoriu, Tudorel Ștefan, Ed. Hamangiu, 2009, p. 136 și urm.
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Abstract
Th is article is about the signifi cance and the main provisions of the Constitution revision draft  

that emerged in June 2011. Reasons are given for explaining the lack of debate at the level of experts 
and of public opinion. 

Any Constitution must refer to fundamental rights and to the relationship between state 
powers. The current revision draft does not illustrate a new conception on fundamental rights. 
Regarding the state powers, the Parliament will not have, according to the revision draft, less 
powers but it will be obliged to act more based on accountability, a principle that is part of the 
good governance model. The President of Romania will not have more powers, but only the 
existing ones will be clarified.

Th e conclusion of this article is that the Romanian political system will remain, if the revision 
draft  is adopted, semi-presidential and that the principle of good governance, considered as part of 
the constitutional principles, could be one of the best marks of any Constitution revision.

La peste o jumătate de an de la lansarea ofi cială la data de 1 iunie 2011 a proiectului de revi-
zuire a Constituţiei1, reacţiile publice, venite din partea experţilor sau a oamenilor politici, legate 
de fondul propunerilor, au fost și sunt nesemnifi cative. Dezbateri publice în care să se înfrunte 
puncte de vedere pro și contra nu au fost nici măcar anunţate. Se poate constata un aspect relativ 
surprinzător: în timp ce Raportul Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic și Con-
stituţional din România, lansat în ianuarie 20092, a fost dezbătut pe larg, în diferite ipostaze, fi e 
și doar la nivel superfi cial, proiectul de revizuire din iunie 2011 nu a benefi ciat de o dezbatere pe 
articole sau măcar de una generală care să reverbereze dincolo de consemnarea punctuală a încă 
unei iniţiative politice nedusă până la capăt. Este posibil ca și orizontul de așteptare al opiniei 
publice să fi  fost mai pronunţat în ianuarie 2009, din moment ce constituirea Comisiei repective 
fusese anunţată încă din vara anului 2008, în timp ce proiectul de revizuire din 2011 nu a fost 
anunţat în prealabil, momentul lansării sale fi ind o relativă surpriză. S-ar părea că de fapt înșiși 
iniţiatorii săi se raportează la acest proiect de revizuire mai degrabă timid, neavând intenţia de 
a urgenta discuţia sa și nici de a-l supune unei dezbateri mai ample, din moment ce ulterior - la 
data de 18 octombrie 2011 - s-a reușit transferarea discuţiei din comisia parlamentară anume 
creată pentru a discuta revizuirea Constituţiei înspre Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, 
motivându-se o așa – zisă lipsă de cvorum3.

Scurta și inconsistenta dezbatere pe marginea acestui proiect a fost marcată în spaţiul public 
de două întrebări: cresc  sau nu puterile Președintelui și se reduce sau nu numărul parlamentari-
lor ? Rezultatele parţiale ale recensământului populaţiei, făcute publice în ianuarie 2012, au dat 

1  Textul proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României poate fi consultat la adresa http://
www.presidency.ro/static/Proiect_Lege_de_Revizuire_a_Constitutiei_Romaniei-1iunie2011.pdf.

2  Raportul Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic și Constituţional din România, CH 
Beck, București, 2009. Textul Raportului este disponibil și la adresa http://cparpc.presidency.ro/upload/
Raport_CPARPCR.pdf. 

3 http://www.hotnews.ro/stiri-politic-10455530-dezbaterile-revizuirea-constitutiei-muta-comisia-juridica.htm.
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implicit un răspuns la a doua întrebare: la viitoarele alegeri numărul parlamentarilor va scădea 
drastic, pe măsura modifi cării cotei de reprezentare. 

Mai este oare util a vorbi despre un proiect de revizuire a Constituţiei, din moment ce cei 
mai importanţi actori care pot declanșa și duce la bun sfârșit un asemenea proces nu dovedesc 
a avea un interes prea mare ? Răspunsul nu poate fi  decât afi rmativ pentru că această încercare 
semi-eșuată de a demara un proces îndelung așteptat crează posibilitatea de a refl ecta mai adânc 
asupra felului în care ar trebui făcută o asemenea revizuire. Din acest motiv, refl ecţiile de mai jos 
nu reprezintă doar o reacţie la acest proiect, ci o încercare de a vedea care ar trebui să fi e priori-
tăţile unei viitoare modifi cări a Constituţiei, indiferent de momentul la care aceasta s-ar produce. 

Întrebările fundamentale la care orice proiect de revizuire a unei Constituţii sau orice proiect de 
Constituţie nouă ar trebui să răspundă sunt cum anume drepturile fundamentale pot fi  mai bine ga-
rantate și care este natura regimului politic, așa cum reiese din aplicarea normelor referitoare la relaţiile 
dintre puterile statului. Cum Titlul II rămâne, în versiunea proiectului de revizuire, relativ la fel ca în 
prezent, cu excepţia introducerii răspunderii magistraţilor pentru erori judiciare și cu mărirea duratei 
de reţinere a unei persoane de la 24 la 48 de ore, răspunsul este că drepturile fundamentale vor avea 
aproximativ același grad de garantare ca și până în prezent. Ulterior prezentării publice a proiectului 
de revizuire, a intrat în vigoare o lege privind răspunderea magistraţilor4 care însă va avea un mai bun 
temei de aplicare dacă va fi  consecinţa unei norme constituţionale care să aibă acest obiect. Nu știm 
deocamdată dacă astfel justiţia va apăra mai efi cient sau nu drepturile cetăţenilor și nici dacă mărirea 
duratei de reţinere va ajuta la producerea unor probe mai solide împotriva infractorilor, va avea drept 
consecinţă o descurajare a intenţiei de a produce acte infracţionale sau nu va avea nici un efect. Privită 
în ansamblu, propunerea de revizuire nu are ca obiect o nouă concepţie asupra drepturilor fundamen-
tale, ci mai degrabă o aclimatizare a celei existente la necesităţi practice.

Răspunsul la cea de-a doua întrebare pare doar la prima vedere mai complicat, în esenţă, însă 
are același grad de complexitate ca și cel de mai sus. Pentru a vedea dacă natura regimului politic 
s-ar schimba fundamental ca urmare a adoptării revizuirii Constituţiei în forma în care a fost 
propusă, este necesar să vedem dacă Parlamentul ar căpăta astfel mai multe puteri sau nu. Argu-
mentul că a doua Cameră ar fi o piedică în calea corupţiei sau că cele două Camere s-ar controla 
reciproc nu rezistă decât parţial din punct de vedere al știinţei dreptului constituţional. Totul 
depinde de compoziţia politică a Parlamentului: numai dacă ar exista o majoritate politică într-o 
Cameră și o cu totul altă majoritate în cealaltă Cameră acest argument ar sta în picioare. Nici însă 
într-o asemenea situaţie un astfel de argument nu subzistă pe de-a întregul. Observăm ce se în-
tâmplă la ora redactării acestui articol, în contextul în care coaliţia de guvernare PDL - UNPR - 
UDMR deţine o majoritate la Camera Deputaţilor și se află într-o situaţie de egalitate cu opoziţia 
USL la Senat: această situaţie fragilă nu a împiedicat exprimarea unui vot de încredere la adresa 
unui nou prim - ministru. Acest fapt se datorează unei constatări care a fost făcută mai demult în 
doctrina de drept constituţional, prin vocea lui Tudor Drăganu: Constituţia din 1991 favorizează 
existenţa unui Parlament unicameral de facto, din moment ce importanţa deciziilor luate în șe-
dinţele comune este mai mare decât cea a celor luate în fiecare Cameră separat5. Peste 20 de ani 
de bicameralism nu au dus la o situaţie de blocaj datorită unei compoziţii politice diferite, chiar și 
în condiţii de profundă transformare a legislativului pe durata unui mandat de 4 ani, manifestată 
prin apariţia de noi grupuri parlamentare, migraţii frecvente de la un partid la altul, etc. 

4  Legea nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Monitorul Oficial, Par-
tea I nr. 51 din 23 ianuarie 2012.

5  “dat fiind că […] numeroase și importante atribuţii ale Parlamentului nu se exercită separate de către Came-
ra Deputaţilor și senat, ci în ședinţe commune, consecinţa este că acest parlament acţionează numai pentru o 
parte a atribuţiilor lui ca parlament bicameral, în timp ce pentru altele el se comportă ca parlament unicame-
ral” (Tudor DRĂGANU, Drept constituţional și instituţii politice, vol. II, Lumna Lex, București, 1998, p. 88)
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Pentru a vedea cum va arăta Parlamentul în condiţiile adoptării propunerilor din proiectul de 
revizuire a Constituţiei, să examinăm succint prevederile relevante ale acestuia:

- noua procedură de adoptare a legilor descrisă de art. 76 introduce distincţia între prima și a 
doua lectură. Nu se specifică de fapt cât să dureze nici prima, nici a doua lectură, ci doar că între 
cele două etape trebuie să treacă nu mai mult de 30 de zile. Cu alte cuvinte, Parlamentul nu va 
avea constrângeri suplimentare în analiza unui proiect de lege iniţiat de Guvern. Nu va scădea 
numărul amendamentelor, ci este posibil ca întreaga procedură de vot să dureze mai puţin. Nu 
există o certitudine în acest sens - doar o posibilitate;

- consultarea Parlamentului în cazul referendumului iniţiat de Președinte nu dispare, ci doar 
se instituie un termen în care voinţa Parlamentului trebuie exprimată. Este aceasta o limitare sau 
un aspect procedural? Înclin spre a doua variantă de răspuns, din moment ce o putere aleasă prin 
vot își auto-limitează în continuare prerogativa de a iniţia un referendum;

- o noutate este consacrarea constituţională a controlulului Parlamentului asupra activităţii servi-
ciilor de informaţii. În mod cert, printr-o astfel de prevedere, nu scade puterea Parlamentului. Scepticii 
pot argumenta că rămâne identică, din moment ce acest control era deja exercitat prin comisiile de 
specialitate ale Parlamentului. Cei mai puţin sceptici vor putea argumenta că astfel crește puterea Par-
lamentului, printr-o recunoaștere mai puţin simbolică decât ar părea la prima vedere;

- limitarea angajării răspunderii Guvernului prin noua formă propusă a art. 114 oferă catego-
ric mai multă putere Parlamentului;

- noile obligaţii ale CSAT de natură constituţională în raport cu Parlamentul (transmiterea 
pentru aprobare a strategiei de securitate naţională și transmiterea de rapoarte de activitate) face 
ca acest organism să fie supus controlului parlamentar și totodată clarifică anumite aspecte care 
ţin de raporturile între cele două instituţii care ar deveni mai bine formalizate. 

Așadar, pe orice poziţie ne-am situa, cu condiţia păstrării obiectivităţii și luând în calcul dife-
rite modalităţi de acţiune în practică ale puterilor, Parlamentul nu va avea, în condiţiile adoptării 
proiectului de revizuire, mai puţine puteri decât în prezent dar va fi obligat să acţioneze cu mai 
multă responsabilitate. 

Aceeași analiză merită a fi făcută și referitor la puterile Președintelui:
- propunerea de modificare a art. 85, în sensul că revocarea și numirea unor membri ai Gu-

vernului să se facă doar după consultarea prealabilă a Președintelui, nu reduce puterea primului 
- ministru de a opera modificări în cabinetul pe care îl conduce pentru că și în prezent Președin-
tele este cel care are decizia finală. Prin aplicarea acestei noi dispoziţii, ar trebui să fie conturat un 
punct de vedere comun între cei doi reprezentanţi ai puterii executive, ceea ce nu ar înlătura în 
totalitate un dezacord pe parcurs asupra persoanei care ocupă o anumită poziţie în guvern dar ar 
reduce cu mult posibilitatea apariţiei unei asemenea situaţii;

- propunerea de a modifica art. 95 referitor la procedura suspendării Președintelui de către 
Parlament nu are sensul de a lăsa nesancţionată o eventuală  încălcare a Constituţiei de către 
Președinte. Singura modificare este că avizul Curţii Constituţionale ar deveni obligatoriu. Din 
moment ce este vorba de încălcarea Constituţiei și avem un organism însărcinat cu verificarea 
respectării Constituţiei, este normal ca acest organism să aibă și puterea de a interveni mai efici-
ent în procedura de suspendare pe baza unei presupuse încălcări a Constituţiei. Suspendarea nu 
ar mai putea fi un mecanism de presiune politică, ci o veritabilă frână în calea unor eventuale 
excese de natură constituţională ale Președintelui;

- procedura de respingere tacită a candidatului pentru funcţia de prim - ministru în caz de 
neacordare a votului de încredere, descrisă de noua formă a art. 103, nu înseamnă că Președinte-
le își va putea impune candidatul dacă acesta nu reușește să găsească o majoritate în Parlament. 
Președintele va trebui să desemneze în acest caz un alt candidat. Actuala Constituţie instituie un 
termen în care Parlamentul trebuie să acorde votul de încredere dar nu spune ce se întâmplă dacă 
Parlamentul refuză să discute propunerea în acest interval. 
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Constatăm prin urmare că Președintele nu capătă noi atribuţii, ci doar că cele existente sunt 
mai bine clarificate.

Astfel, regimul politic românesc va rămâne, dacă se vor adopta integral propunerile de revi-
zuire, semi-prezidenţial. Președintele nu va putea să dizolve mai ușor Parlamentul (modificarea 
art. 89 în sensul reducerii termenului de la 60 la 45 de zile trebuie citită doar coroborat cu forma 
propusă a art. 103) și nici nu va putea sa îl revoce din funcţie pe primul - ministru. 

Să facem un exerciţiu de imaginaţie și să încercăm a vedea cum ar fi funcţionat regimul politic 
românesc din 2004 până în prezent dacă acesta ar fi operat sub imperiul Constituţiei în foma pro-
pusă spre revizuire. Nu am fi avut experienţa traumatizantă, pentru toate forţele politice, a unui 
referendum ca urmare a suspendării din funcţie a Președintelui, referendum care avea să infirme 
decizia Parlamentului și să se revină astfel la situaţia iniţială. Ar fi existat un consens mai larg asupra 
formulei de guvern într-un an electoral (2008). Președintele și primul - ministru ar fi fost obligaţi să 
găsească formule de compromis în ceea ce privește componenţa guvernului. Cu alte cuvinte, con-
flictele dintre puteri nu ar mai fi avut la bază interpretarea diferită a dispoziţiilor constituţionale 
insuficient formulate dar nici nu ar fi dispărut. Nu am fi avut de-a face probabil cu un consens po-
litic, ci cu o dezbatere reală între guvern și opoziţie dar și în interiorul puterii executive. 

Propunerea de revizuire a Constituţiei, dacă ar fi adoptată, nu ar schimba fundamental natura 
raporturilor între puteri. Dacă ar fi de găsit un punct comun între toate modificările propuse, 
acesta ar fi noţiunea de accountability, nu în sensul ca o putere să tragă la răspundere unilateral 
altă putere, ci în sensul de componentă a bunei guvernări care se aplică nu doar puterii executive, 
ci în cazul tuturor chestiunilor care ţin de funcţionarea unui regim politic. Precizarea unor ter-
mene mai clare, prezumarea respingerii sau acceptării unei propuneri prin trecerea unor interva-
le de timp vin să întărească o altă componentă a bunei guvernări - eficienţa. 

Este însă buna guvernare, în sensul dat începând cu 2001 de documentele UE și dezvoltat 
ulterior6, criteriul suprem după care ar trebui să ne ghidăm atunci când facem aprecieri asupra 
unei Constituţii, deasupra principiilor legitimităţii și constituţionalismului? Răspunsul nu 
poate fi decât că buna guvernare este unul dintre principiile constituţionale, preexistente orică-
rei Constituţii7 și faţă de care ar trebui să se raporteze orice normă constituţională dar desigur 
că alături de buna guvernare regăsim și alte principii cum ar fi cele amintite mai sus, enumera-
re care nu este cu siguranţă limitativă. Buna guvernare este din ce în ce mai des invocată nu 
numai la nivelul relaţiilor dintre instituţiile europene, ci și la nivel naţional - a se vedea Strate-
gia de Securitate Naţională. 

Chiar dacă nu este considerat ca atare drept principiu constituţional, buna guvernare este, din 
perspectiva noastră, cel mai bun reper pentru o viitoare revizuire a Constituţiei. Cu cât un stat sau 
o instituţie a aplicat mai bine principiile bunei guvernări, cu atât legitimitatea acţiunilor sale a fost 
mai deplin recunoscută. Un regim politic este pe deplin consolidat în condiţiile în care înţelege să 
se auto-limiteze prin normele constituţionale dar și să se supună principiilor bunei guvernări. Un 
astfel de regim politic ar trebui să fi e dezideratul unei eventuale revizuiri a Constituţiei și în nici 
un caz nu ar trebui să fi e respins încă înainte de a înţelege cum ar putea funcţiona. 

6  Commission of the European Communities. European Governance. A White Paper, Brussls, 25.7.2001, 
COM (2001) 428 final. The Committee of the Regions’ White Paper on Multilateral Governance, 2009. 
Pentru o prezentare pe larg a principiilor bunei guvernări și a contextelor normative în care acestea se 
manifestă, vezi Emilia – Lucia CĂTANĂ, Principiile bunei guvernări. Evoluţii europene și studii compa-
rative, Universul Juridic, București, 2009.

7  Curtea Constituţională din Germania a afirmat încă din 1951 (Southwest Case, I BverfGE 14) că “există 
principii constituţionale care sunt în așa măsură fundamentale și expresia unui drept preexistent Con-
stituţiei încât îl leagă chiar pe constituent și celelalte dispoziţii constituţionale care nu au acest rang pot 
să fie nule datorită faptului că violează aceste principii”. Despre principii și valori constituţionale în 
contextul Constituţiei României, vezi Radu CARP, În direcţia redefinirii relaţiei dintre ordinea constituţi-
onală comunistă și cea a statului de drept?, în Radu CARP, Ioan STANOMIR, Limitele Constituţiei. Des-
pre guvernare, politică și cetăţenie în România, CH Beck, București, 2009, p. 119 și urm.
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Șerban ALEXIANU, 
București, România,
Conf. univ. dr., Maria ORLOV,
Președinte ISAM, Chișinău, Republica Moldova

Résumé 
Cet article vise à montrer et de mettre en lumière la vérité sur qui était le professeur universitaire 

George Alexianu.
Sa vie était composée de nombreux éléments communs, insignifi ants à cette époque; l’activité 

juridique  et professorale, œuvres de spécialité, voyages d’étude avec ses étudiants, rencontres avec 
des gens de la même valeur professionnelle et intellectuelle, qui l’ont infl uencé professionnellement et 
que, à son tour, a infl uencé.  

Sans être un historien, a été éduqué dans l’esprit de l’histoire vraie et les choses correctes, honnêtes. 
Il était le prisonnier de l’histoire mais dans le même temps il a crée l’histoire. Il a vécu sa vie avec 
une volonté forte, avec diligence et dignité, de croire ce qu’il faisait et jamais a eu le sentiment de 
l’inutilité.

En tant que professeur, aussi dans le département de Cernauti, comme en Bucarest, après 1940, 
le professeur a enseigné à ses étudiants que dans la faculté l’importance majeure est l’accumulation 
de nombreuses connaissances, pour la perfection de la préparation professionnelle.        

Il a montré à ses élèves que l’enseignement véritable qui est en même temps une grande culture, 
n’est pas formé pour un montant d’information apprise d’une manière scolastique. Le véritable en-
seignement se transmet à l’autre et ceci représente premièrement un acte d’amour, car la personne qui 
a et qui sait comment faire passer, celle-ci éduque, façonne et forme. 

Je ne pense pas qu’il y a un destin semblable. Toujours il dit à ses élèves : « Je n’ai jamais fait de poli-
tique, mais ce genre de politique qui a été utilise pour le bien du pays, la politique de mon département ».  

Son travail est placé sous le signe de la rigueur, de la passion et de la croyance dans la fi nalité 
des services publics, non seulement scientifi ques mais aussi sociaux et civiques. Ce que le professeur 
a écrit dans ses œuvres est plus qu’une série d’observations au sujet de sa mission, est un témoignage 
profond et pleinement engagé.  

Il a fait valoir que la loi ne doit pas seulement refl éter les réalités actuelles et leur interprétation, 
mais plutôt la protection des idéaux humains dans son libération par tout le contingent, par une 
liberté entendue comme une dette assumée.   

Il a vécu et pensé dans un esprit démocratique avec une vocation particulière pour la justice, 
honnêteté et bonne foi et pour une attitude correcte et sans remise.  

Entier, honnête, exigeant, avide de vérité et de justice, plein d’élan et de foi dans tout ce qu’il a 
fait, un homme de haute moralité, avec une culture vaste aussi professionnelle, comme générale, il est 
devenu dans les questions de Droit Constitutionnel un savant de stature internationale. 

Il entreprise au cours de son travail professoral, avec l’aide fi nancier de la faculté et plupart du 
corps professoral, des voyages fréquentes d’étude fréquente avec ses étudiants en France, en Italie, en 
Autriche et en Tchécoslovaquie. 
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Etant apprécié en tant que spécialiste, il a pris part à la réalisation de la Constitution de 1938, 
la première décentralisation du pays et il a été nommé pour mettre en œuvre les idées de la nouvelle 
constitution, premièrement Résident Royal de la Région de Suceava, depuis a été amené à conduire 
le plus grand des terres, Régions de Bucegi.   

Apres l’abdication de Charles II on est revenu à l’ancienne constitution et son activité a cessé, en 
continuant à pratiquer dans la faculté. 

Avec le début de la guerre à l’Est, il a été demandé par le général Ion Antonescu de prendre en 
charge l’administration de Transnistrie en tant que Gouverneur. 

Il a pris la connaissance, entrer dans le nouveaux territoire, sur les horreurs de la guerre, la 
destruction qui ont été faites spécialement par les Soviétiques, de sorte que ceux qui entrent dans 
ce nouveau territoire ne peut rien obtenir. Il a pris, pour la première fois, le contact direct avec 
une de la pire de réalisations dans l’histoire humaine, horreur du communisme dans tous les as-
pects. Dans  ces conditions on a commencé les travaux de restauration. En voyant ce que a amené 
l’administration roumaine là, toute la population locale a toujours eu un comportement loyal et 
digne envers l’administration roumaine en le soutenir sans hésitation jusqu’à la dernière minute du 
fonctionnement du Gouvernement. 

Aucun acte de résistance, d’inimitié ou de sabotage n’est pas arrivé de parte de toute la popula-
tion, contrairement à d’autres zones, avec d’autres administrations ou l’opposition et le sabotage ont 
donné la fourche aux personnes faites à administrer. 

Voila quelle a été la récompense du soin et attention envers la population qui a montre  aux ro-
umains dans ce territoire, des méthodes douces et généreuses de gestion, la confi ance et la proximité 
aff ectives dans la temps pour les indigènes qui ont une vie pacifi que et libre des lacunes.  

Un aspect spécial de la nouvelle administration a été la réouverture de toutes les églises qui 
existent encore, la restauration de celles qui ont été détruites et l’achèvement avec des prêtres soit de 
Bessarabie, soit dans le pays. Les allemands, notant l’ouverture roumaine à toutes les religions de 
toute nature, ont attaqué très dur la partie roumaine et en particulier le gouvernement, accusant 
celui de l’ouverture et les synagogues. 

L’ancien Rabbin Chef de Cluj, Moses Carmilly Weinbwerger, a dit en 1988 quand il est retourné 
à Cluj, rappelait la fi gure emblématique du cardinal Iuluis Hossu et du professeur Emil Hatieganu 
en disant : Indéniablement, dans l’espace de l’Europe centrale et du Sud-Est, il n’y avait qu’une seule 
possibilité pour l’hébreux à sortir du cercle de feu de la terreur nazie, un seul espoir de sauvage : la 
Roumanie ! Les refugies hébreux qui sont arrivés en Roumanie de toute l’Europe, ont eu une seule 
chance d’aller en Palestine, les ports roumains. 

Lorsque le monde a regardé d’une manière insensible la destruction des hébreux d’Europe, la 
Roumanie a été le seul pays disposé à accueillir les réfugiés de toute l’Europe et a facilité leur chemin 
vers la liberté. Le peuple roumain, par ses dirigeants, a désiré et a réussi à sauver la croyance dans 
l’humanité, et nous, les hébreux, nous sommes et nous resterons reconnaissants envers lui pour cela. 

Dans le même sens, il plaide sur les rapports qu’à cette époque ont été faits par la Croix-Ruge 
Internationale, l’Ambassade de Suisse à Bucarest, de France et la Nonciature Apostolique Roumaine 
en Roumanie, suite à des enquêtes détaillées sur les lieux en Transnistrie. 

Ces rapports ne montrent pas que les hébreux déportés dans diff érents zones en Transnistrie, au-
raient été soumis à un système d’extermination, en infi rmant la thèse d’aujourd’hui de l’holocauste. 
Et à notre époque, on assiste à des diff érences choquantes entre la façon dont les violations morales 
sont sanctionnées, même très graves dans le même système de valeurs, en gardant les éternelles di-
ff érences entre les vaincus et les gagnants, mais surtout entre les intérêts à court terme de l’instant. 

Apres la visite eff ectuée par les représentants du corps diplomatique en Transnistrie qui ont trouvé 
combien la province a été restaurée et comment obtenir les meilleurs résultats dans tous les domaines, 
à ma proposition, Andreea Cassulo et du Métropolitaine Partenie de l’armée, on pensé d’envoyer de 
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Transnistrie d’aide alimentaire aux pays souff rants.  Comme l’I.P.S. Partenie venait juste de rentrer 
d’un voyage au Mont Athos et a trouvé la situation dramatique du peuple grec, il a décidé que par le 
soin d’armée envoyer une aide alimentaire aux enfants en Grèce. Ils se sont envoyés cinq wagons d’aide 
alimentaire, qui, malheureusement et pour des raisons inconnues n’ont pas atteint la destination. 

Puis, avec l’approbation des allemands ont été envoyées à France occupée 67 voitures pour les 
enfants de cette région et autres 22 voitures en France libre. Parmi ces cinq voitures ont été disponi-
bles pour la région de Bordeaux et pour le gouverneur une voiture particulière pour les collèges et 
les professeurs de la Faculté de Droit de Bordeaux, au nom de l’amitié que le professeur a toujours 
entretenu avec ses collègues. 

Tant à Paris, comme à Bordeaux, ont été envoyés avec gratitude de remerciements. A propos de 
ce geste magnanime de notre pays, on a beaucoup parlé aussi après la guerre, après la reprise des 
relations culturelles avec la France  et surtout à des réunions juridiques roumain – français tout les 
deux ans, organisés par le professeur Alexianu depuis 1938.

Ce geste sur la voiture particulière pour la faculté de droit, a été acclamé aussi à la solennité 
de l’anniversaire du centenaire de la Faculté de Droit (1975) par l’éminent  professeur, H. Solus, le 
recteur  de cette époque.

Et pour les responsables Français fut envoyé « La plus grande gloire de  vous, il peut être consi-
déré d’une manière civilisée et humaine dans laquelle vous avez administrez la Transnistrie ». 

Mais les lois de la guerre avaient une direction diff érente et la menace des troupes russes qui 
venaient dans cette région a conduit à la fi n de l’administration roumaine. Considérant cela et en 
sachant dans quelle manière a été constaté la région, Alexianu avec le maréchal ont délivrés les do-
cuments par l’honneur dument aux indigènes de toute la région.

Le Général commandant de la justice militaire, Ioan Dan, dans le travail écrit sur le Processus 
du Marechal Antonescu, écrit dans le chapitre Transnistrie les suivants au sujet de procès-verbaux 
d’extradition aux indigènes. 

« Je ne sais pas s’il y avait un tel vainqueur dans le monde qui se comporte de cette façon avec le 
peuple occupe et ne pas détruire rien dans sa retraite, mais envoyer légalement le territoire qu’il quit-
tait. S’il y avait dans quelque part du monde un tel conquérant du monde, son honneur, mais nous, 
les roumains, nous avons grâce au professeur Alexianu de quoi nous sommes fi ers de ce point de vue ».

Bien que pendant la captivité, après 1944, il est rendu à la Russie avec la majorité des membres 
du gouvernement Antonescu, le professeur a été conduit à Odessa ou Staline a ordonné au Conseil 
des Commissaires du Peuple pour punir les envahisseurs demande au  peuple local son jugement. 
Il fut le seul des 11 administrateurs provenant de diff érentes parties de la Russie que la population 
locale a trouvé innocent. 

Mais les communistes dans les pays et leurs acolytes n’ont pas pris en compte cette décision et le 
condamne à mort avec les autres héros du peuple.  

Et avant l’exécution, lorsque le procureur de service a informé que sa demande de pardon a été 
rejetée et lui demanda quel est son dernier souhait, il a répondu d’une manière simple et sincère 
comme cela a été toute sa vie : « Je veux que le peuple roumain réalise et repli tous les idéaux pour 
lesquels je tombe ici aujourd’hui ».

Que le peuple roumain qu’il a servi avec dignité, amour et foi répare l’injustice qui a été faite et 
qu’il lui confère la place qu’il mérite dans l’histoire. 

Este bine să ne cunoaștem înaintașii care ne-au lăsat comori nesecate în diferite domenii ale 
știinţei. Doar așa vom putea construi un viitor luminos copiilor noștri. Scopul acestei expuneri este 
acela de a scoate la lumină adevărul despre cel ce a fost profesorul universitar Gheorghe Alexianu.

Până acum nimeni nu s-a încumetat să facă o cercetare sau analiză riguroasă, cu exceptia 
cărţi lui Olivian Verenca  intitulată „Administraţia civilă Română în Transnistria 1941-1944”[1], 
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care printre altele vorbește despre viaţa, activitatea profesională și a muncii creatoare depuse de 
profesorul universitar de drept public Gheorghe Alexianu. Sub patronajul Institutului de Știinţe 
Administrative din Republica Moldova a fost tipărită și distribuită bibliotecilor cea de-a doua 
lucrare[2] care conţine fapte și documente din viaţa Profesorului. 

Vom încerca în cele ce urmează, sa arătăm câteva aspecte din activitatea profesorală și a mun-
cii creatoare a distinsului profeosr de drept public din perioada interbelică, Gheorghe Alexianu. 
Viaţa sa a fost compusă dintr-o multitudine de amănunte obișnuite, nesemnifi cative acelor tim-
puri, mulţumindu-se doar cu activitatea  juridică și profesorală, lucrări de specialitate, călătorii de 
studii cu studenţii, activitate administrativă, participarea în diverse corpuri legiuitoare, întâlniri 
cu oameni de aceeași valoare profesorală și intelectuală, care l-au infl uenţat profesional și pe care, 
la rândul, lui i-a infl uenţat.

Din această perspectivă, viaţa lui este un exemplu edifi cator de trăire într-o ţară în care acum 
a ajuns să domnească lehamitea.

Aceste rânduri vor deranja, probabil, o serie de persoane, componente atât ale societăţii po-
litice cât și civile, pentru că simplul fapt că niciuna dintre ele nu este dispusă și nici capabilă să 
se smulgă din făgașul confortului intelectual pe care-și sprijină existenţa și bunăstarea, pentru a 
vedea realitatea. Obișnuiţi cu tutela și cu „adevărurile” fabricate de măsluitorii interesaţi, ambele 
refuză să-și asume răspunderea pe care o implică independenţa unei corecte judecăţi, preferând 
în locul emancipării, schimbarea tutorelui și a libertăţii de gândire, a noilor șabloane prin care 
fabricanţii discursului politic folosesc în continuare clișeele gândirii marxiste. Așa numiţii ana-
liști de la noi, în marea lor majoritate răstălmăcesc faptele pentru a le adapta noilor „adevăruri” 
agreate sau impuse.

Menirea acestor rânduri este de a pune la dispoziţia celor interesaţi realitatea așa cum a fost, 
de a reconstitui o serie întreagă de pagini din jocul complex și dramatic al secolului trecut și mai 
ales perioada care a precedat cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ca profesor, atât la catedra din Cernăuţi cât și la cea din București, după 1940, dascălul a pro-
povăduit permanent studenţilor săi, faptul că importanţa majoră în viaţa studenţească o reprezintă 
acumularea a cât mai multe cunoștinţe folositoare pentru desăvârșirea pregătirii profesionale. Întot-
deauna își susţinea, transmiţând studenţilor săi, unul din crezurile sale de-o viaţă: „Adevărata învă-
ţătură, care este și o mare cultură, nu este aceea formată dintr-o sumă de informaţii învăţate școlastic; 
învăţătura reală este acea care se poate transmite celuilalt, fi ind în primul rând un act de mare înţe-
legere, fi indcă cine are și știe să transmită, acela educă, modelează și formează. Nu învăţaţi sufi cient 
ascultându-mi doar prelegerile, veţi fi  cu adevărat învăţaţi atunci doar când le veţi aplica în practică”.

A susţinut că legea trebuie să fi e nu doar oglinda realităţilor existente și interpretarea lor, ci, 
mai ales protecţia idealurilor fi inţei umane în descătușarea ei de orice contingent, printr-o libertate 
înţeleasă ca o datorie asumată. În acest sens, spunea: „Mă refer la necesitatea intimă și elementară a 
egalităţii în faţa legilor. Doresc a mă ţine deoparte de cei ce nu văd în relaţiile umane decât raporturi 
ierahice sau dând întâietate acestor raporturi. Mă refer și la calitatea de exprimare a  părerilor”. Așa 
cum a fost cunoscut și considerat, la el s-au relevat trei trăsături: independenţa de gândire, onestita-
tea caracterului și profunda seriozitate în pregătirea sa, ca și în întreaga-i activitate.

Niciodată nu a fost atras de fascinaţia puterii politice și nu a făcut politică! Nu cred să mai 
existe un destin asemănător. El mărturisea studenţilor săi: „Nu am făcut nici un fel de politică 
decât acea care a fost în folosul și pentru binele ţării, politica catedrei mele”. Acesta a fost crezul său 
pe care l-a respectat și aplicat permanent în viaţă.

Opera profesorului universitar George Alexianu stă sub semnul rigorii, al pasiunii și al convingerii 
în fi nalitatea utilităţilor, nu doar știinţifi ce ci și sociale și civice. Ceea ce a scris profesorul în lucrările 
sale înseamnă mai mult decât o suită de observaţii despre misiunea sa, constituie o mărturisire pro-
fundă și deplin angajată, graţie căreia, trecând prin momente grele, a ieșit în cele din urmă la liman.
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Cursul său, sub aparenţa unui studiu informal, ascunde concepţia unui teoretician, profesor 
și practician - un profesionist al dreptului - despre dreptate, lege, practica judiciară, pedagogia 
dreptului, sociologia, cu specială privire asupra dreptului constituţional.

El are calitatea de a prezenta un drept constituţional comparat, nu doar teorii străine cum se 
uzita pe atunci, ci și românești - autorul reţinând teoriile profesorilor C. Dissescu, Paul Negulescu 
și Anibal Teodorescu și proiectele constituţionale ale lui R. Boila, C. Berariu și C. Stere.

Ceea ce a supravieţuit chiar și regimului criminal pro-sovietic instaurat după 23 august 1944, 
sunt lucrările publicate de către profesorul George Alexianu în perioada interbelică, studii de 
mare actualitate  și în zilele noastre, utile celor ce doresc cu adevărat să guverneze democratic. 
Vom menţiona doar câteva dintre ele: Curs de drept constituţional, cinci ediţii între anii 1927-
1938; Curs de economie politică - traducere după Charles Gide în 1924-1925 și Principii de eco-
nomie politică, tradus și publicat în 1928;  Răspunderea Puterii Publice, București, 1926; Conten-
ciosul administrativ, București, 1927; Studii de drept public, București, 1930; Codul Administrativ 
adnotat, în colaborare cu P. Negulescu și R. Boilă, București, 1930; Codul Învăţământului, în 
colaborare cu P. Negulescu, I. Dumitrescu, R. Dragoș și O. Dumitrescu, București, 1930. A scris 
nenumărate articole, publicate în mare parte în Revista de drept public, editată de Institutul de 
Știinţe Administrative, co-fondator al căruia a fost și prof. Gh. Alexianu alături de prof. Paul Ne-
gulescu, prof. Anibal Teodorescu, prof. E.D. Tarangul  și alţi mari profesori de drept public din 
acea perioadă.

După conţinutul acestor lucrări ne dăm seama că suntem în faţa unui autor care se afl ă la acea 
stăpânire a mijloacelor de exprimare în Drept, de la înălţimea căreia ideile se ordonează fi resc 
într-o coerenţă clară, lapidară, precisă și convingătoare.

„A trăit și gândit într-un spirit democratic cu o vocaţie specială pentru dreptate, pentru onestita-
te și buna credinţă și pentru o atitudine corectă și fără rabat. Acesta era profesorul Gheorghe Alexia-
nu - spune unul dintre studenţii săi - căruia noi cei de astăzi nu suntem vrednici să-i stăm înainte.”

Întreg, cinstit, exigent, avid de adevăr și dreptate, plin de avânt și credinţă în tot ce a făcut, 
sufl et care era în stare să răscolească adâncurile pentru a îndeplini o chemare. Un om de o înaltă 
ţinută morală cu o vastă cultură atât profesională cât și generală, care l-a ajutat să străbată treptele 
consacrării ajungând în materia dreptului constituţional un svant de talie internaţională.

Întreprinde în timpul activităţii profesorale, împreună cu studenţii săi, frecvente călătorii de 
studii în Franţa, Italia, Austria și Cehoslovacia. La facultatea de drept din Cernăuţi, cuvântul său 
era precumpănitor în rezolvarea problemelor mai importante ce se puneau în faţa Consiluiului 
Profesoral. Cât privește prelegerile sale, ele nu aveau nimic din răceala expunerilor făcute de la 
înălţimea catedrei, ci erau calde, directe, frumos expuse. Chiar problemele cele mai aride erau 
infăţișate documentat, într-o formă simplă și atrăgătoare. Era apropiat de studenţii săi, nu numai 
la cursuri și seminare, regăsind-se alături de ei, interesându-se de nevoile și aspiraţiile lor.

Cu multă căldură arată: „Trebuie să dăm tineretului posibilitatea de a se ridica acolo unde sun-
tem noi căci și noi am fost tineri și am fost ajutaţi, trebuie sa ajutăm la rândul nostru pe alţii”. Spre 
exemplu, în 1932, când studenţii au infi inţat „Societatea Tinerimea Universitară” al cărei scop 
era, printre altele, cunoașterea și cercetarea organizării juridice din alte state, a fost ales Preșe-
dinte de Onoare. Pentru realizarea scopului acestei structuri universitare, s-au organizat diverse 
călătorii de studii, iar la stăruinţa și cu sprijinul Președintelui de Onoare, s-au strâns fondurile ne-
cesare creându-se posibilitatea unei interesante și valoroase călătorii de studii în Franţa și Italia.

Profesorul Gheorghe Alexianu a știut să îmbine, de o manieră excelentă, teoria cu practica ad-
ministraţiei publice. Încă din 1925, când, în virtutea legii de unifi care administrativă, prin decret 
regal s-a aplicat noua împărţire teritorial-administrativă a Ţării, în judeţe, cu municipii, orașe, plase, 
comune și sate, a avut o contribuţie clară la această nouă și modernă organizare, afl ată sub îndru-
marea prof. Paul Negulescu. În anul 1936, în timp ce profesa la catedra din Cernăuţi, devine, la 
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solicitarea Mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei, consilier juridic al Fondului Bisericesc din 
Bucovina, undea a contribuit esenţial la redresarea stării dezastruase în care ajunsese Mitropolia.

Numele profesorului Alexianu este legat și de construirea Palatului Cultural din inima Cer-
năuţilor, operă a ilustrului arhitect Horia Creangă, care a lăsat Ţării un nestemat, o adevărată 
podoabă arhitectonică,

Fiind apreciat ca specialist în drept public, a participat la elaborarea Legii administrative din 14 
august 1938, iar mai târziu a luat parte la realizarea Constituţiei României din 1938 și prima descen-
tralizare a ţării, fi ind numit - pentru a pune în practică ideile din noua Constituţie - mai întâi Re-
zident Regal  al Ţinutului Suceava, apoi la conducerea celui mai mare ţinut al ţării, Ţinutul Bucegi.

Prin numirea în aceste funcţii, profesorul George Alexianu, a ajuns să poată traduce în fapte, să 
aplice practic în viaţa administrativă principiile care au stat la baza acestor legi, fi ind înalt apreciat 
de guvernul în exerciţiu. Astfel, Armand Călinescu, pe atunci Ministru de Interne, menţiona cu 
prilejul instaurării profesorului ca Rezident Regal  al Ţinutului Suceava: „Domnul Alexianu, este un 
distins profesor, care, de la catedra Universităţii din Cernăuţi, ani de zile a pregătit serii după serii de ti-
neri bucovineni, câștigându-și simpatia și prestigiul în acest Ţinut. Domnul Alexianu este de asemenea 
unul din tehnicienii care au contribuit la toate legiuirile administrative din ultimii ani. În asemenea 
condiţii, domnia sa prezintă o chezășie de reușită în greua și însemnata misiune ce i s-a încredinţat”. 
La rândul său, dr. N. Marinescu, Ministrul Sănătăţii Publice și al Asistenţei Sociale remarca în dis-
cursul său: „Pentru Ţinutul Suceava, demnitatea de Rezident Regal a revenit domnului profesor Ale-
xianu, ale cărui înalte calităţi sufl etești, intelectuale și morale, sunt tot atâtea garanţii pentru prestigiul 
pe care va trebui să-l aibă în noua și înalta demnitate ce i s-a încredinţat”. Prim-Președintele Curţii 
de Apel din Cernăuţi, dr. Constantin Brumă, în numele magistraturii Ţinutului Suceava, menţiona: 
„Domnul Alexianu, fi ind răpit de la bara justiţiei, magistratura din Bucovina pierde pe unul din cei 
mai distinși colaboratori ai ei, căci natura, pe cât de vitregă este cu alţii, pe atât de darnică a fost cu 
dl. profesor Alexianu; tot ce a avut mai bun mai curat, mai select, i-a dăruit; înţelepciune sclipitoare, 
cultură generală profundă, neobosit de harnic, blând, corect și cuviincios”.

Printre primele preocupări ale profesorului Alexianu în această funcţie, după crearea servici-
ilor, întocmirea bugetelor și punerea în funcţiune a organismului nou creat, a fost cea a unifi cării 
legislative, adică a extinderii după 20 de ani de la Unire, cu începere de la 14 august 1938 în tot 
cuprinsul Bucovinei, a Codului Civil Român din 1864, Codului de procedură civilă din 1900, 
Codului Comercial din 1887, fi ind abrogate din acel moment toate legile austriece ce se aplicau 
în cele cinci judeţe din Bucovina.

Profesorul Alexianu a manifestat o grijă deosebită pentru tineretul universitar din Cernăuţi, 
asigurându-l că talentul, valoarea, energia și munca își vor găsi cuvenita răsplată în noua societa-
te și pe care-l va sprijini cu toată dragostea. Astfel, a acordat din bugetul Ţinutului, elementelor 
tinere, sârguincioase și capabile de la Universitatea Cernăuţeană, burse și ajutoare pentru a-și 
desăvârși studiile în străinătate, printre care și burse unor eminenţi licenţiaţi, spre a-și lua docto-
ratul în Franţa, achitându-le și costul biletelor până la Paris sau Bordeaux.

Și-a luat colaboratori numai din rândul foștilor săi studenţi. În calitatea de Rezident Regal al 
Ţinutului Suceava, a numit 21 de licenţiaţi ai facultăţii în posturile vacante existente, 19 licenţiaţi 
ca notari publici, 3 în conducerea directă a Ţinutului și alţi foști studenţi de la facultate în Admi-
nistraţiile Finaciare.

Șirul activităţilor administrative înfăptuite cu profesionalism și dăruire exemplară în scurta 
perioadă de Rezident Regal,  poate fi  continuat, însă, venirea legionarilor la putere, în 6 sep-
tembrie 1940, după abdicarea regelui Carol al II-lea, a însemnat alunecarea ţării spre prăpastia 
haosului și a terorii. Profesorul Alexianu a avut de suferit, atât din cauza atentatului legionar, 
care i-a afectat grav sănătatea, cât și din cauza revenirii la vechea Constituţie, când activitatea sa 
administrativă a încetat, revenind la profesarea învăţământului universitar.
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Odată cu începerea războiului în răsărit, a fost solicitat de generalul Ion Antonescu  să preia  
administrarea  Transnistriei în calitate de Guvernator Civil. Generalul Antonescu a gândit, înfi -
inţând Administraţia în Transnistria, neimplicarea factorului militar, care era complet canalizat 
spre efortul de război, în activitatea civilă, problemele militare fi ind puse în sarcina comanda-
mentului militar, al comandamentului Jandarmeriei precum și a pretoratelor cu caracter militar.

În noua sa calitate, intrând în teritoriu, profesorul Alexianu a luat cunoștinţă, de grozăviile 
războiului și de distrugerile comise premeditat de către sovietici, pentru ca cei care intrau în acest 
teritoriu să nu poată benefi cia de nimica. Se lua pentru prima oară, contact direct cu unul dintre 
fenomenele cele mai cumplite din istoria omenirii, oroarea comunismului sub toate aspectele lui. 
În aceste condiţii a început munca de refacere a administraţiei teritoriului dintre Nistru și Bug.

Începându-și activitatea în Transnistria,  profesorul Alexianu, pentru a nu irosi timp cu o 
reorganizare greoaie și rigidă propusă de germani,  a lăsat și folosit pentru început structuri-
le administrative sovietice modifi cându-le și aducându-le treptat la standardele românești. Prin 
strălucirea minţii și a înţelepciunii sale a înţeles cum nu se poate mai profund tragedia vieţii oa-
menilor sub puterea sovietică, menţionând într-un raport preliminar înaintat conducerii statului 
următoarele: „În acest teritoriu se vădește clar cum se trăiește într-o lume în mod intenţionat rău 
alcătuită, în numele unei ideologii strâmbe, nereale și criminale. Dacă acolo ai îndrăzneala să vrei 
să încerci să crezi în altceva în afara canoanelor prescrise, în mod precis, vei fi  suspectat, arestat, 
judecat și chiar expus la a primi pedeapsa cu moartea. Au fost aduși să participe la teroare prin frica 
de teroare. Frica a fost, este și va fi  necesară ideologiei comuniste, mai mult ca orice alt instrument 
de tortură... Dacă ar schingiui permanent, puterea lor ar fi  din ce în ce mai slabă. De aceea au socotit 
necesar ca toţi să participe la puterea lor prin teama care i-a făcut să le preia ideile. În felul acesta, 
regimul lor nu mai reprezintă o simplă poliţie izolată de cei pe care-i înfricoșează. Ea ajunge să 
reprezinte un mod de a gândi... Mai exact spus, acest regim, cu un instinct diabolic, s-a priceput că 
pentru a-ţi mutila sufl etul nu mai este obligatoriu să-ţi smulgă unghiile, este de ajuns să te facă să-ţi 
fi e frică să spui altceva decât ceea ce este îngăduit. Apoi încetul cu încetul, au ajuns de bună voie să 
spună ceea ce regimului îi plăcea să audă... Ideea de a fi  sincer, curajos, cinstit și drept într-o lume ca 
a lor, în care doar ipocrizia este răsplătită, ajunge să pară o nebunie și o prostie”.[3]

Nu știm dacă până astăzi, la mai mult de douăzeci de ani de la căderea imperiului sovietic, a 
mai descris cineva atât de exact, fi losofi c și pe înţelesul tuturor acele transformări diabolice ale 
creierului și sufl etului unor întregi generaţii care au avut acest destin tragic, din care facem parte 
și noi, de a trăi sub un regim comunist. Poate că nici nu s-a schimbat decât denumirea regimului 
și instrumentul folosit, adică, înlocuită fi ind teama cu sărăcia, și acesta poate fi  un instrument 
care să impună omului, ipocrizia și lașitatea pentru a putea supravieţui. 

Întorcându-ne la acele timpuri, ţinem să menţionăm că în pofi da situaţiei pe care a găsit-o 
în Transnistria, profesorul Alexianu, a rămas la fel de optimist și plin de energie cum a fost în-
treaga-i viaţă. Greutăţile nu l-au descurajat, din contra, l-au mobilizat și mai mult să aplice toate 
cunoștinţele, aptitudinile și bogata practică administrativă în interesul populaţiei locale, pentru 
a aduce la normalitate, pe cât era de posibil în timp de război, viaţa economică și social-culturală 
a regiunii încredinţate. 

O deosebită grijă a avut-o Profesorul faţă de sistemul de învăţământ general, reorganizându-l 
după modelul celui din ţară. Dragostea nemărginită pe care o avea faţă de tineretul studios, in-
diferent de locul unde se afl ă, limba pe care o vorbește sau convingerile pe care le are, a făcut să 
redeschidă, chiar din 1941, cursurile Universităţii din Odesa. Cu ocazia redeschiderii cursurilor 
anului universitar, Profesorul, de data aceasta, nu Guvernatorul, a spus printre altele: 

„În aceste zile grele, care contrar dorinţelor noastre s-au năpustit ca un blestem asupra lumii, din 
cauza lipsei credinţei în adevăr și Dumnezeu, ca pedeapsă pentru tot răul care l-au adus omenirii, 
dușmanii culturii, ordinii și dragostei, unica consolare o vedem acum, astăzi, aici în renașterea 
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știinţei, acest veșnic adevăr, baza vieţii și dezvoltării... Ușile universităţii se deschid azi pentru tot 
tineretul Transnistriei, chiar dacă în depărtare se mai aud bubuituri de tun, ca măcar cu un minut 
mai devreme din adâncul cerurilor zguduite, să coboare în sufl etele și minţile voastre noua credinţă. 

Voi, tinerii sunteţi chemaţi să creaţi bazele acestei vieţi noi, care urmărește alinarea celor care 
au trecut prin atâtea greutăţi. 

Vouă vă aparţine această sfântă datorie în faţa dascălilor voștri care vă ajută  pe noul drum 
pornit, în faţa poporului vostru și a istoriei voastre.

Fiţi corecţi și buni, fi ţi credincioși, iubiţi oamenii, credeţi în dreptate și adevăr.
Munciţi, învăţaţi ca din adâncul sufl etului și raţiunii să se nască lumina și idealul unei vieţi noi.
Eu deosebesc și apreciez adânca înţelepciune a bătrâneţii adusă în viaţă de anii de experienţe, 

împliniri și realizări. Dar geniul constructiv al tinereţii cu nesecata putere de creaţie, de idei, de 
inovaţii, lor  le este destinat viitorul pentru a purta viaţa înainte. Astăzi, ca și în toate timpurile, 
indiferent de greutăţile zilelor, voi trebuie să priviţi cu curaj spre viitor. Trebuie să fi ţi conștienţi de 
faptul că omenirea își leagă viitorul de talentul, mintea și sufl etul vostru.

Deschidem ușile acestui nou an universitar, ca să veniţi la altarul știinţei și ca împreună cu 
profesorii dragi vouă, să lucraţi pentru știinţă, pentru perfecţionarea cunoștinţelor și înnobilarea 
sufl etului dat de natură...

De la altarul înţelepciunii profesorilor voștri, aprindeţi făclia sufl etelor voastre care va pătrunde 
în adâncimile întunecate, luminând pentru găsirea căii spre dreptate și adevăr...”.

Această atitudine corectă, de mare înţelegere și multă demnitate a profesorului Alexianu, a 
cucerit atât întreg corpul profesoral, cât și pe studenţi. Drept recunoștinţă, la data încetării admi-
nistraţiei civile în Transnistria, cu riscul de a fi  persecutaţi ulterior, corpul profesoral  al  Universi-
tăţii i-a conferit profesorului o Diplomă de Doctor Honoris Causa a Universităţii din Odesa (Di-
ploma, care printr-un miracol s-a păstrat, este scrisă de mână, în limba rusă, semnată de Rector, 
Decani, Profesori, Docenţi și Asistenţi), în care i se aduc mulţumiri pentru activitatea desfășurată 
în Transnistria și grija arătată faţă de Universitate și faţă de întreaga populaţie. 

Nu s-au putut abţine de la fi reștile aprecieri a înţelepciunii Marelui Profesor nici chiar an-
chetatorii din temniţele de la Moscova și Odesa, care având tradus în limba rusă discursul ţinut 
în 1941 la deschiderea cursurilor universitare, au spus: „Ne închinăm în faţa dumneavoastră, aţi 
vorbit și procedat ca un om de mare înţelegere, ca un adevărat profesor rus”.

Odată cu începerea cursurilor la Universitatea din Odesa, s-a inaugurat și stagiunea Operei 
din acest municipiu, precum și a Teatrului Naţional, ambele cu aceeași pleiadă de actori.

Văzând ceea ce a realizat administraţia românească acolo, întreaga populaţie locală a avut în 
permanenţă o comportare loaială și demnă faţă de administraţia românească, sprijinind-o fără 
ezitare până în ultimul moment al funcţionării Guvernământului.

Nici un act de împotrivire, de dușmănie sau de sabotaj nu a fost comis din partea populaţiei, 
spre deosebire de alte zone, unde opoziţia și sabotajele au dat de furcă celor puși să administreze.

Iată care a fost răsplata grijii și atenţiei faţă de populaţie pe care au arătat-o românii în acel 
teritoriu, metodele blânde și generoase de conducere, încrederea și apropierea sufl etească create, 
cu timpul, faţă de localnici, cărora li s-a asigurat o viaţă liniștită, liberă și lipsită de neajunsurile 
inerente stării de război.

O problemă specială a noii administraţii a fost redeschiderea tuturor bisericilor care mai existau, 
refacerea celor distruse și completarea  cu preoţi aduși fi e din Basarabia, fi e din ţară. Germanii, ob-
servând deschiderea românească pentru toate religiile de ori ce fel, au atacat deosebit de dur partea 
românească, în special guvernământul, acuzându-l că a permis, inclusiv, deschiderea sinagogilor.

Fostul rabin șef al Clujului, Moses Carmilly Weinbwerger, declara în 1988 când, revenit la Cluj, 
pentru a rememora fi gura emblematică a cardinalului Iuliu Hossu și a profesorului Emil Haţieganu 
a afi rmat: „În mod incontestabil, în spaţiul Europei centrale și de Sud-est, a existat o singură posibilitate 
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pentru evrei de a ieși din cercul de foc al teroarei naziste, o singură speranţă de a se salva: România! 
Refugiaţii evrei ajunși în România din întreaga Europă, au avut o singură șansă de a pleca spre Pales-
tina, porturile românești. Atunci când lumea a privit insensibilă nimicirea evreilor europeni, România 
a fost singura ţară dispusă să primească refugiaţi evrei din toate colţurile Europei cărora le-a facilitat 
mai departe drumul spre libertate. Poporul român prin conducătorii săi a dorit și a reușit să-și salveze 
credinţa în omenie, iar noi evreii îi suntem și rămânem recunoscători pentru aceasta”.

În același sens pledează rapoartele pe care la vremea respectivă le-au întocmit, în urma unor 
anchete amănunţite la faţa  locului, în Transnistria Crucea Roșie Internaţională, Ambasada El-
veţiei la București, Ambasada Franţei și Nunţiatura Apostolică Romană în România. Aceste ra-
poarte nu consemnează în nici un fel că evreii deportaţi în diferite zone din Transnistria, ar fi  fost  
supuși unui regim de exterminare, infi rmând teza de azi a holocaustului.

Și în vremurile noastre asistăm la diferenţieri șocante între modul cum sunt sancţionate aba-
terile morale, chiar foarte grave  în cadrul aceluiași sistem de valori, păstrând eternele diferenţieri 
între învinși și învingători, dar mai ales între interesele conjuncturale ale momentui.

În urma vizitei întreprinse de reprezentanţii corpului diplomatic în Transnistria, aceștia au 
constatat cât de mult a fost refăcută provincia și numeroasele rezultate benefi ce vizibile în toa-
te domeniile. La propunerea mgr. Andreea Cassulo și a Mitropolitului Partenie al Armatei s-a 
gândit că din Transnistria ar putea fi  trimise ajutoare alimentare ţărilor în suferinţă. Astfel, cum 
Î.P.S. Partenie tocmai se înapoiase dintr-o călătorie la Muntele Athos unde constatase situaţia 
dramatică a  populaţiei grecești, s-a hotărât ca prin grija Armatei să se trimită ajutoare alimentare 
copiilor din Grecia. S-au trimis cinci vagoane cu ajutoare alimentare, care, din păcate și din mo-
tive necunoscute, nu au ajuns la destinaţie.

Apoi, cu aprobarea germanilor au fost trimise în Franţa ocupată 67 de vagoane pentru copiii 
din acea zonă și alte 22 de vagoane în Franţa liberă. Dintre acestea 5 vagoane au fost destinate 
zonei Bordeaux iar, la dispoziţia guvernatorului, un vagon special a fost trimis pentru colegii și 
profesorii Facultăţii de Drept din Bordeaux în numele prieteniei pe care profesorul a menţinut-o 
din totdeauna cu colegii săi.

Atât de la Paris cât și de la Bordeaux  s-au transmis cu recunoștinţă mulţumiri. Despre acest 
gest mărinimos al ţării noastre s-a vorbit mult și după război, după reluarea legăturilor culturale 
cu Franţa și mai ales cu ocazia întâlnirilor juridice româno-franceze, care se ţineau tot din doi în 
doi ani, după cum le organizase profesorul Alexianu, încă din 1938. Acest gest cu privire la vago-
nul special destinat facultăţii de drept, a fost ovaţionat și la solemnitatea aniversării centenarului 
Facultăţii de Drept din Bordeaux (1975) de eminetul profesor H. Solus rectorul din acea vreme.

Din partea ofi cialităţilor Franceze s-a transmis: „Cea mai mare glorie a dumneavoastră, se 
poate considera modul civilizat și uman în care aţi administrat Transnistria”.

Legile războiului au avut însă o altă direcţie și ameninţarea trupelor rusești care se apropiau 
de acel ţinut a făcut ca administraţia română să ia sfârșit. Având în vedere acest lucru și știind în 
ce hal a fost găsită această regiune, profesorul Alexianu cu aprobarea  mareșalului Ion Antonescu 
a luat măsura de a preda cu acte în regulă, prin procese verbale, localnicilor, întreaga regiune.

Generalul, maior de justiţie militară Ioan Dan, în lucrarea sa „«Procesul» Mareșalului Ion An-
tonescu” scrie, când analizează capitolul Transnistria, următoarele despre aceste procese verbale de 
predare către localnici: „Nu știu, dacă a mai existat în lume un asemenea cuceritor care să se comporte 
în acest mod cu  populaţia ocupată și care în retragerea sa să nu distrugă nimica dar să și predea cu acte 
în regulă teritoriul pe care-l părăsea. Dacă a mai existat pe undeva în lume un asemenea cuceritor, cinste 
lui, dar noi românii însă, avem graţie profesorului Alexianu cu ce ne mândri din acest punct de vedere”.

Cu toate acestea, în timpul captivităţii, când după 1944 a fost predat rușilor odată cu majori-
tatea membrilor guvernului Antonescu, profesorul a fost dus  la Odesa unde  la ordinul lui Stalin, 
Consiliul  Comisarilor Poporului de pedepsire a „cotropitorilor” a cerut populaţiei locale să-l 
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judece. Spre marea surprindere a rușilor, profesorul Alexianu a fost singurul din cei 11 adiminis-
tratori ai diferitelor zone din Rusia  pe care populaţia locală l-a găsit nevinovat, fi ind achitat în 
acel proces.

Printr-o mascaradă de proces dictată de slugile aservite regimului pro-sovietic instaurat la 6 
martie 1946, comuniștii și acoliţii lor nu au ţinut cont de această hotărâre și l-au condamnat la 
moarte alături de ceilalţi eroi-martiri ai neamului.

Înainte de execuţia-măcel, când procurorul de serviciu i-a adus la cunoștinţă că cererea de graţi-
ere i-a fost respinsă, de către cel pe care l-a slujit și în numele cui a administrat Transnistria,  întrebat 
care-i este ultima dorinţă, a răspuns simplu și din inimă așa cum i-a fost întreaga-i viaţă: „Doresc 
neamului românesc să-și realizeze și îndeplinească toate idealurile pentru care cad eu astăzi aici”.

Fie ca neamul românesc pe care l-a slujit cu demnitate, dragoste și credinţă să repare nedrep-
tatea ce i s-a făcut și să-l repună în istorie la locul ce  i se cuvine.

Fie ca tinerii noștri de azi, pe umerii cărora este aceeași povară - aceea de a construi o viaţă 
nouă, bazată pe principiile bunei guvernări, să-și plece fruntea asupra monumentalelor lucrări de 
drept public ale profesorului Gheorghe Alexianu și, ale altor dascăli consacraţi în această materie, 
scoţându-le la lumină și urmându-i îndemnul: „De la altarul înţelepciunii profesorilor voștri, 
aprindeţi făclia sufl etelor voastre care va pătrunde în adâncimile întunecate, luminând pentru 
găsirea căii spre dreptate și adevăr”.
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PARTEA I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN STATUL MODERN

PROIECTUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE  DESCENTRALIZARE: 

ÎNTRE  INTENŢII  ȘI  DECLARATISM

Conf. univ. dr., Aurel SÎMBOTEANU,
șef catedră „Știinţe Administrative”, 
Universitatea de Stat din Moldova

Summary
Public administration reform is impossible without the administrative decentralization, which 

is designated as a priority task into the Government of the Republic of Moldova Work Program for 
the 2011-2014 years. Th e development and submission of the National Decentralization Strategy 
Project for the public debates is an action for launching administrative decentralization policy and 
an intention on providing  conditions for expression of local autonomy.

In this study it is analyzed the good intentions of the current Moldavian Government to achieve 
the decentralization in seven areas of intervention, as following: decentralization of services and 
responsibilities; fi nancial  decentralization; decentralization of patrimony; local development; admi-
nistrative capacity; institutional capacity of local public administration; democracy, ethics, human 
rights and gender equality. At the same time, it concludes the declarative nature of many provisions 
of the National Decentralization Strategy, which diminishes the credibility of this document.

Scopul prezentului studiu constă în analiza Proiectului Strategiei Naţionale de Descentrali-
zare  și infl uenţa acestuia asupra procesului de reformare a administraţiei publice din Republica 
Moldova.  Realizarea acestui scop presupune elucidarea unor viziuni asupra reformei administra-
ţiei publice, descentralizării administrative conţinute în Programul de Guvernare pentru perioa-
da 2011-2014 și, desigur, analiza propriu zisă a Proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare 
din perspectiva  modernizării  administraţiei publice.

Reforma administraţiei publice reprezintă o activitate complexă, prin aceasta subînţelegîndu-
se implementarea unor principii noi în organizarea și funcţionarea administraţiei publice, folosi-
rea unor concepte și strategii capabile să producă schimbări calitative în activitatea administrati-
vă, să modernizeze sistemul de relaţii între autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri, 
să producă mutaţii de mentalitate pentru cei ce administrează, dar și pentru cei administraţi.

Vom menţiona că pentru Republica Moldova este caracteristic desfășurarea tergiversată a re-
formei administraţiei publice, proces condiţionat de lipsa unei Strategii clare pe termen mediu și 
lung în domeniul reformei administraţiei publice, de inconsecvenţă și neconsecutivitate a acţiu-
nilor desfășurate, de o politică de cadre defectuoasă, exprimată în exces de politizare, ideologiza-
re, delitantism,  dar în ultimul timp și de mafi otizare. 
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Dacă să luăm în considerare tentativele de restabilire a verticalei puterii sub guvernarea co-
munistă, care au condiţionat stagnarea proceselor de reformare și chiar o involuţie a lor, apoi de-
vin destul de clare acţiunile guvernării actuale, care depune eforturi considerabile pentru demon-
tarea verticalei puterii și desfășurarea întro albie democratică a reformei administraţiei publice. 
Despre aceasta ne convingem analizînd  pevederile Programului de Guvernare pentru perioada 
2011-2014, care stabilește următoarele priorităţi: a) integrarea europeană; b) reintegrarea ţării; c) 
politică externă efi cientă și echilibrată; d) supremaţia legii; e) combaterea sărăciei, servicii publice 
de calitate; f) creștere economică durabilă; g) descentralizarea puterii.

 Descentralizarea puterii se întrevede prin   aplicarea în continuare a principiilor și normelor 
europene în domeniul administraţiei publice și demontarea defi nitivă a „verticalei puterii”. De-
montarea verticalei puterii se poate de efectuat prin reformarea administraţiei publice centrale, 
crearea condiţiilor reale de manifestare a  autonomiei locale, precum și printr-o dezvoltare locală 
și regională echilibrată. 

În domeniul descentralizării și autonomiei locale, Guvernul  pe prim plan plasează aprobarea 
Strategiei Naţionale de Descentralizare, elaborarea și aprobarea strategiilor sectoriale de descen-
tralizare. Necesitatea elaborării acestor strategii se argumentează prin faptul că descentralizarea 
reprezintă un proces continuu, progresiv, care evoluează odată cu extinderea capacităţii adminis-
trative a unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea gestionării efi ciente a serviciilor publice 
din responsabilitatea acestora.

Proiectul Strategiei  Naţionale  de Descentralizare supus în prezent dezbaterilor publice repre-
zintă un document complex care prevede mai multe acţiuni chemate să asigure o descentralizare 
reală a puterii de stat. Proiectul defi nește situaţia actuală, problemele existente, tendinţele de dez-
voltare a sistemului administraţiei publice locale din Republica Moldova pe un termen mediu și 
expune viziunea de dezvoltare a administraţiei publice locale în următorii ani.

În viziunea noastră elaborarea Strategiei nominalizate era cazul să se producă anterior adop-
tării, în anul 2006, a Legii privind descentralizarea administrativă. În cazul nostru a fost adoptată 
mai întîi legea nominalizată și numai după cinci ani se propune Proectul Strategiei  Naţionale  
de Descentralizare, fapt care în viziunea noasră, vorbește despre o abatere de consecutivitate a 
proceselor desfășurate și de dezechilibru în logica internă a acestora.

Proiectul Strategiei identifi că câteva direcţii de descentralizare, și anume: a) descentralizarea 
serviciilor și competenţelor; b) descentralizarea fi nanciară; c) descentralizarea patrimonială; 

d) dezvoltarea locală; e) capacitatea administrativă; f) capacitatea instituţională a administra-
ţiei publice locale; g) democraţia, etica, drepturile omului și egalitatea de gen.

În continuare vom analiza prevederile fi ecărei din aceste direcţii pasibile descentralizării.
a) Descentralizarea serviciilor și competenţelor
În partea constatativă se menţionează că la etapa actuală avem o delimitare incertă, neclară, 

incompletă a competenţelor între autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri. Transfe-
rul competenţelor se produce fără asigurarea mijloacelor fi nanciare corespunzătoare pentru exe-
cutarea acestora. Se observă o intervenţie exesivă a autorităţilor administraţiei publice centrale și 
a administraţiei publice locale de nivelul al doilea în procesul de gestionare a resurselor fi nanciare 
de către administraţia publică locală de nivelul întîi. Sîntem martorii unui statut incert al servici-
ilor descentralizate și confuzia dintre acestea și serviciile desconcentrate.

În continuare Proectul Strategiei  Naţionale  de Descentralizare propune unele acţiuni chema-
te să amelioreze starea de lucruri constatată. Dar vom menţiona că atît obiectivul specifi c în acest 
domeniu, precum și acţiunile prioritare planifi cate sînt formulate într-un stil declarativ. Astfel, 
obiectivul specifi c prevede că procesul de reformă se va fi naliza cu existenţa unui sistem de atri-
buire/transfer  al competenţelor între administraţia publică centrală și administraţia publică 
locală de ambele niveluri caracterizat prin funcţionalitate, claritate, stabilitate, corelare cu 
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resursele disponibile și cu capacităţile administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale, ast-
fel încît serviciile publice să poată fi  furnizate într-un mod neîngrădit, efi cient, efi cace, asigurînd 
un nivel minim de calitate a prestaţei.

Același stil declarativ îl regăsim în formularea acţiunilor prioritare, care prevăd elaborarea 
nomenclatorului competenţelor proprii ale APL de nivelul întîi și al doilea, evaluarea necesităţii 
de resurse fi nanciare alocate furnizării efi ciente și efi cace a competenţelor transferate către ad-
ministraţia publică locală, perfecţionarea mecanismului instituţional la nivel local, în vederea 
asigurării implementării principiului egalităţii de grn în politicile de dezvoltare locală.

b) Descentralizarea fi nanciară
Și la această direcţie de descentralizre pentru început se fac unele constatări din care deducem 

că pentru administraţia publică locală este caracteristică o autonomie fi scală limitată în ceea ce 
privește impozitele și taxele locale, un potenţial fi scal insufi cient, o lipsă a stimulentelor de extin-
dere a bazei fi scale.  Se observă o dependenţă bugetară a fi ecărui nivel al administraţiei publice 
faţă de cel imediat superior. Se practică transferurile fi nanciare în doi pași:  raion-sat(comună).

 Vom reitera și aici că atît obiectivul specifi c în domeniul descentralizării fi nanciare, precum și 
acţiunile prioritare planifi cate sînt formulate deasemenea într-un stil declarativ. Ca obiectiv spe-
cifi c se stabilește perfecţionarea actualului sistem de fi nanţe publice locale, astfel încît să asigure 
autonomia fi nanciară a administraţiei publice locale, cu menţinerea disciplinei fi nanciare, maxi-
mizarea efi cienţei și asigurarea echităţii în alocarea resurselor. Despre necesitatea perfecţionării 
actualului sistem de fi nanţe publice locale se vorbește deja de două decenii la rînd, prin această 
repetare nu se rezolvă nimic, dacă nu vor fi  întreprinse acţiuni concrete în acest domeniu.

Cu regret, spiritul declarativ îl regăsim și în formularea acţiunilor prioritare în comparti-
mentul respectiv al Proectului Strategiei  Naţionale  de Descentralizare. Astfel, printre acţiunile 
prioritare se menţionează consolidarea bazei de venituri locale proprii și a autonomiei de decizie 
asupra lor, reformarea sistemului de transferuri și impozite partajate, statuarea acestua pe baze 
obiective și previzibile, cu separearea bugetelor administraţiei publice locale  de nivelurile întîi 
și al doilea, consolidarea managementului fi nanciar la nivelul administraţiei publice locale, cu 
garantarea disciplinei fi nanciare, creșterea transparenţei și participării publice. Considerăm că 
acestea sînt acţiuni strict necesare de efectuat, dar modul în care ele sînt expuse și faptul că nu sînt 
plasate în anumite intervale de timp le face să poarte un caracter declarativ, cu toate că intenţiile 
sînt salutabile.

c) Descentralizarea patrimonială
Una din problemele cu care se confruntă administraţia publică locală la etapa actuală este cea 

a resurselor materiale necesare pentru exercitarea funcţiilor și prestarea serviciilor către popu-
laţie. În acest sens, o însemnătate deosebită o are descentralizarea patrimonială. Ea  este afectată 
în prezent, după cum se constată în Proiectul Strategiei, de delimitarea parţială și incertitudinea 
regimului juridic al proprietăţii de stat și proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), 
inclusiv al bunurilor din domeniul public și din domeniul privat, atît al statului, cît și al UAT. 
Avem parte de o reglementare insufi cientă a raporturilor patrimoniale dintre UAT, stat și alţi 
subiecţi de drept. Situaţia din acest domeniu este afectată și de gestionarea inefi cientă a patrimo-
niului, condiţionată de incertitudinea dreptului de proprietate asupra infrastructurii, inclusiv a 
întreprinderilor municipale.

După expunerea acestor constatări, Proiectul Strategiei fi xsează drept obiectiv specifi c crearea 
și implementarea mecanismelor de asigurare a unei dezvoltări locale, modernizarea organizării 
și managementului serviciilor publice locale, pentru ca acestea să dispună de capacităţi pentru 
spriginirea programelor integrate de investiţii și pentru ameliorarea condiţiilor dezvoltării eco-
nomice locale.
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Printre acţiunile prioritare în domeniul descentralizării patrimoniale se evidenţiează perfecţi-
onarea cadrului legal privind abilitarea administraţiei publice locale cu capacităţi și instrumente 
de impulsionare a procesului de dezvoltare economică locală, crearea și dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale de atragere a resurselor fi nanciare pentru implementarea strategiilor. Și aceste for-
mulări suferă de declaratism, fapt ce denotă mai degrabă o intenţie de rezolvare a problemelor din 
acest domeniu și nu o identifi care de soluţii concrete.

d) Dezvoltarea locală
Procesul de descentralizre  presupune și acţiuni din sfera dezvoltării locale și regionale  echi-

librate prin crearea și implementarea mecanismelor de asigurare a unei dezvoltări locale durabile, 
modernizarea organizării și managementului serviciilor publice locale. Aceste servicii urmează 
să dispună de capacităţi pentru sprijinirea programelor integrate de investiţii și pentru ameliora-
rea condiţiilor dezvoltării economice locale.

Formulînd astfel obiectivul specifi c pentru dezvoltarea locală, proiectul Strategiei Naţionale 
de Descentralizare determină și acţiunile prioritare din acest domeniu. Pe prim plan se plasea-
ză perfecţionarea cadrului legal privind abilitarea administraţiei publice locale cu capacităţi și 
instrumente de impulsionare a procesului de dezvoltare economică locală. Aceasta presupune 
realizarea unei analize complexe a cadrului legislativ și normativ existent care reglementează 
competenţele administraţiei publice locale în domeniul dezvoltării economice locale.

La același compartiment Proiectul Strategiei mai prevede crearea și dezvoltarea capacităţilor 
instituţionale de atragere a resurselor fi nanciare pentru implementarea, monitorizarea și eva-
luarea Planurilor Urbanistice Generale și strategiilor. Numărul mic de localităţi care dispun de 
astfel de Planuri se explică prin lipsa resurselor fi nanciare locale și centrale pentru realizarea și 
implementarea acestor documente strategice, precum și prin lipsa capacităţilor profesionale de 
realizare a planifi cării strategice. Din aceasta derivă prevederile Proiectului Strategiei de  a ela-
bora și desfășura cursuri de instruire a cadrelor preocupate de elaborarea proiectelor și atragerea 
resurselor în domeniul dezvoltării locale. Se mai preconizează  că la nivel regional vor fi  identi-
fi cate posibilităţi de asigurare a consultaţiei continue în domeniul atragerii resurselor fi nanciare 
externe pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Planurilor Urbanistice Ge-
nerale și strategiilor de dezvoltare.

e) Capacitatea administrativă
Efi cienţa administraţiei publice depinde de rînd cu altele și de capacitatea administrativă a 

unităţilor administrativ-teritoriale. În conformitate cu prevederile Legii privind descentraliza-
rea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006, o unitate administrativ-teritorială este 
considerată viabilă din punct de vedere administrativ dacă ea dispune de resurse materiale, in-
stituţionale și fi nanciare necesare pentru gestionarea și realizarea efi cientă a competenţelor ce îi 
revine. Din aceasta putem deduce că dezvoltarea descentralizării administrative și consolidarea 
capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale crează condiţii mai favorabile pen-
tru implementarea autonomiei locale.

Proiectul Strategiei Naţionale  de Descentralizare la acest compartiment constată  fragmentarea 
execivă a sistemului administrativ-teritorial în Republica Moldova, fapt care denotă un adevăr. În ge-
neral, se consideră ca avînd capacitate administrativă unităţile administrativ-teritoriale cu o populaţie 
nu mai puţin de 5000 locuitori.  În Republica Moldova 86% din unităţile administrativ-teritoriale au 
mai puţin de 5000 de locuitori. Mai mult de 25 % din unităţile administrativ-teritoriale, prin exepţie, 
nu corespund normei legale, adică au mai puţin de 1500 locuitori. Din aceasta și derivă capacitatea 
redusă de planifi care strategică și de administrare a diverselor resurse la nivelul primăriilor.

În calitate de obiectiv specifi c în acest domeniu Proiectul Strategiei prevede necesitatea crește-
rii capacităţii administrative a UAT, reducerea fragmentării și raţionalizarea structurilor adminis-
trativ-teritoriale, ceea ce va favoriza autonomia locală, furnizarea efi cientă a serviciilor publice, 
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cu respectarea cerinţelor și necesităţilor benefi ciarilor, în condiţii de funcţionare democratică 
și autonomă a autorităţilor alese. Cu regret, nimic nu se indică cum se va reduce fragmentarea 
structurilor administrativ-teritoriale, în ce fel se va raţionaliza organizarea lor.  După cum se știe 
această sarină poate fi  realizată doar prin efectuarea unei reforme administrativ-teritoriale despre 
care în Proiectul Strategiei nu se vorbește nimic. Ca acţiune prioritară se prevede întocmirea unui 
studiu privind modalităţile cele mai efi ciente de creștere substanţială a capacităţii administrative.  
Și din nou nu se indică cum va fi  realizată această activitate strict necesară pentru fortifi carea 
capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale.

f) Capacitatea instituţională
Analizînd situaţia actuală în domeiul capacităţii instituţionale, Proiectul Strategiei Naţionale 

de Descentralizare constată că pe lîngă neconcordanţa funcţională determinată de limitele de 
personal stabilite de Guvern, funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale este afectată 
și de practica defectuasă în domeniul managementului resurselor umane, în ceea ce privește an-
gajarea, motivarea și promovarea funcţionarilor locali. Ca rezultat aceasta conduce la un grad de 
atractivitate redusă a locurilor de muncă în administraţia publică locală și, respectiv, la o calitate 
și o califi care inadecvată a personalului. Se menţionează și utilizarea frecventă a unor instrumen-
te netransparente și ilegale de recrutare a personalului, favorizrea clientelismului, nepotismului, 
politizarea funcţiei publice la nivel local. Astfel, conform studiilor elaborate în contextul priorită-
ţii de descentralizare, se atestă existenţa unor practici neconforme  de lucru cu personalul.

Pornind de la aceste constatări, Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare formulează 
ca obiectiv specifi c pentru capacitatea instituţională, dezvoltarea unui sistem instituţional de ma-
nagement al resurselor umane la nivelul administraţiei publice locale care ar asigura autoritatea 
deplină a autorităţilor respective, recrutarea transparentă și nediscriminatorie a funcţionarilor, 
motivaea reală, stabilitatea în funcţie, reducerea infl uenţei politice a acestora, care să contribuie 
la îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din administraţia publică locală.

Realizarea acestui obiectiv se întrevede prin desfășurarea unor acţiuni prioritare, cum ar fi : 
perfecţionarea sistemului de instruire a personalului din administraţia publică locală; asigurarea 
autonomiei locale cu referire la structura instituţională și politica de personal prin neadmiterea 
imixtiunii autorităţilor centrale în structurile administraţiei publice locale de ambele niveluri; 
perfecţionarea managementului resurselor umane pe baze de performanţă.

Considerăm că dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale se poate 
face numai în cadrul unui sistem coerent și printr-un proces de reformă care să cuprindă funcţia 
publică în ansamblu, atît la nivel local, cît și la nivel central, prin stabilirea unei strategii unitare 
de dezvoltare și perfecţionare a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei publice.

g) Democraţia, etica, drepturile omului și egalitatea de gen
Descentralizarea administrativă poate fi  realizată prin mecanisme democratice, cu respecta-

rea drepturilor și libertăţilor omului și prin asigurarea egalităţii de gen. În acest sens, Proiectul 
Strategiei constată că legislaţia Republicii Moldova garantează, în temei, autonomia administra-
ţiei publice locale. În același timp, ne confruntăm cu un șir de probleme la nivelul administraţiei 
publice locale. Printre ele se evidenţiează participarea relativ pasivă a populaţiei la procesul elec-
toral și decizional, procesele locale de luare a deciziilor sînt deseori netransparente și neparticipa-
tive, persistă un grad scăzut de reprezentativitate a aleșilor locali, inclusiv prin egalitatea de gen, 
existenţa unei tutele exesive din partea autoritîăţilor centrale, exprimată în cazurile de imixtiune 
directă în activitatea cotidiană a funcţionarilor locali din partea reprezentanţilor instituţiilor ad-
ministraţiei publice centrale.

Și în acest compartiment, după constatările făcute se formulează un obiectiv specifi c foarte 
delarativ care prevede crearea unui sistem instituţional și juridic care va asigura autonomia func-
ţională deplină a administraţiei publice locale și care va oferi instrumente efi cace de responsa-
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bilizare a administraţiei publice locale în faţa populaţiei, de facilitare a participării lor, de luptă 
împotriva corupţiei, de garantare a echităţii și de combatere a discriminării.

Vom menţiona că și acţiunile prioritare din acest compartiment suferă de prevederi foarte 
abstracte și declarative, cum ar fi : îmbunătăţirea sistemului de alegeri la nivelul administraţiei 
publice locale, astfel ăncît să crească semnifi cativ reprezentativitatea, responsabilitatea și com-
petenţa aleșilor locali; identifi carea unor modalităţi de responsabilizare a aleșilor locali în vedera 
consolidării legăturii cu cetăţenii; efi cientizarea activităţii consiliilor locale și scăderea costurilor 
de funcţionare a acestora; lărgirea participării publice în procesul de luare a deciziilor la nivel 
local, inclusiv prin prisma achilibrului de gen și extinderea metodelor de consultare universală 
în vederea consolidării democratice la nivelul administraţiei publice locale; clarifi carea regimului 
controlului administrativ de legalitate, a sistemului de audit, cu respectarea strictă a prevederilor 
legale privind autonomia locală.

În aspect organizatoric, Proiectul Strategiei Naţionale  de Descentralizare stabilește și etapele 
de implementare a  prevederilor ei. Astfel, la prima etapă cu o durată de 12 luni se planifi că să se 
desfășoare activităţile organizatorice, de planifi care și instruire a cadrelor. La cea dea doua etapă 
în perioada 2012-2016 se preconizează implementarea propriu zisă a acţiunilor planifi cate. În 
baza Strategiei vor fi  elaborate, modifi cate, perfecţionate, ajustate la legislaţia comunitară un șir 
de acte  legislative și normative pe domeniile pasibile descentralizării.

La realizarea acestor activităţi își va aduce aportul cadrul instituţional: Parlamentul; Guver-
nul; (Comisia paritară pentru descentralizare); Autorităţile APC; Cancelaria de Stat (Direcţia 
Politici de Descentralizare); Autorităţile APL; Societatea civilă. Se preconizează utilizarea în anu-
mite domenii de descentralizare a proiectelor Pilot.

În concluzie vom menţiona că descentralizarea puterii reprezintă o prioritate în activitatea 
Guvernului actual și emană de la discursul politic democratic al guvernării actuale. Prevederile 
Proiectulu Strategiei Naţionale de Descentralizare reprezintă niște intenţii bune, dar sînt formu-
late destul de declaratv, ceea ce știrbește din încrederea că vor fi  realizate complet în termenii 
stabiliţi. Este nejustifi cată tergiversarea însuși a procesului de adoptare a Proiectului  Strategiei și, 
respectiv, demararea realizării celor preconizate. Pentru realizarea unei descentralizări autentice 
se cere aducerea în corespundere a organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.
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Abstract
Territorial-administrative delimitation is a system of territorial organization, which serves as a 

legal basis for the functioning of local administrative institutions. Effectiveness of these institutions 
depends from rationality of territorial-administrative delimitation.

Territorial-administrative delimitation follows location of local public administrative authorities 
at the first and second levels in a specific territorial, juridical and administrative framework for 
effective administration of locality, and in order to achieve principles of local autonomy and decen-
tralization of public services.

Under the chronological aspect, the process of territorial-administrative delimitation of the Re-
public of Moldova went through three distinct phases within two decades of independence:

The first phase – perpetuation of centralized territorial-administrative delimitation of soviet 
type, which embraces the periods from declaration of Independence up to entry into force the Law 
no. 191 – XIV from 12.11.1998.

Second phase - trying to build territorial-administrative system in the spirit of the principles of 
decentralization, which lasted from the date of entering into force of the Law no. 191 – XIV from 
12.11.1998 until 29.01.2002, the date of entering into force of the Law no. 764191 – XIV from 
27.12.2001.

Third phase – returning to central territorial-administrative delimitation, which starts on 
29.01.2002 and lasts till present.

It is an axiom that the Republic of Moldova must give up the soviet system of territorial-admi-
nistrative delimitation. It is more complicate to find the ideal model, which will correspond to new 
provocations that will face the Republic of Moldova in future.

Determination of territorial limits of local collectivities is a very complex work and depends from 
a lot of facts. That is why, the judicious delimitation of territorial limits of local collectivities is im-
portant to consider the following moments:

1. Being by nature a matter of national interest, changing array of administrative organization of 
the territory of the state should be a result of public debates, determinedly with large participation of 
local authorities at the both levels as well as with citizens.

2. Territorial-administrative delimitation should be realized in a perspective of overall society 
development, as well as objectives and duties, which will return to administrative system in future. 

3. The option for special model of territorial-administrative organization should be a result of 
one deep scientific survey.

4. For the delimitation of territorial-administrative units (as a number, structure, dimension, etc) 
can not be neglected social, material, financial and other nature costs, for short, medium or long 
term, that these activities involve and which the society must face.

5. Studying different models and practices of territorial organization of local autonomy has a 
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great importance. Analyzing international practices in a matter of territorial delimitation, con-
sequences of various options of local structures, such as studying arguments pro or contra of these 
structures in different states gave us the opportunity to establish that the process of territorial delimi-
tation is determined not only by objective factors, but also by the subjective. 

Delimitarea teritorial-administrativă reprezintă un sistem de organizare a teritoriului care 
servește drept bază pentru funcţionarea instituţiilor administraţiei publice locale. Eficacitatea 
activităţii acestor instituţii depinde de raţionalitatea delimitării teritorial-administrative.

Prin delimitarea teritorial-administrativă se urmărește situarea autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul întâi și al doilea într-un anumit cadru teritorial, juridic și administrativ 
pentru administrarea eficientă a localităţii, precum și în scopul realizării principiilor autonomiei 
locale și ale descentralizării serviciilor publice. [1]

Sub aspect cronologic, procesul de delimitare teritorial-administrativă a R. Moldova în cele 
două decenii de independenţă a parcurs trei faze distincte:

Prima fază – perpetuarea delimitării teritorial-administrative centralizate de tip sovietic, care 
cuprinde perioada de la declararea Independenţei până la data intrării în vigoare a Legii nr.191-
XIV din 12.11.1998.

A doua fază – încercarea de a edifica sistemul teritorial-administrativ în spiritul principiilor 
descentralizării, care a durat  de la data intrării în vigoare a Legii nr.191-XIV din 12.11.1998 până 
la 29.01.2002, data intrării în vigoare a Legii nr.764191-XV din 27.12.2001.

Cea de-a treia fază – revenirea la delimitarea teritorial-administrativă centralizată, care  înce-
pe la 29.01.2002 și durează până în prezent.

Către momentul declarării suveranităţii teritoriul RSSM era delimitat în 40 de raioane care 
includeau 829 soviete sătești, 21 de orașe, dintre care 10 de subordonare republicană și 11 de 
subordonare raională, 49 așezări de tip orășenesc (în total 1658 localităţi). [2]  Fiecărui raion îi 
revenea, în medie, câte 76.000 locuitori, unele având cu mult sub media generală: Căinari – 42,7 
mii, Taraclia – 44,3 mii, Șoldănești – 45,8 mii, Leova – 52,8 mii; și o suprafaţă medie 800 km2. [3]

Sistemul sovietic de administrare se caracteriza printr-o fărâmiţare excesivă a teritoriului. În 
perioada postbelică numărul raioanelor a variat în limitele de 18 – 60  unităţi. În mai 1948, Sovi-
etul Suprem al RSSM a lichidat judeţele și a format pe teritoriul republicii 60 de raioane. În anii 
’50 numărul de raioane s-a micșorat, iniţial până la 46 în 1950, apoi până la 35  în 1959. În aceiași 
perioadă, raioanele au fost grupate în patru districte (Bălţi, Chișinău, Tiraspol și Cahul), care au 
existat o perioadă foarte scurtă. În anul 1963 districtele au fost lichidate, iar raioanele comasate 
până la 18 unităţi. În anul următor a început procesul invers, de decomasare: numărul raioanelor 
în 1964 e de 26 unităţi, în 1969 – 31, 1972 – 33, ajungând la 40 în anii ’80 ai sec. trecut, delimitare 
ce se menţine, după cum am menţionat, până la proclamarea suveranităţii Republicii Moldova. 
Ca o consfinţire ideologică a „consolidărilor-divizărilor” raioanelor în timpul sovietic a fost pos-
tulatul cu privire la „unitatea politică și economică a administraţiei în raion, care este un punct 
nodal, unde sunt realizate directivele partidului și puterii Sovietice”. Când avea loc consolidarea 
raioanelor, drept rezultat trebuia să fie „micșorarea cheltuielilor pentru aparatul de stat”, în con-
diţiile divizării – „de a apropia puterea de populaţie”. [4]

Sistemul de organizare teritorial-administrativă sovietic stabilit în condiţiile societăţii totali-
tare și bazat pe principiile centralizării excesive nu corespundea cerinţelor societăţii democratice 
și relaţiilor economice de piaţă. Acestui sistem, după cum s-a menţionat, îi era caracteristică fărâ-
miţarea excesivă a teritoriului, ceea ce nu permitea crearea unui fundament economic durabil și 
a unor structuri administrative efi ciente. 

Odată cu declararea independenţei R. Moldova a intrat în faza de democratizare a tuturor 
sferelor vieţii sociale. Clasa politică, la acel moment conștientiza faptul că delimitarea teritorial-
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administrativă de tip sovietic ar putea fi  o frână în dezvoltarea economică și socială a Republicii.
În 1990 Sovietul Suprem al RSSM a aprobat Hotărârea cu privire la perfecţionarea organizării 

administrativ-teritoriale a republicii și a obligat  Comisia pentru problemele autoadministrării loca-
le „de a înainta propuneri”, în funcţie de necesitatea de a avea unităţi teritoriale (judeţele tradiţiona-
le) cu un potenţial demografi c de mare capacitate și cu o bază economico-fi nanciară viabilă. Institu-
tul de planifi care a prezentat Guvernului argumente pentru patru variante: 7,9,12 sau 18 judeţe. [5]

La 10.07.1991 Parlamentul R. Moldova a adoptat  Legea cu privire la bazele autoadministrării 
locale nr. 635-XII din  10.07.1991. În Hotărârea Parlamentului pentru aplicarea Legii R. Moldova  
Cu privire la bazele autoadministrării local nr. 636 din  10.07.1991 se stipula foarte clar că „la prima 
etapă,  care durează până la adoptarea Legii cu  privire la  organizarea administrativ-teritorială  a  R. 
Moldova,  se decentralizează  puterea  de  stat a actualelor raioane  și  se  extind competenţele  uni-
tăţilor administrativ-teritoriale de bază - comună (sat)  și  oraș. La această etapă se consolidează pu-
terea  executivă  pe verticală,  creându-se un mecanism intermediar de funcţionare a  noilor organe 
de autoadministrare: până la formarea  judeţelor, raioanele se păstrează în actualele lor hotare”. [6]

Constituţia, adoptată la 29 iulie 1994 stipula în art.110 că sub aspect administrativ, teritoriul 
R. Moldova este organizat în sate, orașe, raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Lo-
calităţilor din stânga Nistrului, potrivit textului constituţional, le pot fi  atribuite forme și condiţii 
speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică.

În decembrie 1994, prin Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-eri) 
nr.344-XII din 23.12.1994 Găgăuziei i-a fost atribuit statut special. În componenţa acestei unităţi 
teritorial-administrative  au fost incluse 32 de localităţi: municipiul Comrat, 2 orașe (cu o locali-
tate inclusă),  23 de sate (comune) ce includ 28 de localităţi. Art.1, alin.(1) al Legii nr.344-XII din 
23.12.1994 prevede că Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fi ind 
o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a R. Moldova. Graţie acestei 
reglementări legale, Găgăuzia benefi ciază de un statut special de autonomie ce are la bază criteriul 
etnic. În acest context, este necesar de menţionat faptul că autonomia locală este un principiu 
general de politică administrativă democratică, a cărui aplicare nu poate fi  condiţionată de criterii 
etnice sau de altă natură. Autonomia locală servește tuturor cetăţenilor, oferă mai multe resurse 
și amplifi că iniţiativa administraţiei locale pentru ameliorarea  standardelor de viaţă. Folosirea 
principiului autonomiei locale ca prilej pentru încurajarea autonomiei pe criterii etnice este o 
premisă pentru separatism și segregaţie, fenomene ce contravin societăţii democratice.

Prin Legea nr. 431-XIII din 19.04.95, municipiul Chișinău a obţinut un statut special. Pe lângă 
teritoriul de bază al municipiului, în componenţa celor cinci sectoare au fost incluse și unităţi 
administrativ-teritoriale – sate (comune) și orașe din suburbii. Fiecare sector era administrat de 
un pretor numit de consiliul municipal și o pretură cu statut de persoană juridică. Astfel, a fost  
legiferat sistemul de administraţie municipală al capitalei instituit  anterior prin Hotărârea Gu-
vernului R. Moldova cu privire la funcţionarea Primăriei orașului Chișinău în perioada de tranziţie 
la noua divizare teritorial-administrativă nr.535 din 25.09.91.

La 12 noiembrie 1998 Parlamentul R. Moldova a adoptat  o nouă lege privind organizarea 
administrativ-teritorială ( nr. 191din 12.11.98) [7], care a declanșat reforma teritorial administra-
tivă în baza principiilor europene în materie de delimitare teritorială și autoadministrare locală.  

La momentul realizării reformei din 1998 între raioane existau multiple discrepanţe în diverse 
domenii. Raionul Hâncești era de 2,6 ori mai mare ca raionul Ialoveni. După numărul locuitorilor 
raionul Orhei (136 mii ) era mai mare de 4,3 ori ca Basarabeasca (32 mii). [8]

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 191-XIV din 12 noiembrie 1998, R. Moldova a fost 
delimitată în unsprezece unităţi teritorial - administrative de nivelul al doilea (Bălţi, Cahul, Chiși-
nău, Edineţ, Lăpușna, Orhei, Soroca, Tighina, Ungheni, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și 
municipiul Chișinău), iar statutul de municipiu, conform art. 8 din aceeași Lege, a fost acordat ora-
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șelor Bălţi, Bender, Cahul, Căușeni, Chișinău, Comrat, Dubăsari, Edineţ, Hâncești, Orhei, Rîbniţa, 
Soroca, Tiraspol și Ungheni. Până la formarea noilor unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea,  potrivit art. 21 al legii citate, raioanele s-am menţinut în hotarele existente la acel moment. 

Numărul unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel (cu excepţia celora din stânga 
Nistrului) s-a micșorat de la 826 până la 644 unităţi, din ele: 12 mu ni ci pii, 43 orașe și 589 sate 
(comune) care înglobau 1.533 de localităţi. Aceasta s-a pro dus pe calea comasării localităţilor cu 
o populaţie mai mică de 2500 de locui tori, număr minim de populaţie necesar pentru formarea 
unei unităţi administ ra tiv-teritoriale de primul nivel, spre deosebire de 1.000 de locuitori cât 
prevedea legislaţia anterioară. 

În noile dimensiuni teritoriale, menţiona A. Sîmboteanu, comensurabile cu cele europene, 
au început să se implementeze și noi mecanisme de administrare, folosindu-se pârghiile des co n-
centrării administrative prin instituţia Prefectului și serviciilor desconcentrate în teritoriu ale au-
torităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, precum și priorităţile descentralizării și 
autonomiei locale. Aceasta a fost o încercare de aju stare a organizării administrative a teritoriului 
la rigorile europene și de creare a condiţiilor favorabile de efi cientizare a sistemului administrativ 
din Republica Mo ldova. [9]

Deja în octombrie 1999 este introdus primul amendament care desprinde judeţul Taraclia (în 
baza fostului raion), iar către luna februarie 2001 guvernul afișează intenţia de a separa și judeţul 
Drochia în baza raionului cu același nume. Astfel, constata I. Osoianu, din start în noua structură 
administrativ-teritorială a fost prezent factorul de instabilitate care pune în dificultate planifica-
rea și implementarea unor acţiuni pe termen lung atât pentru autorităţile publice locale și regio-
nale, cât și pentru cele centrale.[10]  În contextul dat, menţionăm faptul că  Legea nr.191-XIV din 
12.11.1998, pe parcursul aflării în vigoare a suferit 9 modificări.

Următoarea etapa are drept punct de plecare punerea în aplicare a Legii privind  organizarea  
administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001. [11]  Elaborarea și adop-
tarea unei legi antireformatoare la nici trei ani de la reforma din 1999, este un exemplu concludent 
că în foarte multe cazuri, opţiunea pentru unul sau altul mod de organizare teritorial-administrativă 
nu este dată neapărat de factorii care ţin de știinţa administraţiei, ci de considerente de ordin politic, 
de tradiţii și de mentalităţi. Argumentele pro-antireformă nefondate prezentate denotă faptul că 
unicul raţionament de care s-a ţinut cont și a prevalat a fost cel politic. [12]

Situaţia creată după realizarea antireformei din 2003 a confi rmat intenţiile guvernanţelor de 
a „consolida verticalitatea puterii”, adică de a suprima autonomia locală si de a subordona auto-
rităţile locale celor centrale.

Referitor la afi rmaţia adepţilor antireformei că delimitarea teritorial-administrativă în judeţe 
și comune ar contraveni Constituţiei, care prevede delimitarea R. Moldova în „raioane, orașe și 
sate” e necesar de menţionat că Curtea Constituţională  s-a pronunţat la capitolul respectiv încă 
în octombrie 1999. Fiind sesizată de un grup de deputaţi din fracţiunea PCRM, Curtea Constitu-
ţională a constatat că Parlamentul adoptând Legea nr.191-XIV din 12.11.1998 a folosit, în  paralel,  
pentru  identifi carea noţiunilor de sat, oraș, raion noţiunile de comună, municipiu, judeţ. Folo-
sirea noţiunilor de  comună, municipiu, judeţ, nu a adus atingere  principiilor autonomiei locale, 
descentralizării, statuate  de art.109 din Constituţie, și principiilor constituţionale de organizare 
a teritoriului. Din aceste considerente Curtea a recunoscut ca fi ind constituţionale noţiunile de  
comună, municipiu, judeţ, conţinute în textul Legii nr.191-XIV din 12.11.1998. [13]

Organizarea teritorial-administrativă a R. Moldova se efectuează pe două niveluri: satele 
(comunele) și orașele (municipiile) constituie nivelul întâi, raioanele constituie nivelul al doilea. 
Potrivit prevederilor Legii menţionate, au fost formate  32 de  raioane și menţinută unitatea te-
ritorială autonomă Găgăuzia cu 32 de localităţi, iar celor  147 de localităţi din stânga Nistrului le 
pot fi  atribuite forme și condiţii speciale de autonomie. 
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Revizuirea structurii teritorial-administrative în sensul înlocuirii celor 10 judeţe cu 32 de 
raioane și crearea a 252 de noi unităţi teritorial-administrative de nivelul I au fost, într-o anumită 
măsură, o revenire la vechea organizare administrativă din perioada sovietică. Asemănarea între 
sistemul sovietic și cel de după anti-reformă poate fi  ilustrată prin următoarele cifre: în anul 1988 
în RSSM existau 827 de sate, iar  în prezent în Republica Moldova există 845 de primării (fără 
Transnistria). De asemenea, în anul 1988 existau 40 de raioane și în prezent există 40 de raioane 
(dacă se iau în calcul trei raioane  interne ale Găgăuziei și cinci raioane ale Transnistriei). [14]

Prin amplasarea administraţiilor de nivelul II și a serviciilor deconcentrate ale statului s-a 
urmărit și reanimarea fostelor centre raionale. Multe din centrele raionale au fost create din raţi-
uni ideologice și în logica hipercentralismului sovietic, fi ind lipsite de fundamente sau raţiuni de 
ordin economic. Irosirea banului public pentru reanimarea unor structuri anacronice e lipsită de 
logică. Orașele mici  pot fi  reanimate prin mecanisme și programe cu caracter economic și social 
nu prin pulverizarea resurselor și mijloacelor.

Revenirea la delimitarea teritorială în unităţi teritorial-administrative de dimensiuni mici ca 
suprafaţă, potenţial economic și populaţie nu corespunde criteriilor de efi cienţă și contravine 
evoluţiilor europene din domeniu. În Europa, în a doua jumătate a secolului trecut a avut loc 
un amplu proces de consolidare a colectivităţilor teritoriale locale. Ori opţiunea europeană a 
Republicii Moldova impune deplasarea accentelor spre iniţiativa locală și consolidarea centrelor 
regionale, fi ind necesară o regândire a structurii teritorial-administrative existente. Este evident 
faptul că fragmentarea teritorială actuală nu contribuie la dezvoltarea economică locală și nu fa-
vorizează afi rmarea unor raporturi de colaborare între autorităţile  centrale cu cele locale.

O consecinţă regretabilă a antireformei a fost fragmentarea teritorială a unităţilor administrativ-
teritoriale. UTA Găgăuzia, raioanele Cahul și Taraclia, sunt fracţionate  în câteva arealuri teritoriale.

Revenirea la raioane a periclitat și cooperarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor.  Au 
devenit lipsite de sens acordurile încheiate de autorităţile judeţene cu parteneri transfrontalieri, 
deoarece fi ecare judeţ a fost fracţionat în 2-5 raioane. Din cauza eterogenităţii și pluralităţii su-
biecţilor de dialog, s-a făcut difi cilă cooperarea transfrontalieră în cadrul euroregiunilor  „Dună-
rea de Jos”, „Siret-Prut-Nistru” și „Prutul Superior”, la care R. Moldova este parte.

Faptul că R. Moldova trebuie să renunţe la sistemul sovietic de delimitare teritorial-admi-
nistrativă este o axiomă. Mai complicat este de a găsi modelul ideal care ar corespunde noilor 
provocări cu care se va confrunta R. Moldova pe viitor. 

După cum am menţionat anterior, organizarea teritorial-administrativă reprezintă delimi-
tarea administrativă a teritoriului statului în unităţi teritorial-administrative. Menţionez faptul 
că în condiţiile unui stat unitar, colectivităţile teritoriale locale nu pot avea decât competenţe 
administrative, situaţie stipulată implicit prin articolul 109 din Constituţie. Pornind de la această 
menţiune, dimensiunea teritoriului colectivităţii locale trebuie de pus în dependenţă strictă faţă 
de funcţiile, competenţele și sarcinile ce le vor realiza autorităţile publice locale. În scopul apro-
fundării procesului democratic este evidentă necesitatea repartizării judicioase a competenţelor 
la nivelul unităţilor teritorial-administrative.

Delimitarea teritorial-administrativă a teritoriului statului trebuie stabilită mai ales din perspec-
tiva atribuţiilor sale viitoare în societate și nu doar a celor prezente. Este evident faptul că actuala 
delimitare teritorial-administrativă a Republicii Moldova este perimată și consumatoare de resurse 
materiale și fi nanciare. În ideea europenizării și a „integrării europene” promovate de toate forţele 
politice care s-au perindat la guvernare ar fi  cazul să studiem și să aplicăm experienţa statelor eu-
ropene în materie de delimitare teritorial-administrativă, sau altfel spus, trebuie să ne conformăm 
rigorilor stabilite în spaţiul respectiv. Ar fi  cel puţin utilă studierea experienţei statelor care s-au des-
prins din sistemul sovietic și care acum două decenii se afl au în condiţii comparabile cu R. Moldova.

O delimitare teritorial-administrativă, corespunzător rigorilor democratice, asigură condiţiile 
necesare pentru accesul și participarea populaţiei la activitatea autorităţilor publice, participarea 
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publică fi ind un instrument important în activităţile de dezvoltare locală, imprimând calitate 
procesului decizional și întărind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de public în imple-
mentarea acestora. 

Problema delimitării raţionale a teritoriului este una cu caracter permanent. Discuţiile pri-
vind posibilele modele și variante de organizare teritorială locală sunt caracteristice tuturor eta-
pelor de dezvoltare a societăţii. Ceea ce se poate de constatat cu certitudine este doar faptul că: 
1) nu există un model universal acceptabil și aplicabil pentru orice ţară și pentru orice etapă de 
dezvoltare socială și 2) este foarte complicat de a identifi ca anumite criterii obiective în baza că-
rora s-ar putea determina confi gurarea și numărul unităţilor teritorial-administrative. 

Problema nu constă atât în determinarea unui anumit număr de unităţi administrativ-terito-
riale (mai multe sau mai puţine), ci în stabilirea unei structuri teritoriale funcţionale, capabile să 
corespundă necesităţii interne de construcţie al unui stat bine dimensionat, suplu și performant 
care să ofere servicii de calitate cetăţenilor. În acest sens, una dintre cele mai difi cile probleme în 
activitatea de constituire a sistemului autoadministrării locale este cea referitoare la valorile ce 
trebuiesc puse la temelia acestui sistem, a acelor valori care ar corespunde anume etapei prezente 
a dezvoltării sociale. 

Pornind de la valorile puse la baza sistemului se rezolvă și problema  dimensiunilor unităţilor 
teritorial-administrative (dimensiunea teritorială și numărul populaţiei). Dacă sarcina principală 
constă în obţinerea unei efi cienţe maxime în activitatea  organelor administraţiei publice locale, 
atingerea unui înalt nivel de prestare a serviciilor către populaţie, atunci, de regulă, se optează 
pentru unităţi teritorial-administrative mai mari ca dimensiune, capabile să concentreze un vo-
lum sufi cient de resurse ce ar permite rezolvarea sarcinilor locale. În acest sens, descentralizarea 
nu trebuie tratată ca un scop în sine, ci un mijloc care permite apropierea nivelului deciziei de cel 
care o va suporta sau va benefi cia de aceasta.

În viziunea istoricului A. Boldur, unităţile teritorial-administrative nu trebuie să fi e prea mari 
ca suprafaţă, deoarece, în acest caz autoritatea se afl ă prea îndepărtată de populaţie. Dar, în același 
timp, ea nu poate fi  nici prea mică deoarece numărul mare de aceste unităţi administrative de 
proporţii mici ar solicita cheltuieli exagerate pentru întreţinerea lor. La fi ecare etapă de dezvoltare 
divizarea teritorial-administrativă a statului este realizată în dependenţă de sarcinile realizate de 
instituţiile administrative, de volumul competenţelor ce le-au fost atribuite acestor instituţii și de 
mijloacele fi nanciare necesare pentru întreţinerea acestor instituţii. [15]

Divizarea teritorial-administrativă a statului trebuie să aibă la bază premisa de a satisface cât 
mai deplin necesităţile populaţiei cuprinse în cadrul unităţilor teritorial-administrative a statului.  
Din aceste considerente, alegerea unuia sau altuia model este foarte difi cilă și este infl uenţată de 
mai mulţi factori. Printre cei mai cu infl uenţă factori sunt cei ce determină efi cienţa  și calitatea 
serviciilor publice locale oferite locuitorilor. Principala problemă în contextul dat e economia de 
scară ca principalul factor ce determină efi cienţa serviciilor locale. [16]  Sub acest aspect dimensi-
unea teritorială a colectivităţii locale are o infl uenţă directă asupra unui complex întreg de factori 
ce contribuie la efi cienţă și calitatea serviciilor publice locale. 

Dimensiunea colectivităţii locale determină încă un aspect legat de calitatea serviciilor munici-
pale. Entităţile de proporţii mari pot oferi, într-o măsură mai mare, servicii ce corespund standarde-
lor minime de calitate. În același timp, în entităţile mai mici e mai ușor de luat în consideraţie pre-
ferinţele locale specifi ce ale locuitorilor, asigurând astfel raportul dintre preţ și calitatea serviciilor.  

Mărimea unităţilor teritorial-administrative de nivelul doi trebuie calculat nu din consideren-
te politice sau ideologice, constata V. Popa, ci ţinându-se cont de potenţialul economic, pentru a 
face posibilă dezvoltarea unor centre regionale industrializate, dispunând de capacităţi conside-
rabile pentru prestări de servicii publice, dispunând de căi de comunicaţii și telecomunicaţii, cât 
și de condiţiile demografi ce, climaterice. [17]
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În același timp, este evident faptul că dacă la baza delimitării teritorial-administrative sunt 
puse doar criterii de ordin economic sau geografi c fără a se ţine cont de aspectul politic al proble-
mei avem ca rezultat o diminuare a importanţei pe care o are colectivitatea locală ca fundament 
a autonomiei locale. De regulă determinarea confi guraţiei teritoriale a statului constituie rezul-
tatul unor procese politice, lucru de care trebuie luat în consideraţie. În acest context, e necesar 
să ţinem cont de faptul că raţionalitatea politică se deosebește de raţionalitatea tehnologică sau 
economică. Antireforma din 2003 este un exemplu concludent că în foarte multe cazuri, opţiunea 
pentru unul sau altul mod de organizare teritorial-administrativă nu este dată neapărat de factorii 
care ţin de știinţa administraţiei, ci de considerente de ordin politic, de tradiţii și de mentalităţi.

Determinarea limitelor teritoriale a colectivităţilor locale este o operă foarte complexă și de-
pinde de foarte mulţi factori. De aceia, la delimitarea judicioasă a limitelor teritoriale ale colecti-
vităţilor locale e important să fi e luate în consideraţie următoarele momente:

A. Fiind prin natura sa o problemă de interes naţional, modifi carea tabloului organizării ad-
ministrative a teritoriului statului ar trebui să fi e rezultatul unor dezbateri publice, hotărâtă cu 
participarea largă a autorităţilor locale de ambele nivele precum și a cetăţenilor.

B. Delimitarea teritorial-administrativă trebuie realizată în perspectiva dezvoltării de ansamblu 
a societăţii, precum și a sarcinilor și atribuţiilor ce vor reveni sistemului administrativ în viitor. 

C. Opţiunea pentru un anumit model de organizare administrativ-teritorială, trebuie să fi e 
rezultatul unor profunde investigaţii știinţifi ce. 

D. La delimitarea unităţilor teritorial-administrative (ca număr, structură, dimensiune etc.) 
nu pot fi  neglijate costurile sociale, materiale, fi nanciare și de altă natură, pe termen scurt, mediu 
său lung pe care aceste acţiuni le presupun și cărora societatea trebuie să le facă faţă.

E. Studierea diverselor modele și practici ale organizării teritoriale a autonomiei locale are o 
mare importanţa. Analiza practicii internaţionale în materie de delimitare teritorială, a conse-
cinţelor aplicării diverselor variante ale structurilor locale, precum și a studierii  argumentelor 
pro sau contra acestor structuri în diferite state ne permit să constatăm că procesul delimitării 
teritoriale este determinat nu numai de factori obiectivi, dar și de cei subiectivi. 

Reforma teritorial – administrativă cere o temeinică  pregătire. Este necesar de a asigura fun-
damentarea politică, economică, socială, fi nanciară a unei astfel de acţiuni. În acest sens, opţiu-
nea pentru un anumit model de organizare administrativ-teritorială, trebuie să fi e rezultatul unor 
profunde investigaţii știinţifi ce. D. Apostol menţiona că „orice reformă sau modifi care a delimi-
tării teritorial-administrative trebuie să aibă o bază teoretică temeinică, urmare a unei cercetări 
aprofundate și riguroase a realităţilor existente, a consecinţelor pozitive, dar mai ales negative pe 
care le-ar provoca reglementarea determinată. … Un rol important, dar nu singular, în elaborarea 
strategiei reformei administrative revine știinţei, în special știinţelor administrative, indispen-
sabilă fi ind utilizarea  și a unor date  formulate în alte domenii cum ar fi : știinţele politologie, 
economie, sociologie, psihologie socială, informatică și altele. Eșecul unora din reformele admi-
nistrative se explică și prin aceea că deseori ele nu se bazează pe un studiu aprofundat, și mai ales 
nu ţin seamă de dezvoltarea pe termen lung a vieţii social-economice, deși necesitatea studierii 
acestor procese decurge din chiar rolul oricărei administraţii moderne. [18]

În concluzie, menţionez că reforma administrativ-teritorială nu trebuie văzută ca un scop 
în sine, ca o acţiune izolată, ea trebuie să fi e o parte integrantă a unui efort major de reformare 
a statului. Dar, trebuie să avem în vedere faptul că pentru următorii patru ani, după alegerile 
locale generale din 5 iunie 2011, nu este așteptată o reorganizare a raioanelor existente în unităţi 
administrativ teritoriale mai mari și nici lichidarea primăriilor cu o populaţie de până la 1500 de 
locuitori. Asta fi indcă Codul Electoral al R. Moldova  prevede că durata mandatului alesului local 
este de 4 ani, termen care nu poate fi  redus de autorităţile publice centrale. Or, Curtea Constitu-
ţională s-a pronunţat deja pe marginea acestui subiect.
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REINTEGRAREA ŢĂRII: CONCEPTE FUNDAMENTALE 
ȘI PROGRESE RECENTE

Alin GVIDIANI,
Biroul pentru reintegrare, Cancelaria de Stat,
Guvernul Republicii Moldova

Abstract
Th e need for reintegration of the country is determined by the internal and external causes. In-

ternal premises involve problems of vital importance for the country: consolidation of the statehood 
under international law norms, ensuring economic growth based on a qualitatively new platform, 
improving living conditions of population and poverty reduction, democratization of social life. Th e 
most important external premise for country reintegration is the European integration, which is a 
developed regional and multicultural community of states. One of the most important objectives of 
the government program is to develop a strategy for reintegration of the country, involving all central 
state structures and institutions, and civil society. By implementing the Concept, as a general policy 
document, it will contribute to the Transnistrian problem settlement, also the implementation of 
the strategy will lead to the establishment of a viable, democratic, independent and sovereign state, 
through a constitutional, economic, social, security and defense reintegration.

,,Reintegrarea Republicii Moldova
reprezintă o prioritate pentru UE”

(Gunnar WIEGAND)

Introducere
În atenţia opiniei publice atât autohtone cât și internaţionale, problema reintegrării Republicii 

Moldova a obţinut o conotaţie distinctă. Vectorul prompt pentru valorile comunităţii europene 
predispune stabilirea unor priorităţi clare de politică internă, astfel încât eforturile politico-di-
plomatice ale tuturor guvernărilor moldave să fi e direcţionate spre soluţionarea în faza de pre-
aderare la UE a problemei transnistrene.

Este bine cunoscută poziţia factorilor de decizie din RM, potrivit cărora deși integrarea eu-
ropeană reprezintă prioritatea nr. 1 în agenda politicii externe, aceasta devine una irealizabilă în 
contextul lipsei de control efectiv asupra regiunii transnistrene. Or, scenariul Ciprului, este unul 
de dorit a fi  evitat, reieșind și din aceea că statul vecin de la frontiera estică (Ucraina) urmează 
ferm aceiași traiectorie a integrării europene.

O misiune deosebită întru reglementarea problemei vizate revine Biroului pentru reintegrare, 
instituţie guvernamentală care promovează politica Guvernului de reintegrare teritorială, politi-
că, economică și socială a RM, desfășoară consultări și negocieri pentru soluţionarea diferendului 
transnistrean, elaborează cadrul legal și acordă asistenţa necesară viceprim-ministrului responsa-
bil de domeniul reintegrării ţării [1, pct. 5].

În prezentul referat nu vom recurge la o retrospectivă a încercărilor continue de reintegrare 
a RM, elucidate și în alte studii sau articole de specialitate, ci vom pune accentul pe documentul-
cadru, care urmează să puncteze principalele abordări, precum și vom elucida recentele realizări 
(2010-2011) atinse în procesul de soluţionare a problemei transnistrene.
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Premisele reintegrării
Necesitatea reintegrării ţării este determinată atât de cauze de ordin intern, cât și de cauze de 

ordin extern.
Premisele interne sunt legate nemijlocit de necesitatea soluţionării problemelor de importan-

ţă vitală pentru ţară acum și în perspectivă: consolidarea statalităţii pe baza normelor dreptului 
internaţional; asigurarea creșterii economice pe o bază calitativ nouă; îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai ale populaţiei și reducerea sărăciei; democratizarea vieţii sociale. Motivele reintegrării 
ţării sunt determinate atât de interesele cetăţenilor, cât și de interesele statului în ansamblu, ale 
regiunilor și agenţilor economici.

Cetăţenii sunt interesaţi în asigurarea drepturilor și libertăţilor lor atât în sfera social-politică, 
cât și în sferele economiei, relaţiilor sociale, ecologiei etc. Regiunile sunt interesate în soluţiona-
rea independentă a problemelor dezvoltării lor, utilizând în acest scop resursele proprii, precum 
și mijloacele alocate de autorităţile administraţiei publice centrale și mijloacele atrase din afara 
ţării. Agenţii economici sînt interesaţi în asigurarea libertăţii activităţii antreprenoriale,  liberei 
circulaţii a capitalului, forţei de muncă și mărfurilor, neîngrădite de restricţii interne de stat. 
Aceste interese se afl ă într-o strânsă conexiune și se realizează în mare măsură prin intermediul 
sistemului relaţiilor juridice, economice, sociale și altor relaţii.

De asemenea, premisele interne presupun și o consolidare sectorială a RM, d.p.d.v.:
■ juridic (cadru legal uniformizat, instituţii democratice funcţionale, drepturi și libertăţi ale 

omului asigurate);
■ economic (spaţiu economic unic, consolidarea securităţii energetice și alimentare a ţării, 

dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor, specializarea și dezvoltarea complexă, folosirea raţi-
onală a potenţialului de resurse naturale și a priorităţilor concurenţiale);

■ social (ocuparea forţei de muncă în cadrul spaţiului economic unic, extinderea posibilităţi-
lor de utilizare a instituţiilor curative și balneo-sanatoriale și a celor de asistenţă socială, asigura-
rea accesului egal la studii, promovarea politicii de asistenţă și protecţie socială);

■ cultural (norme și reguli de convieţuire socială, sistem de valori comune: religia, artele, mo-
rala, tradiţiile, educaţia);

■ ecologic (utilizarea raţională a potenţialului resurselor naturale, prevenirea și diminuarea 
nivelului de poluare a ecosistemelor comune).

Premisa externă de bază pentru reintegrarea RM se afl ă într-un pas armonizat cu actualul 
proces de aderare spre valorile europene și oportunitatea apropiată de semnare a viitorului Acord 
de Asociere RM-UE. Implicarea activă a RM în Parteneriatul Estic și Politica Europeană de Veci-
nătate, precum și perspectivele respectivei cooperări, constituie un stimulent economic conclu-
dent pentru oferirea unei soluţii europene localităţilor din stânga Nistrului. În acest sens, merită 
de menţionat că doar în contextul parteneriatului estic RM va benefi cia în perioada anilor 2010-
2013 de alocaţii comunitare în valoare totală de 339,14 mln. € [2, p. 16], iar cooperarea ţării cu 
UE în chestiuni multidisciplinare pe problema transnistreană se afl ă în plină ascensiune [3, p. 7].

Internaţionalizarea procesului de reglementare, impune motive suplimentare întru sensibili-
zarea profundă a comunităţii internaţionale și a actualului  format „5+2” în procesul de negocieri, 
în vederea conturării unei soluţii fi nale viabile, optime și funcţionale. În aceiași ordine de idei, 
o realizare marcantă prezintă faptul internaţionalizării problemei staţionării ilegale a trupelor și 
muniţiilor ruse pe teritoriul RM, cu suportul partenerilor occidentali (UE, SUA, state din apro-
piata vecinătate) [4, p. 2].

Separatismul regiunii transnistrene care este controlată de un regim autoritar, semi-sovietic, 
nedemocratic, determină un focar de instabilitate nu doar pentru întreaga Europă dar, pentru 
RM în primul rând. Orice reconectare, orice reintegrare a regiunii transnistrene în cadrul RM 
trebuie să fi e însoţită de democratizarea acestei regiuni, un proces care trebuie să demareze de pe 
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acum și să continue în paralel cu găsirea unei soluţii politice viabile pentru problema transnis-
treană. UE și SUA trebuie să se implice mai activ în promovarea schimbărilor democratice din 
această regiune. 

Reintegrarea ţării – prioritate guvernamentală (2011-2014)
Reintegrarea ţării reprezintă unul din obiectivele fundamen tale ale guvernării. Guvernul RM 

și-a propus să intensifi ce eforturile în vederea identifi cării unei soluţii viabile și durabile a confl ic-
tului transnistrean în baza respectării suveranităţii și integrităţii teritoriale a RM. Prin menţinerea 
statutului de neutralitate a RM și europenizarea ţării se vor crea premisele favorabile reintegrării. 
Guvernul pledează pentru soluţionarea confl ictului în formatul „5+2”, în baza principiilor accep-
tate de principalele forţe politice din RM, in clusiv retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse 
de pe teritoriul RM și înlocuirea actualelor forţe de menţinere a păcii cu o misiune internaţională 
civilă. De asemenea, se propune promovarea unor ample proiecte sociale și de infrastructură 
în raioanele de est ale RM și crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în 
spaţiul economic, politic, social și informaţional al RM. Toate aceste reglementări se regăsesc în 
Programul guvernamental curent [5, p. 5].

Astfel, sunt schiţate 3 obiective-cheie pentru reintegrarea ţării [5, p. 56]:
1. Identifi carea unei soluţii viabile și durabile a confl ictului transnistrean, în cadrul negocieri-

lor în formatul „5+2” în baza respectării suveranităţii și integrităţii teritoriale a RM;
2. Crearea condiţiilor de reintegrare a regiunii transnistrene în spaţiul economic, informaţio-

nal, politic, social și cultural al RM;
3. Mobilizarea eforturilor partenerilor externi în promovarea procesului de reglementare a 

confl ictului transnistrean.
Prin trasarea obiectivelor prenotate, s-au propus și următoarele acţiuni prioritare:
- elaborarea unei strategii privind reintegrarea ţării și implementarea politicilor coordonate 

de către instituţiile naţionale cu competenţe în domeniu;
- relansarea negocierilor privind reglementarea confl ictului transnistrean în formatul „5+2”;
- promovarea și menţinerea obiectivului de reglementare a confl ictului transnistrean pe agen-

da partenerilor externi și a organizaţiilor internaţionale relevante;
- identifi carea modalităţilor de sporire a rolului UE și SUA în procesul de soluţionare a con-

fl ictului transnistrean;
- implementarea măsurilor de încredere;
- intensifi carea legăturilor interumane, antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de trans-

formare și europenizare a RM;
- promovarea pe plan intern și extern a acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drep-

turilor omului în regiunea transnistreană;
- promovarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor barierelor existente în calea libe-

rei circulaţii a persoanelor, bunurilor și serviciilor între cele două maluri ale Nistrului;
- dezvoltarea unui dialog cu administraţia, mediul de afaceri și societatea civilă din regiunea 

transnistreană în vederea creării premiselor de reintegrare a ţării;
- elaborarea și implementarea proiectelor comune, inclusiv cu sprijinul partenerilor externi, 

care ar contribui la creșterea bunăstării populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului și ar crea o 
atmosferă favorabilă pentru promovarea negocierilor în formatul „5+2”;

- promovarea obiectivului ce ţine de retragerea forţelor militare străine de pe teritoriul RM în 
conformitate cu prevederile Constituţiei RM, angajamentele internaţionale existente și principiile 
dreptului naţional și internaţional;

- intensifi carea eforturilor în vederea transformării actualei operaţiuni de menţinere a păcii 
într-o misiune multinaţională de observatori civili sub mandat internaţional;
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- continuarea eforturilor vizând securizarea segmentului transnistrean al frontierei moldo-
ucrainene, inclusiv prin cooperarea cu Misiunea EUBAM;

- consolidarea capacităţilor instituţionale ale Biroului pentru reintegrare.
Pentru abordarea efectuată în referatul dat, un interes compartimental și relevant îl prezintă 

prima acţiune a programului guvernamental, deoarece poziţia ofi cială a RM în procesul de regle-
mentare urmează a fi  fi xată în textul documentului-cadru de politică.

Reintegrarea ţării – obligaţie pozitivă a statului RM
Conceptul de „obligaţii pozitive” este unul esenţial pentru problema reintegrării RM, dat fi ind 

faptul că deși Transnistria reprezintă o parte inalienabilă a RM, ultima se afl ă în imposibilitatea 
de a exercita un control efectiv asupra teritoriului său afl at sub autotitatea neconstituţională a 
regimului separatist de la Tiraspol, datorită suportului constant al unor forţe din exterior. Astfel, 
jurisprudenţa CEDO, în acest sens este una foarte relevantă, în special prin prisma cauzei Ilașcu 
și alţii c. Moldovei și Rusiei, în care se menţionează [6, pct. 333]:

„Curtea consideră că, atunci când un Stat Contractant este împiedicat să-și exercite autorita-
tea sa asupra întregului său teritoriu datorită existenţei unei situaţii de facto care îl constrânge, 
cum ar fi  instalarea unui regim separatist, indiferent dacă este sau nu însoţită de ocupaţia mili-
tară a teritoriului de un alt stat, acest stat nu încetează să aibă jurisdicţie în sensul articolului 1 al 
Convenţiei asupra acelei părţi a teritoriului său care este temporar supusă unei autorităţi locale 
susţinută de forţe rebele sau de un alt stat.

Totuși, o asemenea situaţie de fapt reduce scopul acestei jurisdicţii în sensul că angajamen-
tul asumat de către un stat în temeiul articolului 1 trebuie examinat de Curte numai în lumina 
obligaţiilor pozitive ale Statului Contractant faţă de persoanele afl ate pe teritoriul acestuia. Statul 
respectiv trebuie să folosească toate mijloacele legale și diplomatice disponibile faţă de state terţe 
și organizaţii internaţionale, pentru a continua să garanteze respectarea drepturilor și libertăţilor 
garantate de Convenţie”.

Corespunzător, obligaţiile pozitive ale RM, în contextul cauzei prenotate, sunt obligaţii de 
a face, având ca obiect protecţia drepturilor omului și prevenirea încălcării Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale [7, p. 53].

Într-o cauză și mai recentă – Catan și alţii c. Moldovei și Rusiei, s-a operat următoarea concre-
tizare cu referire la obligaţiile pozitive ale RM [8, pct. 76]:

„Obligaţiile pozitive ale RM cu privire la Transnistria presupun, pe de o parte, că RM să se 
abţină de la susţinerea regimului separatist și, pe de altă parte, să întreprindă toate măsurile la dis-
poziţia sa, de ordin politic, economic, juridic, pentru a recăpăta controlul său pe acest teritoriu”.

În lumina obligaţiilor sale pozitive, Guvernul RM, în mod constant, a luat măsuri efi ciente, 
corespunzătoare și sufi ciente în vederea realizării acestora și a fi nalizării procesului de reintegra-
re. Însă, difi cultăţile întâmpinate sunt un rezultat nemijlocit al presiunilor de ordin politic, eco-
nomic, energetic și militar din exterior, fapt ce tergiversează exercitarea integrală a suveranităţii 
RM pe întreg teritoriul său, precum și punerea în aplicare a legislaţiei naţionale, acordurilor bi- și 
multilaterale și a prevederilor tratatelor internaţionale la care aceasta e parte.

Concepţia de reintegrare a RM
Un obiectiv prioritar al programului guvernamental ţine de elaborarea unei strategii privind 

reintegrarea ţării, cu implicarea plenară a tuturor structurilor și instituţiilor centrale de stat și 
societăţii civile.

Astfel, în vederea iniţierii principalelor abordări în problema reintegrării, la ședinţa Comisiei 
guvernamentale pentru reintegrarea ţării din 24 mai 2011 a fost aprobat un Non Paper [9] care 
a stabilit obiectivele și principiile reglementării confl ictului transnistrean, statutul juridic special 
al localităţilor din stânga Nistrului, căile și mecanismele soluţionării diferendului, măsurile de 
consolidare a încrederii, sistemul de garanţii, transformarea actualei operaţiuni de pacifi care și 
modul de retragere a forţelor armate ruse.
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Ulterior, întru conturarea unui document de politici care să reprezinte ideile generale pen-
tru interpretarea multilaterală a problemei de restabilire a spaţiului juridic, economic, social  și 
cultural-educaţional al RM s-a recurs la elaborarea unei Concepţii de reintegrare a RM, în baza 
căreia mai apoi să poată fi  conturată strategia, în calitate de document-cadru care deja ar conţine 
direcţiile orientative de activităţi pe un anumit termen. Ambele acte se vor conforma exigenţelor 
înaintate faţă de documentele de politici [10, art. 6-9], iar strategia urmează a fi  concretizată prin-
tr-un plan de acţiuni pentru programarea realizării sarcinilor identifi cate.

În așa mod, Concepţia de reintegrare a RM reprezintă documentul-cadru care stabilește prin-
cipiile generale, scopul și obiectivele, instrumentele și căile oportune, prin care se va contribui la 
o fundamentare,  uniformizare și implementare complexă a politicii Guvernului de reintegrare 
teritorială, politică, juridică, economică, socială și cultural-educaţională a RM, precum și la atin-
gerea unei soluţii viabile în soluţionarea problemei transnistrene.

Prevederile normative ale acestei Concepţii urmează să contribuie la implementarea unei 
politici coordonate la nivelul tuturor autorităţilor publice și administrative. De asemenea, regle-
mentările ei urmează să fi e ajustate la normele și principiile dreptului internaţional, exigenţele 
adecvate funcţionalităţii instituţiilor democratice, mecanismele fundamentale de protecţie și ga-
rantare a drepturilor și libertăţilor omului, regulile liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor și 
serviciilor în interiorul statului suveran și independent, unitar și indivizibil – RM.

Elemente structurale obligatorii ale Concepţiei sunt: defi nirea problemei, descrierea situaţi-
ei, principiile fundamentale, cadrul normativ relevant pentru soluţionarea problemei, scopul și 
obiectivele Concepţiei, instrumentele și căile de soluţionare a problemei, evaluarea impactului 
economico-social.

Secţiunea destinată defi nirii problemei va efectua o trecere în revistă a statutului controversat 
al Transnistriei, regimului separatist de la Tiraspol, funcţionalităţii autorităţilor autoproclama-
te și neconstituţionale, aplicabilităţii legislaţiei regionale în stil contrar valorilor democratice și 
supremaţiei Constituţiei și cadrului legal al RM, aspecte legate de factorul cetăţeniei, structurile 
de forţă ale regiunii, sistem educaţional, spaţiu informaţional, sistem fi nanciar-bancar, problema 
privatizării și a dreptului de proprietate.

Descrierea situaţiei va determina un scurt istoric al separatismului de la geneză și până în pre-
zent, elucidând efectele situaţiei post-confl ict, procesul de negocieri în problema transnistreană, 
internaţionalizarea și europenizarea problemei, realizări și defi cienţe.

Principiile fundamentale ale reintegrării ţării vor rezida din prevederile constituţionale și 
legislative ale RM, doctrina dreptului internaţional și reglementările tratatelor internaţionale 
la care RM este parte. Respectiv, drept fundament al procesului de reintegrare vor servi așa 
principii ca: suveranitatea și integritatea teritorială, democraţia, neutralitatea permanentă, res-
pectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, edifi carea puterii de stat unice, 
autonomia regională.

Cadrul normativ relevant pentru soluţionarea problemei va structura o piramidă cu 3 nivele, 
în următoarea ordine descendentă: 1) tratate internaţionale; 2) actele legislative și normative ale 
RM; 3) documente bi- și multilaterale semnate în vederea soluţionării diferendului transnistrean. 
Cu referire la nivelul normativ naţional se vor considera ca fi ind relevante prevederile Consti-
tuţiei RM, legilor organice și ordinare (nr. 627-XI din 04.07.1991; nr. 108-XIII din 17.05.1994; 
nr. 338-XV din 14.10.2004; nr. 173-XVI din 22.07.2005; nr. 438-XVI din 28.12.2006), Hotărîrea 
Parlamentului nr. 117 din 10.06.2005, unor hotărâri ale Guvernului (nr. 1001 din 19.09.2001; nr. 
814 din 02.08.2005; nr. 815 din 02.08.2006; nr. 515 din 20.06.2010; nr. 1212 din 27.12.2010; nr. 
744 din 03.10.2011). Din lista celor peste 170 de documente bi- și multilaterale semnate între 
părţi pentru soluţionarea confl ictului urmează a fi  menţionate doar acele documente care nu au 
devenit desuete, nu contravin cadrului legal al RM și nu necesită o revizuire integrală, iar rele-
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vanţa acestora urmează a fi  apreciată conform unei analize complexe a viziunilor autorităţilor și 
instituţiilor publice interesate în implementare.

Scopul Concepţiei va fi  unul concis. Un model ar putea fi , următoarea formulare: „Concepţia 
își propune drept scop prioritar restabilirea integrităţii teritoriale a RM în contextul consolidării 
statalităţii și a tuturor atributelor conexe acesteia și reglementării defi nitive a problemei transnis-
trene”.

Obiectivele Concepţiei își vor propune să descrie să descrie situaţia la care se dorește să se 
ajungă [11, p. 5] și vor constitui scopuri specifi ce, după cum urmează: a) parteneriatul durabil în 
formatul „5+2”; b) reintegrarea politică și economică a ţării; c) democratizarea și demilitarizarea 
regiunii transnistrene; d) ajustarea cadrului legal al Transnistriei la prevederile legislaţiei RM; e) 
adoptarea Legii RM cu privire la statutul juridic special al Transnistriei; f) promovarea multicul-
turalismului; g) stabilirea priorităţilor de politică internă și externă; h) integrarea statului unitar 
și indivizibil RM în UE; i) uniformizarea sistemului fi nanciar-bancar; k) sistematizarea politicilor 
educaţionale, etc.

În partea ce ţine de statutul juridic special al regiunii transnistrene, acesta va fi  refl ectat în 
documentul politic de soluţionare a confl ictului și încorporat în Constituţia și legislaţia relevantă 
a statului. Regiunea va reprezenta o unitate administrativ-teritorială autonomă cu competenţe 
largi la nivel regional în diferite domenii. Prevederile Legii nr. 173-XVI din 22.07.2005 [12] vor 
prezenta relevanţă în privinţa defi nirii elementelor de reglementare politică a confl ictului trans-
nistrean.

Instrumentele și căile de soluţionare a problemei reintegrării urmează a fi  conformate regulilor 
de elaborare a politicilor publice, astfel încât să se identifi ce unele soluţii concrete în vederea 
rezolvării problemei formulate anterior [13, p. 15]. Printre aceste soluţii, ar putea fi  determinate 
următoarele genericuri: iniţierea dialogului  - „Împreună spre Europa”, crearea spaţiului informa-
ţional unic, RM – stat atractiv, atingerea măsurilor de consolidare a încrederii, asigurarea unui 
sistem de garanţii funcţional, realizarea unui proces dirijat și etapizat în timp.

Evaluarea impactului economico-social al implementării prevederilor Concepţiei va fi  realizat 
preventiv de către experţi în materie și autorităţi abilitate, astfel încât să fi e realizate obiectivele 
preconizate, atinse rezultate tangibile, evitate riscurile previzibile și cuantifi cate benefi ciile și cos-
turile imediate și viitoare ale implementării.

Este de menţionat faptul că prin elaborarea și implementarea Concepţiei prenotate, este opor-
tun să se contribuie la o reglementare defi nitivă a problemei transnistrene și să se conducă la 
constituirea unui stat viabil, democratic, independent și suveran prin reintegrarea spaţiului con-
stituţional, economic, social, de securitate și apărare. Oricare alte abordări care ar contraveni 
acestor principii fundamentale nu vor purta un caracter legitim.

Bunele practici ale Georgiei
La elaborarea Strategiei privind reintegrarea ţării, cu titlu de bune practici poate fi  preluată ex-

perienţa georgiană, stat care a elaborat deja o strategie [14] și un plan de acţiuni [15] în acest sens, 
în vederea soluţionării diferendelor teritoriale (Abhazia, Osetia de Sud și în perspectivă – Adjaria). 

Astfel, scopul strategic al Georgiei constă în asigurarea unui viitor în care fi ecare cetăţean 
va face uz de privilegiile guvernării democratice, unei societăţi global integrate, economic dez-
voltate, tolerante, polietnice și multiculturale. De asemenea, Strategia georgiană își propune să 
lichideze efectele izolării și fragmentării cauzate de regimurile de ocupaţie.

Principii fundamentale ale Strategiei sunt: a) inviolabilitatea suveranităţii și integrităţii terito-
riale a Georgiei și b) inviolabilitatea frontierelor recunoscute ale Georgiei. 

Obiectivele specifi ce ale Strategiei au fost structurate pe compartimente concrete (relaţii eco-
nomice, infrastructură și transport, educaţie, ocrotirea sănătăţii, diplomaţia naţională, protecţia 
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și conservarea patrimoniului și identităţii culturale, libera difuzare a informaţiilor, măsuri de or-
din juridic și administrativ, drepturile omului, prevenirea situaţiilor excepţionale) și urmează a fi  
realizate prin crearea instituţiilor guvernamentale de rigoare, elaborarea mecanismelor sectoriale 
cu statut neutru, dezvoltarea mecanismelor de coordonare și crearea unei infrastructuri pacifi ste. 
În acest sens, Guvernul Georgiei își propune să implice comunitatea internaţională, sectorul de 
afaceri, agenţiile pentru dezvoltare și cooperare ale statelor partenere, alte structuri interesate.

Similar contextului general al Strategiei, Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia își 
propune să abordeze și să traseze sarcini generale pentru 4 dimensiuni ale implicării (umanitară, 
orientată către persoane, socială și economică).

Calitatea de instrumente pentru implicare a revenit: a) mecanismului coordonator cu statut 
neutru (pentru facilitarea comunicării dintre Guvernul Georgiei și structurile puterii care contro-
lează Abhazia și Osetia de Sud, precum și segmentul non-guvernamental al regiunilor); b) elabo-
rarea unor documente neutre (buletine de identitate, documente de trecere); c) crearea Fondului 
de Încredere (gestionat de organizaţiile internaţionale donatoare); d) instituirea Fondului Inves-
tiţional Comun (la nivelul agenţilor economici regionali); e) crearea Agenţiei pentru Cooperare, 
în vederea consolidării relaţiilor dintre populaţia de pe ambele părţi ale liniilor de demarcare; f) 
fondarea Institutului Financiar comun; g) Zonă social-economică integrată.

RM ar putea apela la bunele practici georgiene, în vederea amendării documentelor sale de 
politici în domeniul reintegrării ţării, cu unica condiţie că experienţa Georgiei în managementul 
confl ictelor este una cu totul distinctă și prezintă pentru RM atât elemente de relevanţă teoretică 
cât și momente de deducţie practică.

Strategia de dezvoltare a localităţilor din zona de securitate
În cadrul ședinţei Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării din 24 mai 2011, s-a 

convenit ca instituţiile guvernamentale, împreună cu societatea civilă, să elaboreze Strategia de 
dezvoltare a localităţilor din Zona de Securitate și un plan de acţiuni în acest sens. Respectiv, în 
vederea iniţierii procedurii de elaborare a Strategiei a fost întocmit un Raport  privind dezvolta-
rea social-economică a localităţilor din zona de securitate întocmit în baza informaţiei colectate 
din acte normative, documente ofi ciale, studii specializate, chestionare, precum și relatări ale 
funcţionarilor administraţiei publice locale. Cuprinsul raportului s-a referit la analiza social-eco-
nomică a diferitor localităţi din regiunile de dezvoltare Centru, Sud și Nord, și anume din raioa-
nele: Anenii Noi, Căușeni, Criuleni, Dubăsari, Florești, Orhei, Rezina, Șoldănești și Ștefan Vodă.  

Localităţile respective ar trebui să se bucure de un suport fi nanciar (din surse interne și exter-
ne), iar întreaga Strategie trebuie să vizeze obiectul consolidării relaţiilor dintre cele două maluri 
ale Nistrului și reintegrarea ţării. Este de menţionat și faptul că se necesită implementarea unor 
programe complexe în domeniul educaţional, economic, al ocrotirii sănătăţii și social pentru ce-
tăţenii din raioanele de est ale ţării, solicitându-se astfel o mai mare deschidere către acești locui-
tori și o mai bună comunicare cu agenţii economici din stânga Nistrului, precum și desfășurarea 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în localităţile adiacente. Respectiv, este indispensabilă 
asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea Comisariatului de poliţie din Bender, combate-
rea contrabandei de mărfuri prin regiunea transnistreană și o reglementare mai bună a fl uxului 
migraţional [16, p.11-12].

Astfel, reieșind din cadrul normativ relevant (Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dez-
voltarea regională; Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
dezvoltare pe anii 2008-2011; Hotărârea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 „Pentru aprobarea 
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” 
Hotărârea Guvernului nr. 158 din 04.03.2010 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dez-
voltare regională”, precum și Strategiile de Dezvoltare Regională: Centru, Nord și Sud) urmează a 
fi  elaborată și prezenta Strategie.
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Importanţa Strategiei poate fi  determinată și în contextul prevederilor altor strategii similare, 
cu expunerea unui conţinut care ar accentua atingerea obiectivelor naţionale de dezvoltare eco-
nomică și socială, prin crearea unor regiuni dinamice și competitive, iar dezvoltarea regională ca 
fi ind o politică complementară pentru politicile macroeconomice și structurale [17, pct. 8]. 

Strategia va reprezenta un document de politici publice care va avea în vizor etapa de dezvol-
tare pe termen mediu a localităţilor din ZS. În implementarea acesteia se va ţine cont de princi-
piul de participare activă a partenerilor locali și regionali.

Prezenta Strategie nu va înlocui Strategiile de Dezvoltare Regională, dimpotrivă urmează să le 
completeze în dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă a localităţilor din ZS, astfel în-
cât localităţile menţionate să fi e pregătite corespunzător pentru atingerea următoarelor obiective :

■ promovarea măsurilor de încredere între ambele maluri ale Nistrului; 
■ intensificarea legăturilor interumane și antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de 

transformare și europenizare a RM; 
■ sporirea atractivităţii RM pentru cetăţenii săi din stânga Nistrului;
■ dezvoltarea unui dialog cu reprezentanţii locali, mediul de afaceri și societatea civilă din 

regiunea transnistreană în vederea creării premiselor de reintegrare a ţării; 
■ elaborarea și implementarea proiectelor comune, inclusiv cu sprijinul partenerilor externi, 

care ar contribui la creșterea bunăstării populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului și ar crea o 
atmosferă favorabilă pentru promovarea negocierilor în formatul „5+2”;

■ crearea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor barierelor existente în calea liberei 
circulaţii a persoanelor, bunurilor și serviciilor între cele două maluri ale Nistrului; 

■ crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul economic, politic, 
social și informaţional al RM.   

Pentru a crea o mai bună sinergie cu Strategiile de Dezvoltare Regională, Strategia dată ur-
mează să se conducă de aceleași principii de susţinere a dezvoltării regionale, și anume:

■ Eficienţă: utilizarea eficientă a resurselor naturale, umane, financiare și de producţie pe în-
treg teritoriul RM;

■ Echitate: toţi cetăţenii RM au drepturi și acces egal la valorile economice, sociale și cultura-
le indiferent de locul lor de trai;

■ Durabilitate: toate măsurile, programele și proiectele finanţate cu scopul susţinerii dezvol-
tării regionale trebuie să fie tehnic, financiar și instituţional viabile;        

■ Planificare: toate măsurile, programele și proiectele menite să susţină dezvoltarea regională 
trebuie să fie elaborate și implementate în conformitate cu strategiile naţionale și regionale de 
dezvoltare, precum și să aibă obiective, priorităţi și mecanisme clar definite;

■ Coordonare: toate măsurile, programele și proiectele menite să susţină dezvoltarea regiona-
lă trebuie să fie concordate atât la nivel naţional, cât și regional;

■ Parteneriat: planificarea, dezvoltarea și implementarea măsurilor menite să susţină dezvol-
tarea regională trebuie să fie bazate pe un parteneriat dintre autorităţile administraţiei publice 
centrale și locale, sectorul public și cel privat, precum și organizaţiile societăţii civile;

■ Transparenţă: trebuie să existe claritate în procesul de alocare, distribuire și utilizare a resurse-
lor menite pentru implementarea strategiilor, programelor și proiectelor de dezvoltare regională.

În conformitate cu regulile unifi cate de elaborare a documentelor de politici, Strategia ar 
urma să fi e structurată în următoarele secţiuni:

I. Introducere (noţiuni generale, defi niţii, scopul Strategiei, importanţa dezvoltării regionale, 
contextul strategic, principiile fundamentale);

II. Analiza situaţiei actuale (date generale, demografi a, dezvoltarea social-economică, capaci-
tăţi regionale de dezvoltare);

III. Analiza SWOT  (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări, concluzii);
IV. Viziunea strategică de dezvoltare (privire generală asupra viziunii strategice, obiectivele 

specifice ale Strategiei, identificarea priorităţilor, stabilirea parteneriatelor);
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V. Priorităţile pe termen mediu și realizarea acestora (prioritatea nr. 1,2,3, condiţii primordi-
ale pentru realizarea priorităţilor – inclusiv prin sporirea rolului administraţiei publice locale);

VI.  Riscurile implementării (de ex.: o eventuală sistare/ reducere a alocărilor prevăzute și 
convenite anterior pentru finanţarea anumitor programe sau politici, supravegherea insuficientă 
a modului de utilizare a resurselor alocate pentru realizarea acţiunilor);

VII. Costurile aferente implementării (estimarea costurilor, sursele de finanţare, necesităţile 
de finanţare din surse suplimentare, cota asistenţei externe);

VIII. Proceduri de raportare, monitorizare și evaluare.
Ulterior, planul de acţiuni urmează a fi  ajustat la noul cuprins al Strategiei, astfel încât să re-

prezinte un document de programare, în care vor fi  trasate sarcini concrete.

Realizări recente ale Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării (CGRŢ). 
Cu titlu de concretizare, specifi căm că CGRŢ a fost instituită în martie 2011, în vederea asigu-

rării și coordonării promovării de către toate instituţiile naţionale ale RM a unei politici unice în 
domeniul reintegrării ţării și având o componenţă nominală prestabilită [18].

Activitatea CGRŢ, a fost una activă și efi cientă și au fost atinse următoarele progrese:
■ în toate ministerele și autorităţile administraţiei publice centrale au fost instituite „nucleele” 

(un viceministru, vicedirector și colaboratori), care asigură îndeplinirea obiectivelor trasate în 
reglementarea conflictului transnistrean în domeniul de activitate;

■ planurile de activitate ale ministerelor și ale autorităţilor administraţiei publice centrale au 
fost completate cu compartimentul „Reintegrarea ţării”, care include acţiuni prioritare privind 
reintegrarea ţării pe domeniile de responsabilitate ale acestora;

■ au fost sistematizate viziunile instituţiilor pe marginea documentelor semnate anterior între 
participanţii procesului de negocieri pentru soluţionarea problemei transnistrene, cu suportul 
considerabil al Academiei de Știinţe a Moldovei, iar analiza generalizată urmează a fi expediată 
cu titlu de informare către grupele de lucru moldovenești existente;

■ în scopul eficientizării activităţii Comisiei Unificate de Control (CUC), Biroul pentru rein-
tegrare a elaborat și a prezentat Guvernului spre aprobare proiectul Regulamentul privind statu-
tul delegaţiei Republicii Moldova în CUC, prin care se stabilesc principiile de formare, sarcinile 
de bază și funcţiile acesteia [19];

■ Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Justiţiei, de comun cu delegaţia RM în 
CUC, au elaborat și au prezentat Biroului pentru reintegrare, propunerile privind asigurarea bu-
nei funcţionări a Comisariatului de Poliţie din Bender și a penitenciarelor nr.8 și nr.12 din or. 
Bender. În continuare întru neadmiterea unor provocări în raport cu instituţiile vizate, este nece-
sar  de instituit un cadru transparent în relaţiile dintre CP Bender, penitenciarele nr.12 și nr.8 și 
forţele moldovenești de menţinere a păcii;

■ MAI de comun cu Serviciul Vamal au elaborat și au prezentat un plan comun de acţiuni 
privind funcţionarea posturilor vamale interne de control, menit să asigure buna supraveghere a 
fluxurilor migraţionale și de transport  din regiunea transnistreană. Astfel, au fost stabilite și de-
limitate atribuţiile funcţionale a colaboratorilor MAI și SV din zona de control a posturilor vama-
le interne de control, prin revizuirea și ajustarea la cerinţele actuale;

■ Ministerul Apărării a elaborat și prezentat Guvernului RM propuneri privind înlocuirea 
treptată a militarilor în termen, din componenţa forţelor de menţinere a păcii din partea Repu-
blicii Moldova  cu militari profesioniști angajaţi prin contract;

■ la capitolul dezvoltării regionale a localităţilor din Zona de Securitate (ZS), Biroul pentru 
reintegrare de comun cu Asociaţia pentru Politică Externă finalizează procedura de elaborare a 
unei strategii în acest sens, care urmează a fi definitivată către data de 1 noiembrie curent. Strate-
gia și Planul de acţiuni vor servi drept bază în procesul de  alocare a surselor financiare (atît de la 
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bugetul de stat cît și de la donatori) pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor din ZS. Toto-
dată, documentul dat va fi utilizat de ministere și autorităţile administraţiei publice centrale pen-
tru elaborarea planurilor de acţiuni pe domeniile lor de activitate în ZS;

■ pe data de 21 iunie 2011 a avut loc ședinţa Comitetului Interministerial pentru Planificare 
Strategică, în cadrul căreia au fost discutate direcţiile strategice de repartizare a fondurilor UE și 
Băncii Mondiale pentru anii financiari 2012-2013. Una din priorităţile strategice de finanţare a 
UE și a altor donatori externi, direct relevante politicilor de reintegrare a ţării, este asistenţa fi-
nanciară acordată de UE pentru anul 2013 în cadrul Programului Coprehensiv de Consolidare 
Instituţională (CIB) pentru negocierile ZLSAC, care va contribui la apropierea celor două maluri 
ale Nistrului, în special, prin edificarea unei Moldove atractive în localităţile din ZS, controlate de 
Chișinău;

■ în vederea repartizării alocaţiilor destinate reintegrării ţării de la bugetul de stat pentru anul 
2011, Biroul pentru reintegrare, a pregătit Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru 
anul 2011 [20], program care își propune finanţarea unor activităţi concrete în partea ce ţine de 
dezvoltarea și modernizarea tehnico-materială a instituţiilor educaţionale, reparaţia și recon-
strucţia unor drumuri, clădiri și apeducte, măsuri de protecţie a persoanelor în etate și cu dizabi-
lităţi, precum și altor activităţi de reintegrare a ţării;

■ o problemă sensibilă rămâne și în continuare și Complexul memorial „Capul de pod Chiţ-
cani”. Subiectul dat a fost examinat la ședinţa Consiliului de securitate și în contextul internaţio-
nalizării modernizării acestui obiect au avut loc consultări cu statele vizate, inclusiv au fost expe-
diate scrisori ambasadelor Federaţiei Ruse și Ucrainei cu propunerea ca ţările  menţionate să 
participe la renovarea monumentului ridicat în memoria participanţilor la cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial;

■ este în derulare și procesul de elaborare a propunerilor privind implicarea mai activă a mass-
media în procesul de informare a populaţiei din regiunea transnistreană, și extinderea emiterii  
posturilor de radio și TV asupra regiunii transnistrene. Implementarea acestor măsuri necesită 
alocarea resurselor financiare de rigoare.

Raportul pentru problema reintegrării ţării în contextul integrării europene.
Pe data de 18 octombrie 2011, la Chișinău s-a desfășurat reuniunea a XII-a a Comitetului de 

Cooperare RM-UE, întru refl ectarea progresului înregistrat de RM în procesul de integrare euro-
peană de la ce-a de XI-a reuniune a Comitetului (octombrie 2010), reuniune destinată să inten-
sifi ce dialogul politic și să monitorizeze implementarea angajamentelor asumate de RM faţă de 
UE prin instrumentele regionale semnate: Acordul de Parteneriat și Cooperare dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană, Politica Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic și viitorul 
Acord de Asociere RM-UE.

Astfel, la compartimentul Dialogul politic și reformele, a fost prezentat Raportul de informare 
al Biroului pentru reintegrare cu privire la problematica transnistreană pentru perioada octom-
brie 2010-octombrie 2011, în care au fost elucidate obiectivele-cheie în reglementarea acestei 
probleme, și anume: 

a) reluarea negocierilor oficiale în formatul „5+2”;
b) prioritizarea reintegrării prin prisma vectorului strategic de integrare europeană și a bene-

ficiilor aduse de viitorul Acord de Asociere RM-UE;
c) reintegrarea teritorială, politică, economică și socială a RM;
d) promovarea respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului în regiunea 

transnistreană;
e) democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene;
f) asigurarea funcţionalităţii tuturor grupurilor de lucru instituite.
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De asemenea, au fost evidenţiate o serie de acţiuni concrete, întreprinse cu aportul direct al 
colaboratorilor Biroului pentru reintegare, pe următoarele domenii:

1) procesul de negocieri:
- au avut loc 6 reuniuni în formatul „5+2”: 16-17 noiembrie 2010 (Kiev), 14-15 februarie 2011 

și 4-5 aprilie 2011 (Viena), 24 mai 2011 (Astana), 21 iunie și 22 septembrie 2011 (Moscova);
- cu sprijinul partenerilor externi a fost relansat procesul de negocieri în formatul „5+2” (Mosco-

va, 22 septembrie 2011), în acest sens a fost semnată „Declaraţia cu privire la reluarea oficială a activi-
tăţii „Conferinţei permanente privind chestiunile politice în procesul de reglementare transnistreană”;

- a continuat dialogul dintre Chișinău și Tiraspol la nivel de reprezentanţi politici;
- problema transnistreană a figurat pe agenda reuniunii dintre Angela Merkel, Nicolas Sarko-

zy și Dmitrii Medvedev (Deauville, Franţa, 19.10.2010). 
2) consolidarea măsurilor de încredere a populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului:
-  pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 17 ședinţe ale grupurilor de lucru specializate 

pentru consolidarea măsurilor de încredere ale populaţiei de pe cele două maluri ale Nistrului;
-  sub egida OSCE, în or. german Bad Reichenhall (8-9 septembrie 2011), s-a desfășurat  con-

ferinţa privind consolidarea măsurilor de încredere în procesul de reglementare a problemei 
transnistrene;

-  a fost aprobat Regulamentul comun al grupurilor de lucru la nivel de experţi pentru conso-
lidarea măsurilor de încredere;

- de la 1 octombrie 2010 a fost reluată circulaţia trenului de pasageri pe traseul Chișinău – 
Odesa prin regiunea transnistreană, urmare a ședinţelor care au avut loc în cadrul grupului de 
lucru pentru asigurarea funcţionării normale a căii ferate.

3) acţiuni recente în procesul de reglementare a conflictului transnistrean:
- a fost instituită Comisia Guvernamentală pentru reintegrarea ţării și noua componenţă a 

acesteia (Hotărârea Guvernului nr. 132 din 04.03.2011);
- a fost aprobat Programul activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011 (Hotărârea Guver-

nului nr. 662 din 06.09.2011);
- a fost aprobat Regulamentul cu privire la activitatea delegaţiei Republicii Moldova în Comi-

sia Unificată de Control (Hotărârea Guvernului nr. 744 din 03.10.2011);
- în proces de definitivare se află „Concepţia de reintegrare a Republicii Moldova”.
4) alte acţiuni relevante:
- a fost elaborat Non-Paper-ul privind abordările de bază în procesul de reglementare a con-

flictului transnistrean;
- au avut loc 3 ședinţe ale Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării.
La secţiunea acţiuni în proces de realizare, s-au reflectat următoarele teze:
eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor și serviciilor, 

respectarea drepturilor omului, realizarea unor proiecte în domeniul sănătăţii și dezvoltării co-
munităţilor locale în regiunea transnistreană, etc.;
intensificarea dialogului cu reprezentanţii structurilor de la Tiraspol, precum și cu parte-

nerii internaţionali implicaţi (UE, SUA, OSCE, Federaţia Rusă și Ucraina);
elaborarea Strategiei de reglementare a conflictului transnistrean și de reintegrare a ţării și a 

Strategiei de Dezvoltare a Localităţilor din Zona de Securitate, precum și a planurilor de acţiuni 
conexe acestora; 
implicarea plenară a autorităţilor administraţiei publice centrale în procesul de elaborare 

a unor politici sectoriale eficiente;
extinderea mecanismelor de protecţie a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului 

în regiunea transnistreană;
aprofundarea cooperării cu UE și Ucraina, inclusiv prin intermediul Misiunii de asistenţă 

la frontieră EUBAM; 
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relansarea deplină a traficului feroviar de mărfuri și pasageri.
În contextul abordării problemei reintegrării ţării în cadrul reuniunii respective, dl. Gunnar 

WIEGAND (șeful Directoratului Rusia, Parteneriatul Estic, Asia Centrală, Cooperare Regională 
și OSCE din cadrul Serviciului European pentru Acţiune Externă) a menţionat că această secţiu-
ne reprezintă o prioritate strategică pentru UE și a atras atenţia asupra faptului că experienţa 
Georgiei trebuie să fie una relevantă și deductivă pentru practica managementului conflictelor și 
în special pentru metodele de soluţionare a problemei transnistrene. De asemenea, s-a punctat 
asupra necesităţii consolidării cooperării cu EUBAM și a extinderii cadrului legal al RM și în 
partea transnistreană.

Recomandări ale unui grup de experţi internaţionali.
Recent a fost lansat un studiu cu privire la conflictul transnistrean după 20 de ani, elaborat de 

un grup de experţi în managementul conflictelor din UE, Norvegia și Ucraina, cu suportul finan-
ciar al Fundaţiei Soros-Moldova [21].

Prin raportul dat, experţii și-au propus să sensibilizeze comunitatea internaţională cu privire 
la potenţialul crescut de soluţionare a diferendului. Textul final al studiului a încercat să concili-
eze diferite opinii, uneori contradictorii, apărute pe parcursul discuţiilor precedente dintre gru-
pul de experţi.

Pentru a se atribui o productivitate studiului, au fost determinate și unele lecţii care pot fi în-
văţate din experienţa din trecut, după cum urmează [21, p. 15]: 

■ negocierile care vizează „o soluţie generală” a conflictului cu regimul lui Smirnov sunt sor-
tite eșecului;

■ Federaţia Rusă (FR) va susţine doar o soluţie care ar asigura un nivel disproporţionat de 
influenţă a Tiraspolului asupra procesului de luare a deciziilor la Chișinău;

■ se pare că FR face din păstrarea prezenţei sale militare în RM o prioritate principală;
■ trebuie evitată o confruntare directă cu Rusia;
■ puterile occidentale nu sunt destul de cointeresate să ajungă la o soluţionare finală a conflic-

tului, să cheltuiască capital politic semnificativ, exercitând presiuni asupra Moscovei pentru ca ea 
să adopte o atitudine mai constructivă faţă de conflict.

Raportul în cauză, a făcut referire și la eficienţa atingerii viziunii unei Moldove „europeniza-
te”, fapt ce va schimba radical situaţia din relaţiile Chișinăului cu Tiraspolul, atractivitatea pașa-
portului moldovenesc pentru locuitorii transnistreni dacă se va anula sistemul de vize pentru 
călătorii în Europa, oportunitatea intervenţiei subtile a Chișinăului în contextul profundei crize 
economice și financiare prin care trece regiunea transnistreană, implicarea sporită a Germaniei 
în soluţionarea diferendului și susţinerea tacită a iniţiativei de Parteneriat Estic Polonezo-Suedez, 
evoluţia în poziţie a UE faţă de Chișinău, rolul-cheie al Ucrainei. S-a accentuat, de asemenea, 
necesitatea determinării unor principii generale care ar trebui să ghideze eforturile părţilor impli-
cate la soluţionarea conflictului și furnizarea unei liste de măsuri specifice.

La finele studiului, au fost înaintate o serie de recomandări pentru factorii de decizie din RM, 
cu referire la [21, p. 25-27]:

I. Principiile fundamentale care trebuie urmate la elaborarea unor politici specifice faţă de 
Transnistria: 

1) formatul „5+2” nu va da rezultate pozitive pentru Moldova, creînd doar aparenţe pentru a 
cîștiga puncte tactice împotriva Transnistriei;

2) pentru a avea sorţi de izbîndă în relaţia cu Rusia, este necesar de un amestec de flexibilitate 
și tenacitate;

3) Moldova trebuie să formuleze clar „liniile roșii” ale poziţiei sale cu privire la Transnistria și 
să fie dispusă să le apere;
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4) elaborarea unei strategii detaliate prin deplasarea accentului de la căutarea unei soluţii di-
plomatice spre schimbarea situaţiei reale pe teren în Transnistria.

II. Acţiuni specifice care ar putea fi recomandate:
1) Politice:
- elaborarea unei strategii detaliate pentru reintegrarea Transnistriei (TN) în RM, care ar in-

clude o planificare amănunţită pentru diverse scenarii;
- elaborarea unui document detaliat de poziţie cu privire la statutul constituţional legal al TN 

în cadrul RM, ca bază pentru viitoarele negocieri;
- creșterea finanţării și constituirea unei structuri responsabile pentru reunificare ţării;
- desfășurarea activităţilor pentru a ajunge la un consens, cu privire la importanţa problemei 

transnistrene pentru RM, cu scopul de a asigura sprijinul populaţiei pentru necesitatea alocării de 
resurse întru soluţionarea conflictului;

- abordarea problemei drepturilor lingvistice – prin adoptarea regulamentelor de tip european pen-
tru limba rusă, ca o limbă minoritară pe malul drept al Nistrului și româna, ca o limbă minoritară în TN;

- găsirea modalităţilor de a se adresa direct populaţiei transnistrene (emisiuni radio, progra-
me TV, pliante, literatură educativă), concentrate asupra problemelor practice, de zi cu zi, care 
preocupă diverse grupuri sociale și profesionale ale locuitorilor din TN;

- adoptarea unei abordări proactive pentru a apăra drepturile locuitorilor din TN;
- stabilirea unui loc pentru reprezentarea politică a celor care au emigrat din TN după 1991 și 

desemnarea de locuri în parlament pentru populaţia din TN;
- iniţierea acţiunilor legale împotriva oficialilor regimului transnistrean pentru violarea drep-

turilor omului.
2) Diplomatice:
- elaborarea unui memorandum comun cu UE, care ar servi ca bază pentru cooperarea în 

problema transnistreană;
- creșterea transparenţei acţiunilor și politicilor Chișinăului faţă de TN, inclusiv prin elabora-

rea și implementarea unei strategii media;
- acordarea priorităţii soluţionării tuturor problemelor litigioase cu Ucraina, în vederea asigu-

rării cooperării cu autorităţile ucrainene privind aspectele legate de TN;
- repudierea Acordului din 1994 privind utilizarea aeroportului militar din Tiraspol de către 

forţele armate ruse;
- iniţierea discuţiilor cu guvernul Rusiei vizînd dezvoltarea unui cadru bazat pe reguli pentru 

contingentul rus de menţinere a păcii privind aspecte, cum ar fi procedura de intrare în ţară, 
precum și mecanismul de rotaţie;

- introducerea unei cereri de retragere a trupelor rusești (nu a contingentului de menţinere a 
păcii), la negocierile privind prelungirea Tratatului de Prietenie din 2001 cu FR. 

3) Economice:
- dezvoltarea „punctelor de atracţie”, care ar servi ca dovezi vizibile ale avantajelor de a trăi sub 

jurisdicţia autorităţilor constituţionale;
- elaborarea unui cadru instituţional și a reglementărilor pentru promovarea cooperării eco-

nomice între populaţia din RM și TN (de exemplu, credite subvenţionate pentru proiecte de afa-
ceri elaborate în comun de către RM și companiile transnistrene);

- lansarea unor proiecte comune de infrastructură care unesc cele două maluri;
- stabilirea de puncte de asistenţă medicală accesibile populaţiei din TN;
- întreprinderea măsurilor care ar micșora beneficiile statu-quo-ului atât pentru business-ul, 

cât și pentru autorităţile transnistrene;
- elaborarea unor strategii legale pentru a crea probleme întreprinderilor transnistrene, care 

au beneficiat de pe urma privatizării ilegale;
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- căutarea unor căi de a stabili contacte și a participa la proiecte economice cu autorităţile 
regionale și interese de afaceri din regiunea Odesa.

Un aspect relevant al raportului este și faptul că recomandări concrete au fost trasate și pentru 
UE în procesul de reglementarea transnistreană și reintegrare a RM, după cum urmează:

■ a menţine problema transnistreană în topul priorităţilor agendei la negocierile cu toate păr-
ţile internaţionale relevante, în special cu Rusia și Ucraina;

■ a reconsidera decizia de a se dezice de postul de Reprezentant Special pentru RM;
■a convinge Rusia să transforme operaţiunea de menţinere a păcii, dominată la moment de ea, 

în una internaţională, o misiune nemilitară sub mandatul OSCE;
■ a crea noi modalităţi mai eficiente decât refuzul de vize, pentru a putea influenţa situaţia de 

pe malul stâng al Nistrului;
■ a intensifica activitatea EUBAM prin creșterea numărului personalului și dotarea frontierei 

cu un nou birou EUBAM la fiecare punct de control;
■ a coopera cu autorităţile ucrainene în vederea stabilirii unor mecanisme speciale pentru 

urmărirea penală a încălcărilor reglementărilor vamale.

Concluzii.
Existenţa regimului secesionist instaurat la începutul anilor ‘90 ai secolului trecut pe căi și 

prin mijloace neconstituţionale în regiunea transnistreană a RM generează dificultăţi serioase în 
exercitarea suveranităţii pe întreg teritoriul ţării, punerea în aplicare a legislaţiei naţionale și a 
prevederilor tratatelor internaţionale la care RM este parte.

Regimul separatist de la Tiraspol continuă să împiedice în mod ostentativ autorităţile moldo-
venești să-și exercite prerogativele constituţionale în regiunea transnistreană, inclusiv angaja-
mentele ce decurg din tratatele internaţionale cu privire la protecţia drepturilor omului. 

Cauza principală a progreselor minime în procesul de reglementare a conflictului transnis-
trean și a imposibilităţii extinderii suveranităţii RM asupra regiunii transnistrene o constituie 
poziţia obstrucţionistă și intransigentă a liderilor de la Tiraspol, care se bucură de un sprijin con-
sistent (politic, economic, financiar, logistic etc.) din exterior. Perpetuarea prezenţei militare stră-
ine în regiune și atitudinea părtinitoare a FR în calitatea sa de mediator în procesul de negocieri 
au un impact negativ asupra soluţionării problemei transnistrene. 

Neavând, practic, posibilităţi reale de a-și exercita prerogativele suverane asupra regiunii 
transnistrene, autorităţile RM urmăresc, totuși, îndeaproape evoluţia situaţiei, inclusiv la capito-
lul respectării drepturilor omului, străduindu-se, totodată, să influenţeze prin acţiuni concrete 
starea de lucruri în acest teritoriu. Vom remarca, în particular, reacţia promptă a organelor de 
drept la cazurile de încălcare a drepturilor omului în această regiune a ţării, prin asigurarea acce-
sului la justiţie, iniţierea unor cauze și instrumentarea probelor, prin acţiunile autorităţilor mol-
dovenești de informare și sensibilizare a organizaţiilor internaţionale asupra cazurilor de încălca-
re a drepturilor omului și libertăţilor fundamentale de către regimul transnistrean, pentru a-l 
determina să se conformeze rigorilor și standardelor internaţionale.

Se depun eforturi concertate ale Guvernului, societăţii civile și organizaţiilor internaţionale 
(ONU, OSCE, UE și Consiliului Europei), în scopul democratizării regiunii, în special prin extin-
derea valorilor și principiilor democratice asupra acestui teritoriu, adică în scopul „europeniză-
rii” lui, dezvoltării instituţiilor democratice, creării condiţiilor necesare pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor libere și democratice, respectării drepturilor omului și libertăţilor funda-
mentale prevăzute de tratatele internaţionale.

Guvernul a elaborat și a pus în aplicare o serie de mecanisme legale de natură să le garanteze 
cetăţenilor din regiunea transnistreană drepturile constituţionale, inclusiv dreptul la proprietate, 
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la asistenţă socială și medicală, accesul liber la justiţie, dreptul la învăţătură, etc. În câteva locali-
tăţi de pe malul drept al Nistrului, pentru populaţia din această  regiune au fost deschise oficii 
teritoriale de stare civilă și de documentare, în care cetăţenii din stânga Nistrului pot obţine acte 
de stare civilă ale RM, își pot reperfecta actele de studii, alte acte. Pentru asigurarea accesului liber 
la justiţie al populaţiei din această regiune au fost numiţi procurori și judecători speciali, notari, 
care acordă asistenţă juridică populaţiei din regiunea transnistreană. De asemenea, se întreprind 
acţiuni pentru extinderea în regiunea transnistreană a politicilor naţionale în domeniul social și 
cultural-umanitar, inclusiv prin promovarea proiectelor de întărire a încrederii și sprijinire a po-
pulaţiei și societăţii civile de pe cele două maluri ale Nistrului (Conferinţa de la Bad Reichenhall, 
Germania, 7-10.09.11).

Prin elaborarea și implementarea Concepţiei de reintegrare a RM, se vor determina princi-
palele direcţii ale procesului de reunifi care a ţării, în vederea atingerii unei administrări comune, 
realizării diversităţii prin unitate și viceversa, precum și a subsidiarităţii. 

Concomitent, reintegrarea RM urmează să fi e asigurată sub aspect:
■ politic – prin crearea sistemului juridic integrat și a puterii de stat uniformizate la nivel le-

gislativ, executiv și judiciar, supremaţia constituţională a statului faţă de legile unităţii administra-
tiv-teritoriale autonome;

■ economic – prin formarea consecventă a spaţiului economic unic, libera dezvoltare a activi-
tăţii antreprenoriale, armonizarea sistemelor fiscale, promovarea unei politici bugetare coordo-
nate și funcţionarea sistemului eficient al relaţiilor interbugetare, integrarea sistemelor bancare, 
caracterul unic al politicii monetar-creditare și valutare;

■ cultural-educativ – prin dezvoltarea patrimoniului cultural comun, uniformizarea standar-
delor educaţionale de stat. 

Valorifi carea conjuncturii internaţionale favorabile, caracterizată prin interesul sporit al par-
tenerilor externi implicaţi, precum și sensibilizarea factorilor politici care dispun de pârghii reale 
de infl uenţă în procesul de negocieri pentru reglementarea fi nală a statutului TN, reprezintă atu-
uri sigure în desăvârșirea procesului de reintegrare complexă a RM.
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Abstract
Europe has to face  main changes: the recent entry into force of the Treaty of Lisbon, the “new 

status” of the Charter of fundamental rights (as a legally binding instrument) and the beginning of 
the process of EU’s accession to the European Convention of Human Rights. This paper is intended 
to point out some aspects of this new era of the European construction.

After a short presentation of the Charter of Fundamental Rights and its features, the paper is 
focused on the European Union’s accession to the European Convention of Human Rights. As part of 
the Treaty of Lisbon implementation, this process is not an easy one. The author’s intention is that of 
identifying and raising questions on this process and of making visible some technical and procedu-
ral difficulties, by comparing the two main European human rights systems.

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Strâns legate de procesul de construcţie europeană, drepturile fundamentale  în Uniunea Eu-

ropeană au dobândit anumite caracteristici: de instrumente de constituire a unui spaţiu comun, 
de prezervare a primatului dreptului european, de elemente constitutive ale cetăţeniei europene1. 
Considerată un adevărat „Bill al drepturilor” Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
conţine, în cele șase titluri  dispoziţii privind drepturile, libertăţile și principiile pe care le garan-
tatează2. O analiză a textului ne relevă faptul că demnitatea (titlul I), libertăţile (II), justiţia (VI) 
acoperă articolele 2-12 din Convenţia Europeană și articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 1, solidari-
tatea (titlul IV) se referă la câteva drepturi din Carta Socială Europeană. Titlul V, privind cetăţe-
nia conţine drepturile specifice cetăţenilor Uniunii.

Cadrul normativ al  Cartei este format din “drepturi”, “libertăţi” și “principii”(art. 6 din Trata-
tul de la Lisabona). Categoria “drepturi” acoperă drepturile  consacrate de Convenţia Europeană, 
cu același sens și întindere conferite de acest document. Precizarea  pe care  Carta o face (art. 52 
par. 3) se referă la posibilitatea  sporită de protecţie în cadrul  Uniunii a acestor drepturi care sunt 
“standarde minime”.

Sintagma “drepturile fundamentale așa cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale 
statelor membre” (utilizată atât în  preambulul Cartei  cât și în art. 6 par. 3 al Tratatului de la Li-
sabona) indică faptul că aceste drepturi, ca și cele prevăzute de Convenţia Europeană a drepturi-
lor omului constituie, în dreptul Uniunii, principii generale3. Aceste drepturi, potrivit textului, 
urmează să fie interpretate conform acestor tradiţii.

1 Olivier de Schutter, Les droits fondamentaux dans l’Union Européenne: une typologie de l’acquis,Classer 
les droits de l’homme, Sous la direction de Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel, Collection 
Penser le Droit, Brussels, Bruylant, 2004, p.315-325.

2 Pentru detalii, A. Ciucă, Tratatul de la Lisabona. Puncte de referinţă şi aspecte privind drepturile omu-
lui. Noua Revistă de Drepturile Omului, nr.4/2008, p.6-7.

3 Michel da Salvia, La Cahrte des droits de l’Union Européenne, în Les droits de l’homme en évolution, 
Mélanges en l’honneur du professeur Petros J.Pararas, Ed. Ant.N. Sakkoulas, Athènnes, Bruylant, Bru-
xelles, 2009, p.447.



96

Cît privește “principiile”, acestea rămân la dispoziţia instituţiilor și a statelor membre în apli-
carea dreptului Uniunii și în exercitarea competenţelor lor, dar numai pentru interpretarea și 
controlul legalităţii unor acte.

De altfel, paragrarful 5 al art.52 explică diferenţa dintre drepturile și principiile conţinute în 
Cartă:în timp ce drepturile subiective trebuie respectate principiile trebuie observate. Principiile 
pot fi implementate prin acte legislative sau executive, adoptate de Uniune în conformitate cu 
puterile sale și de către statele membre prin implemenatera dreptului Uniunii. Drepturile pot fi 
invocate în faţa Curţii împotriva unei măsuri comunitare sau a unei măsuri naţionale de aplicare 
iar principiile pot fi sanţionate de instanţă numai când este vorba despre o măsură care le pune în 
operă. Ca urmare, o persoană nu poate invoca un principiu în mod direct pentru că acesta nu dă 
naștere unui drept subiectiv în favoarea sa4.

2. Natura juridică a Cartei drepturilor fundamentale
Respectarea drepturilor omului este unul dintre principiile generale recunoscute de dreptul 

Uniunii Europene iar conţinutul său a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în 
conformitate cu înţelegerile internaţionale și tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre.

Preambulul Cartei subliniază necesitatea “întăririi protecţiei drepturilor fundamentale în lu-
mina schimbărilor din societate, a progresului social și știinţific, a dezvoltării tehnologice, făcând 
aceste drepturi mai vizibile…”. Ca urmare, Carta reunește drepturile recunoscute în Uniunea 
Europeană și confirmate de Tratatul de la Maastricht, într-un catalog de drepturi și principii.

Odată cu intrarea în  vigoare a Tratatului de la Lisabona Carta devine un instrument obliga-
toriu.  Celebrul articol 6(1) al Tratatului Uniunii Europene, amendat de către Tratatul de la Lisa-
bona stabilește că Uniunea recunoaște drepturile, libertăţile și principiile conţinute de Carta 
drepturilor fundamentale care vor avea valoare egală cu aceea a tratatelot în cadrul ordinii juridi-
ce a Uniunii.

Desigur, problema care devine evidentă din capul locului este aceea că, din punctul de vedere 
al dreptului internaţional public Carta nu este un tratat. Nu ne aflăm în prezenţa elementelor bi-
ne-cunoscute din textul Convenţiei de la Viena asupra tratatelor internaţionale (din 1969): acord 
internaţional, încheiat între state, în formă scrisă și guvernat de dreptul internaţional… Carta nu 
a fost semnată și nici ratificată de către statele membre. Prevederile sale au fost incluse în partea 
a II-a a Tratatului stabilind o Constituţie pentru Europa (Roma, 2004)și, chiar dacă acest tratat a 
fost semnat de către statele membre nu a intrat niciodată în vigoare (fiind respins, după cum se 
știe, de către Franţa și Olanda). Cu toate acestea, Carta a fost investită cu  autoritatea tratatelor din 
dreptul Uniunii.

A doua problemă privește relaţia dintre Cartă și alte instrumente relevante privind protecţia 
drepturilor omului și, mai exact, cu Convenţia Europeană a drepturilor omului. Din moment ce 
Carta nu este un tratat potrivit dreptului internaţional public este clar că nici această relaţie nu intră 
sub incidenţa Convenţiei de la Viena privind tratatele internaţionale. Prin urmare, statele membre 
ale UE își vor păstra obligaţiile existente faţă de Convenţia Europeană a drepturilor omului.

Tratatul de la Lisabona care amendează art. 6(2) al Tratatului UE prevede obligaţia Uniunii 
de a adera la Convenţia Europeană a drepturilor omului subliniind însă că “ această aderare nu 
trebuie să afecteze competenţele Uniunii așa cum au fost ele defi nite prin tratate”.

Un Protocol conţinând dispoziţii specifi ce legate de aderare se referă (în art. 2) la păstrarea 
competeneţelor Uniunii și a puterilor instituţiilor sale ca atare. Prin urmare, Carta are valoare 
juridică de  legislaţie primară în cadrul ordinii Uniunii Europene, ceea ce inseamnă că aplicarea 

4 Jean- Paul Jacqué, Vers une nouvelle etape dans la protection des droits fondamentaux dans l’Union 
Européenne?, Mélanges en l’honneur de Jean Charpentier, La France, l’Europe et le Monde, A. Pedone, 
Paris, 2009, p.88.



97

ei va fi  limitată la domeniul dreptului Uniunii.  De altfel, textul art. 52(1) este edifi cator în acest 
sens: “Carta nu va extinde câmpul de aplicare al dreptului Uniunii dincolo de puterile Uniunii , 
nici nu va stabili noi puteri sau sarcini pentru Uniune,nici nu va modifi ca puterile sau obligaţiile 
defi nite de tratate”

Legislaţia derivată a Uniunii va trebui să fi e conformă cu prevederile Cartei în privinţa drep-
turilor omului din moment ce are valoare de legislaţie primară. Pe de altă parte însă, obligaţiile 
asumate de statele membre în domeniul dreptului internaţional al drepturilor omului nu vor fi  
afectate de aderarea Uniunii la Convenţia Europeană.

3. Aderarea UE la Convenţia Europenă a drepturilor omului, un proces în derulare
Aderarea, ca parte din aplicarea Tratatului de la Lisabona,  nu este lăsată la latitudinea statelor 

membre  ci se impune acestora ca un imperativ (în redactarea art.6).
Problema aderării poate fi  abordată din perspectiva dialogului dintre Comunitatea /Uniunea 

Europeană  și Consiliul Europei, din aceea a relaţiilor instituţionale dintre cele două organizaţii, 
precum și a prevederilor tratatelor comunitare.  Pe de altă parte, în cele ce urmează ne-am propus 
să semnalăm o serie de probleme ce apar în cadrul acestui proces care nu este deloc unul facil.

1.Discuţiile privind relaţia dintre  Consiliul Europei și Comunităţile Europene în domeniul 
protecţiei drepturilor omului (și legate chiar de aderarea Comunităţilor la Convenţie) nu consti-
tuie o noutate. Este sufi cient să amintim memorandumul Comisiei din 1979 privind aderarea5, 
documentul de lucru al Comisiei din 1994 privind aderarea, deschiderea manifestată de Parla-
mentul European6  care solicita Comisiei și Consiliului să înceapă preparativele în acest sens. 
Pe de altă parte, Consiliul Europei în conţinutul recomandărilor sau rezoluţiilor Adunării Par-
lamentare7 revine mereu asupra necesităţii ranforsării protecţiei drepturilor omului în întreaga 
Europă. Protocolul nr. 14 la Convenţia Europeană, adoptat în 2004 (și intrat în vigoare la 1 iunie 
2010) care urmărește, de asemenea, sporirea efi cienţei mecanismului european (prin schimbări 
la nivelul structurii Curţii, prin introducerea de noi condiţii privind admisibilitatea plângerilor 
individuale, prin acordarea de noi competenţe Comisarului pentru drepturile omului8) introduce 
un amendament (la art. 59 din Convenţie) ce permite aderarea Uniunii Europene la Convenţia 
Europeană. 

Pe aceeași linie a susţinerii aderării de către cele două organizaţii regionale europene se în-
scriu și obligaţiile de a respecta prevederile Convenţiei Europene a drepturilor omului impuse 
statelor candidate la integrarea în UE dar și statelor din afara Europei care benefi ciază de sprijin 
în domeniul democraţiei și drepturilor omului9.

2. Cooperarea instituţională dintre cele două organizaţii în ce privește procesul aderării UE la 
Convenţia Europeană a demarat prin schimburi de scrisori între Secretarul general al Consiliului 
Europei și Președintele Comisiei Europene (încă din anul 1987) în care se arată disponibilitatea 
de a asigura participarea reprezentanţilor Comisiei Europene la lucrările Conferinţelor Miniștri-
lor și ale comitetelor create de către Comitetul Miniștrilor  și de a redacta un proiect de tratat în 
acest sens. 

5  Commission Memorandum, Bulletin of the European Communities, Supplement, 2/79.
6  Sunt edificatoare Rezoluţiile privind aderarea din 1979, respectarea drepturilor omului din 1993 şi din 

nou, privind aderarea, din 1994 şi 2000.
7  Recomandarea 1017(1985), Rezoluţia 1068(1995), Rezoluţia 1210(2000)
8  Pentru detalii, A. Ciucă, Cazul Broniowscki vs. Polonia în contextul reformei sistemului european de 

protecţie a drepturilor omului, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 1/2006,p.113 şi urm. 
9  Hanna Machińska, Accession of the EU to ECHR- Institutional and Legal Relationship of the Euro-

pean Union and the Council of Europe,în Zarys Prawa, Fundamental Rights Protection in the European 
Union, Jan Barcz ed.,CH Beck, 2009, p.254 .
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Anul 2005 și Summit-ul șefi lor de stat și de guvern ai Consiliului Europei (de la Varșovia) au 
însemnat redactarea unui plan  de acţiune care accentua asupra ideii de îmbunătăţire a legăturii 
dintre cele două organizaţii în privinţa democraţiei și a statului de drept.

Raportul Junker10, ca formă de implicare personală și intrainstituţională în domeniul dreptu-
rilor omului11 a deschis calea cooperării în domeniile drepturilor omului, democraţiei, statului de 
drept, educaţiei, culturii, dialogului intercultural și dimensiunii instituţionale și a fost urmat de 
semnarea de către cele două organizaţii a unui memorandum12 de cooperare în domeniile men-
ţionate.

Crearea Agenţiei UE pentru drepturile fundamentale13 ca organism care să pună la dispo-
ziţia  organelor , birourilor, agenţiilor comunitare și statelor membre a informaţiilor necesare 
și să coordoneze activitatea UE cu aceea a Consiliului Europei a însemnat încă un pas în 
procesul aderării.

4. Prevederile tratatelor în ce privește aderarea UE 
În perspectiva aderării la Convenţia europeană Consiliul European a pus problema confor-

mităţii cu dispoziţiile Tratatului de constituire a Comunităţii Europene. Grupul de lucru II (the 
Working Group II) constituit în acest scop a subliniat necesitatea asigurării coerenţei dintre UE 
și „marea Europă” și a garantării pentru cetăţeni a unei protecţii similare. 

O foarte sumară analiză este sufi cientă pentru a conchide că  tratatele comunitare adoptate 
de-a lungul anilor au pregătit terenul pentru acest pas. Momentul Maastricht a devenit  de refe-
rinţă prin introducerea garantării drepturilor omului în conformitate cu Convenţia Europeană 
și tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, prin încurajarea și dezvoltarea demo-
craţiei și statului de drept, a cooperării în sfera justiţiei și afacerilor interne (celebrul Pilon III) 
în lumina Convenţiei Europene. Tratatul de la  Amsterdam extinde sfera competenţelor în ce 
privește protecţia împotriva rasismului, xenofobiei, a discriminărilor bazate pe sex, rasă, origine 
etnică, orientare religioasă,sau sexuală, vârstă și dizabilităţi. În plus, crează instrumente legale 
pentru apărarea fundamentelor Uniunii (care, conform TEU sunt principiile libertăţii, democra-
ţiei, drepturilor omului) în cazul unor încălcări grave.

Dacă  Tratatul de la Nisa recomanda statelor membre ale UE monitorizarea și confi rmarea 
drepturilor din Convenţia Europeană , Tratatul de la Lisabona stabilește ca bază a aderării la Con-
venţie art. 6(2) din TEU. Acest text asigură că aderarea la Convenţie nu va afecta competenţele 
Uniunii garantate de către tratate și stabilește că drepturile omului cuprinse în Convenţia euro-
peană și rezultând din tradiţiile comune ale statelor membre sunt parte a dreptului comunitar ca 
principii generale ale acestuia.

5. Probleme ridicate de aderarea UE la Convenţia Europeană
Desigur, aderarea UE la Convenţia Europeană urmărește ranforsarea sistemului  de protecţie 

a drepturilor omului din cadrul Uniunii Europene dar, în același timp, o mai mare coerenţă în 
garantarea drepturilor în ordinea Uniunii, în sfera de aplicare a Convenţiei europene și la nivelul 
dreptului intern al statelor  Difi cultăţile însă, par a fi  multiple și sistemul de protecţie a drepturilor 
tinde să se complice. Atât relaţiile dintre cele trei ordini juridice  (comunitară, internaţională- de 
tip clasic- și internă) vor fi  neclare cât și împărţirea competenţelor între instanţele care vor fi  che-
mate să judece cauze din interiorul sau de la limita acestor sisteme. De pildă, referitor la acest din 

10 J, Junker Report, Council of Europe- European Union „ A sole ambition for the European  Continent”.
11 Hanna Machińska, op. cit., p.256.
12 Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the European Union, 10-11 May, 

2007.
13 Council Regulation (EC) No.168/2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, 

OJ 2007 L53/1.
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urmă aspect, dacă  tratatul asupra funcţionării Uniunii Europene exclude din competenţa Curţii 
de justiţie activităţile Uniunii privind politica externă și de securitate comună cu excepţia măsu-
rilor restrictive adoptate în privinţa persoanelor14 , Curtea de la Strasbourg, dimpotrivă, ar putea 
statua asupra actelor săvârșite de UE în intervenţiile externe, pe baza dispoziţiilor Convenţiei 
Europene care acoperă și chestiunile de jurisdicţie ale satelor membre. 

De asemenea, se poate pune întrebarea dacă , după aderare,statutul UE în ordinea comunitară 
va fi  identic cu acela al angajamentelor clasice de drept internaţional din cadrul acestei ordini sau 
dacă, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie privind statutul angajamentelor internaţionale va 
fi  aplicabilă Convenţiei Europene. 

În aceeași ordine de idei,  care va fi locul Convenţiei Europene în ordinea juridică a 
Uniunii? Potrivit actualei jurisprudenţe a Curţii Europene de Justiţie de la Luxembourg15 
Convenţia Europeană, ca angajament al UE trebuie să se încadreze undeva “mai jos de drep-
tul trasat de tratate și mai sus de legislaţia derivată”16 (adică, în ierarhia izvoarelor drepturlui 
comunitar, undeva după Carta drepturilor fundamentale). În timp însă, jurisprudenţa Curţii 
Europeane de Justiţie ar putea crea standarde de protecţie exclusiv pe baza Cartei drepturilor 
fundamentale care cuprinde o paletă mai mare de drepturi și principii decât Convenţia Eu-
ropeană a drepturilor omului. 

În  condiţiile în care Carta drepturilor fundamentale conţine atât drepturi existente și în 
Convenţie dar și drepturi negarantate de aceasta din urmă, care va fi  relaţia dintre conţinutul 
drepturilor și principiilor din Carta drepturilor fundamentale și cele din catalogul Convenţiei 
europene? 

Articolul 52(3) afi rmă că  determinarea valorii și scopului drepturilor garantate de către Cartă 
se face în lumina drepturilor și libertăţilor Convenţiei dar numai atunci când acestea corespund 
drepturilor garantate de Convenţie. Analiza înţelesului și scopului drepturilor din Cartă cu cele din 
Convenţie ar presupune așadar verifi carea corespondenţei dintre un drept din Cartă cu un drept din 
Convenţie, determinarea înţelesului și scopului acestora, precum și a nivelului de protecţie a unui 
drept din Convenţie în lumina art.52(3) din Cartă. Însă chiar și în situaţia unei perfecte corespon-
denţe  (deși textul menţionat nu cere aceasta) există riscul unei acordării unui scop și a unei protecţii 
mai mari decât celei asigurate de Convenţie.

Ca sisteme de protecţie a drepturilor omului Consiliul Europei și Uniunea Europeană sunt 
asimetrice în ceea ce privește infl uenţa, nivelul și scopul protecţiei juridice. Lipsa de comple-
mentaritate, diferenţele instituţionale și procedurale sunt vizibile . Faptul că statele membre ale 
Consiliului Europei sunt, în același timp, membre ale UE poate fi  văzut ca un factor de legătură 
dar, pe de altă parte poate genera o serie de probleme (anumite confl icte de jurisprudenţă sau 
diferenţe în ce privește obligaţiile asumate de către statele membre ale UE și cele membre la 
Convenţie dar ne-membre UE etc.).

O  întrebare care revine tot mai des în discuţiile privind aderarea privește protocoalele la Con-
venţia Europeană. Cum textul Tratatului de la Lisabona trimite doar la Convenţie care ar trebui 
să fi e interpretarea referitoare la protocoalele adiţionale ? Răspunsurile în privinţa opţiunilor sunt 
împărţite :fi e Uniunea să adere numai la protocoalele déjà ratifi cate de statele membre, ceea ce, în 
mod evident ar restrânge aria de protecţie a drepturilor fundamentale (de pildă Protocolul nr. 12 
privitor la non-disciminare nu este ratifi cat de toate statele membre dar, sub aspectul conţinutului 

14 Jean Paul Jacqué, L’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme, Note à l’attention de la 
Commission institutionnelle en vue de l’audition du 18 mars 2010, nepublicată, p.1..

15 Joint cases C-21.24/72 International Fruit Company NV and others vs. Produktschap voor Groenten en 
Fruit, ECR 1972, 1219, p.6.

16  Abdrzej Wróbel, The Consequences of the European Union Accession  to the ECHR, Introduction, în 
Zarys Prawa, Fundamental Rights Protection in the European Union, Jan Barcz (ed.), 2009, p. 198 și urm.
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coincide cu dreptul UE); fi e să fi e reţinute acele protocoale care corespund anumitor  competenţe 
ale UE; fi e ca Uniunea să adere la toate protocolalele care privesc drepturile garantate de Carta 
drepturilor fundamentale17( varianta care pare a fi  cea mai corectă).

În fine, din punct de vedere procedural, acordul de aderare are nevoie de unanimitatea 
statelor membre din Consiliu și de aprobarea Parlamentului European.  Numeroasele proble-
me ce pot fi ridicate,de felul celor deja expuse mai sus , precum și  posibilele rezerve pe care 
statele, în principiu, le-ar putea formula ne arată că acest proces va fi unul destul de dificil și 
de durată. Oricum, intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 la Convenţia Europenană (care 
a avut loc la 1 iunie 2010) care amendează acest document și prevede aderarea Uniunii este 
un moment  important în istoria celor două organizaţii și a reformei sistemului european de 
protecţie a drepturilor omului. 

17  Ibidem, p. 2.
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Summary
The paper aims to analyze these aspects that give specificity to the integration of Romania and 

Bulgaria to the Schengen area. Both countries joined together by a common treaty to European Uni-
on, and the full integration stage involves both Schengen countries, which also equally have rights 
and specific requirements and the obligation to meet the demandings imposed by the European in-
stitutions. Last decision in this regard concerns the step of joining the two states, meaning that up to 
31 March 2012  the  air and river border controls must  be lifted  and by July 31, 2012 must be also 
lifted the land border controls. The two countries should continue the cooperation affairs and  work 
jointly to meet the criteria imposed by the European Council for full accession to the Schengen area.

Keywords: Schengen Area, accession,  European Union, Coordination and Verification Mecha-
nism (CVM), Schengen Facility, Schengen acquis.

I. Introducere
Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană s-a realizat în baza Tratatului între 

Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germană, Republica 
Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Re-
publica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania,  Marele Ducat al Luxemburgului,  Repu-
blica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, 
Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Su-
ediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și 
Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea 
Europeană.1

Actul de aderare are o dublă consecinţă. Pe de o parte, transferarea unor atribuţii către insti-
tuţiile comunitare, iar, pe de altă parte, exercitarea în comun cu celalalte state membre a compe-
tenţelor prevăzute în aceste tratate.2

Prin întreaga sa jurisprudenţă, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că ordinea ju-
ridică comunitară are prioritate în integralitatea sa asupra ordinilor juridice naţionale, că norme-
le comunitare trec înaintea tuturor celor naţionale- administrative, legislative, jurisdicţionale și 
chiar constituţionale,3 iar întregul corp al  dreptului european devine direct aplicabil în statele 
membre.4 Din acest punct de vedere, subscriem aprecierii conform căreia Curtea Europeană este 

1  Aprobat prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 
iunie 2005.

2  Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu- Dimensiunea europeană a dreptului constituţional român, arti-
col apărut în Revista  de Drept Public nr. 2/2005, p. 6.

3  În cauza Internationale Handelsgellschaft Recueil 1970, Curtea a statuat că prevederea sau principiul din 
Constituţia unui stat membru nu poate afecta validitatea unui act al Comunităţii. 

4  Michal Bobek -Să ai doi stăpâni: Aplicarea dreptului european de către autorităţi administrative din noi-
le state membre, articol apărut în Revista  Română de Drept Comunitar nr. 3/2010, p. 63
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un copil și ulterior unul dintre motoarele integrării europene.5 De precizat că aplicarea dreptului 
european  nu privește numai instanţele judecătorești din statele membre, ci și autorităţile adminis-
trative ale acestora, cărora dreptul european le acordă aceleași puteri (și aceleași obligaţii) pe care le 
acordă instanţelor naţionale.6 Autorităţile administrative au obligaţia să cunoască și să aplice dreptul 
european din oficiu, să interpreteze dreptul naţional în scopul de a da eficienţă normelor sale prin 
dreptul european.7 Exprimând această situaţie în metafora privind stăpânul, vechiul  stăpân (ordi-
nea juridică naţională), a cerut în mod expres slujitorilor săi să servească noul stăpân  (ordinea ju-
ridică europeană) și, de asemenea, să ignore vechile reguli în faţa noului participant.8

Legat de această problemă și de transpunerea dreptului european în cel intern, indiferent de 
domeniu, potrivit unei evaluări periodice făcută de Comisia Europeană cu privire la gradul de 
transpunere a directivelor comunitare în vigoare de către statele membre UE, România  înregistra, 
la sfîrșitul anului 2009, un grad de transpunere de 98,81%, ceea ce o situa peste media mondială.9 

Revenind la problema modului de exercitare a suveranităţii, susţinem această teză nuanţată,  
conform căreia, efect al integrării, are loc atât un transfer în ceea ce privește exercitarea unor 
atribute de suveranitate, cât și o exercitare partajată a unor asemenea atribute între statele mem-
bre și instituţiile Uniunii. Suveranitatea însăși a căpătat în ultimii ani, noi valenţe și dimensiuni. 
Ea nu mai reprezintă o fortăreaţă, de natură a îndepărta tot ceea ce este străin.10 Dimpotrivă, su-
veranitatea este instrumentul prin care interesele naţionale se racordează cu interesele europene 
și cu cele mondiale.11 Iar integrarea europeană este  analizată în doctrină ca fiind printre ceilalţi 
factori globali, cauza tendinţei moderne de eroziune a suverantăţii.12

Pe baza cifrelor, România se situează pe locul șapte în Uniunea Europeană, adică între statele 
cu o pondere însemnată în dinamica decizională comunitară.

Integrarea României în Uniunea Europeană s-a dovedit a fi o necesitate a dezvoltării econo-
mice și sociale, constituind totodată un obiectiv pe deplin acceptat de toate forţele politice din 
ţara noastră.13 Procesul, în întregul său, a fost unul complex, dureros pe alocuri,  România fiind 
nevoită să elaboreze și să implementeze reforme în profunzime în majoritatea domeniilor vieţii 
economico-sociale și politice, care au produs uneori convulsii. Dar care au adus incontestabile 
beneficii,  care nu apar imediat, fiind nevoie de continuarea în ritm susţinut a reformelor, de 
dezvoltarea capacităţii instituţionale, în măsură să depășească toate obstacolele care apar, având 
în vedere mediul concurenţial în care urmează să evolueze România. Între aceste beneficii se re-
găsește și libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor și capitalurilor.14 În conformitate cu prevede-

5  Michal Bobek- De ce nu există principiul autonomiei procedurale a statelor membre? articol apărut în 
Revista Română de Drept European nr. 5/2010, p. 50

6  Michal Bobek-art. cit., p. 65.
7  S. Prechal- Directives in E C Law, ediţia a II-a, Oxford, 2005, pp. 65-72.
8  Michal Bobek- Să ai doi stăpâni: Aplicarea dreptului european de către autorităţi administrative din noi-

lev state membre, art. cit., p. 69.
9  Bogdan Mănoiu-Priorităţile României la UE în 2010, articol apărut în Revista română de Drept comu-

nitar nr. 1/2010, p. 121.
10 Victor Duculescu- Perspectivele Uniunii Europene: Delegare de „competenţe” sau delegare de suverantita-

te? În Revista Română de Drept Comunitar  (R.R.D.C.) nr. 1/2003, p. 57.
11 Claudia Gilia- Abordări contemporane ale statului de drept în Revista de Drept Public nr. 2/2005, p. 33.
12 Ondrej Hamulak - Substanţa "caracterului statal" al Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona și 

deciziile curţilor constituţionale în materie,  articol apărut în Revista Română de Drept Comunitar nr. 
5/2010, p.59. 

13 Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu- Dimensiunea europeană a dreptului constituţional român, articol 
apărut în Revista  de Drept Public nr. 2/2005, p. 3.

14 Virgil Panduru- Aderarea României la Uniunea Europeană, temei al unei noi arhitecturi administrativ-
instituţionale, articol apărut în Revista de Drept Public nr. 2/2007, p. 77.
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rile articolului 2 din Tratatul de la Lisabona, care se referă la modificările aduse Tratatului de in-
stituire a Comunităţii Europene, (devenit Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), Uni-
unea Europeană exercită competenţă exclusivă și competenţă partajată. În ceea ce privește regle-
mentarea spaţiului de libertate, securitate și justiţie, aceasta ţine de competenţa partajată, iar do-
meniul uniune vamală, potrivit articolului 3 din Tratatul de reformă, ţine de competenţa exclusi-
vă a Uniunii.15

II. Particularităţi privind aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană și Acor-
dul Schengen.

După cum am menţionat deja, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană este comun pentru 
România și Bulgaria, așa cum s-a întâmplat și cu cele zece state care au aderat în anul 2004, care 
au avut un instrument comun de aderare. În plus, Tratatul a fost elaborat pe baza acelorași prin-
cipii și după aceeași metodă de lucru utilizate și la redactarea Tratatului de aderare din 2004. 

În ceea ce privește istoricul însuși al procesului de negociere, trebuie precizat, ca un element de 
specificitate, faptul că în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România a obţinut 
50 de perioade de tranziţie16,  precum și aranjamente tranzitorii, fiind înregistrate, statistic analizând, 
cele mai multe perioade de tranziţie dintre toate statele din ultimele două valuri de extindere.17

Un element distinctiv în cazul României și al Bulgariei  este acela că s-a prevăzut în Tratatul 
de aderare și posibilitatea aderării la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în 
cazul în care acesta ar fi fost ratificat de statele membre, până la data când ar fi aderat efectiv cele 
două state.18 Pentru aceasta s-au redactat în paralel atât Actul de aderare, cât și Protocolul de ade-
rare, care urmau să intre în vigoare alternativ, în funcţie de intrarea în vigoare a Tratatului consti-
tuţional. Cele două documente - Actul și Protocolul - au, în esenţă, un conţinut identic, diferind 
doar referirile la textele din Constituţia Europeană, respectiv la Tratatul instituind Comunitatea 
Europeană și Tratatul privind Uniunea Europeană.19 Dat fiind faptul că acesta din urmă nu a mai 
intrat în vigoare, la data aderării României și Bulgariei a intrat în vigoare Actul de aderare.20 Aces-
ta cuprinde modificările realizate urmare a aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană 
asupra tratatelor constitutive care erau în vigoare la momentul respectiv.  

O problemă ridicată în literatura de specialitate21 cu care, în principiu, suntem de acord, cu 
anumite nuanţări, însă, vizează faptul că, în vreme ce fosta Republică Democrată Germană a bene-
ficiat din plin de sprijinul Republicii Federale a  Germaniei, în actul de aderarea a României, nu 
există nici o referire la Republica Moldova- cel de-al doilea stat românesc, faţă de care factorii de 
conducere de la București pretind că au o relaţie specială, nu este reflectată în acest document o 
concepţie clară și de perspectivă despre relaţiile româno-moldovene și nici despre relaţiile Moldovei 
cu Uniunea Europeană. Dacă emoţional, afectiv, subscriem la referirile privitoare la relaţiile spe-
ciale dintre România și Republica Moldova, din punct de vedere juridic, dar chiar și diplomatic, 
nu putem să le împărtășim în modul în care ele au fost formulate, dat fiind faptul că este vorba 

15  Ion Jinga- Tratatul de la Lisabona: soluţie sau etapă în reforma instituţională a Uniunii Europene? Articol 
publicat în Revista română de Drept Comunitar nr. 1/2003, p. 25.

16  O perioadă de tranziţie semnifică perioada scursă între data aderării la Uniune și data la care ţara care 
tocmai a aderat trebuie să se conformeze legislaţiei comunitare dintr-un anumit domeniu.

17 Augustin Fuerea- Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Aspecte procedurale,articol publicat în Re-
vista de Drept Public nr.2/2005, p. 115. 

18  Mihaela Augustina Dumitrașcu- Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. 
Prezentare generală, articol apărut în Revista de drept Public nr. 2/2005, p. 99.

19  Mihaela Augustina Dumitrașcu- art. cit., p. 100.
20  Dan Vătăman- Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2010,, pp. 288-289.
21  Ion M. Anghel - Scurte consideraţiuni asupra textului Tratatului de la Lisabona ratificat de România, art. 

cit. p. 68.
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despre două state distincte, cu statut de sine stătător, care au  propriile evoluţii în procesul de in-
tegrare în diferite structuri internaţionale, inclusiv în Uniunea Europeană. Acest lucru nu exclude 
însă interesul și sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova și îl va acorda și în viitor.22

Tratatul de aderare cuprinde  părţile generale (Tratatul propriu-zis, Actul de aderare/Protoco-
lul de aderare), anexele (conţin măsurile permanente și temporare convenite în cadrul negocieri-
lor) și declaraţiile. Atât Actul cât și Protocolul cuprind clauzele de salvgardare, în  număr de șase. 
Ca un element de specificitate, în afara prevederilor pentru care votul în Consiliu se adoptă cu 
unanimitate, și două clauze de amânare speciale pentru domeniile concurenţă și justiţie și afaceri 
interne. Aceasta înseamnă că, faţă de Tratatul celor zece state care au aderat în 2004, în cazul 
României și al Bulgariei se putea aplica o clauză de amânare a aderării. Consiliul Uniunii Europe-
ne, printr-un vot unanim, dat la recomandarea Comisiei Europene, era împuternicit să ia decizia 
de a amâna data aderării cu un an, până la 1 ianuarie 2008, în situaţia  în care, în urma monitori-
zării Comisiei, se constata o pregătire insuficientă în domeniul Justiţiei și Afacerilor Interne și în 
domeniul concurenţei  (era vorba despre 11 obligaţii prevăzute într-o anexă).23

O altă  specificitate faţă de Tratatul de aderare în 2004 a celor zece state, în Tratatul de aderare 
a României și Bulgariei s-a introdus obligaţia vechilor state membre de a lua măsurile necesare 
pentru a modifica legislaţie lor internă, acolo unde aceste modificări au fost generate de adaptă-
rile actelor comunitare ca urmare a aderării Bulgariei și României. Referitor la Declaraţii, în Tra-
tatul de aderare au fost anexate unele declaraţii cu caracter politic, care nu au efecte juridice, in-
teres pentru prezenta lucrare prezentând Declaraţia comună a statelor membre (UE 25) privind 
libera circulaţie a persoanelor. Prin intermediul acestei Declaraţii, statele membre își exprimau 
angajamentul de a spori accesul cetăţenilor români la piaţa muncii, în vederea accelerării proce-
sului de armonizare cu acquis-ul comunitar. 

 Dintre prevederile temporare, relevante pentru tema abordată este clauza din prevederile 
temporare,  conform căreia, în perioada de tranziţie România urma să beneficieze de Facilitatea 
Schengen, având ca scop finanţarea acţiunilor desfășurate la frontiera externă, în vederea imple-
mentării acquis-ului Schengen, precum și de Facilitatea pentru fluxuri monetare,24 având ca scop 
îmbunătăţirea acestora. Alocările care au fost planificate pentru România au fost  de 297, 2 mili-
oane Euro în 2007, 131,8 milioane Euro în 2008 și 130,8 milioane Euro în 2009.25

Din estimările autorităţilor române 26 eforturile de finanţare cumulate, UE și statul candidat, 
se apropie de 1, 2 miliarde Euro.

În articolul 3 alin. (3) al Actului privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria și a Româ-
niei  și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, care face parte integrantă 
din Tratatul de aderare, se stabilește faptul că Bulgaria și România aderă la convenţiile și protocoa-
lele enumerate în anexa I. Aceste convenţii și protocoale intră în vigoare cu privire la România la 
data stabilită de Consiliu prin deciziile prevăzute la alineatul (4). Pornind de la această prevedere, 
în practica celor două state s-a pus problema dacă  prevederea de la art. 3 alin. (3) din Act stabi-
lește o obligaţie de executare a celor două ţări ori constituie un mijloc de exprimare a consimţă-
mântului de a deveni parte la tratatele din anexă, id est dacă prevederea are ca efect direct și 
imediat aderarea. Opinia la care ne raliem este în sensul că, are loc o aderare automată în temeiul 

22  Interesul și atitudinea ţării noastre în raporturile cu Republica Moldova a generat,  din păcate, în ultimii 
ani, reacţii de respingere din partea acestei ţări, și avem în vedere tensiunile diplomatice apărute între 
anii 2008-2010, concretizate chiar în expulzarea, ca persona non grata, a ambasadorului României în  
Republica Moldova. 

23  Mihaela Augustina Dumitrașcu- art. cit., p. 103.
24 Cash-flow-facility.
25  Mihaela Augustina Dumitrașcu- art. cit., pp. 100 și 102.
26  Suma a fost exprimată de Președintele României și Ministerul Administraţiei și Internelor. 
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articolului 3 alin. (3) din Act. 27 Aceasta înseamnă că, de la momentul aderării României la Uni-
unea Europeană s-a produs și efectul aderării României la convenţiile și protocoalele prevăzu-
te în Anexa I.28

Există și opinia contrară, care se opune ideii că are loc o aderare automată, în temeiul art. 3 
alin. (3) din Tratat.

Procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen a fost demarat încă din anul 2002, odată 
cu transmiterea, de către Guvernul României, către Conferinţa pentru aderarea ţării noastre la 
Uniunea Europeană, a Documentului de poziţie aferent capitolului 24 – Justiţie și Afaceri Euro-
pene- JAI, care a avut anexat Planul Schengen, elaborat  la cererea statelor care, la acea dată, erau 
membre ale Uniunii Europene.

Planul Schengen a fost actualizat și monitorizat anual, astfel încât, la data de  1 ianuarie 2007, 
când România  a aderat la Uniunea Europeană, avea îndeplinite criteriile minimale de transpune-
re în practică a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen.

Comisia Europeană a transmis României Poziţia Comună asupra Documentului de Poziţie pe 
Capitolul 24, prin care se realiza o evaluare a ţării noastre cu privire la îndeplinirea acquis-ului în 
domeniul JAI, precum și unele observaţii și solicitări adresate ţării noastre. În ceea ce privește 
acquis-ul Schengen, precizăm că România l-a acceptat în totalitate, fără să solicite sau să negoci-
eze perioade de tranziţie.29

Integrarea României în Spaţiul Schengen, și a Bulgariei, în egală măsură, este un proces care 
continuă să fie amânat, invocîndu-se motive mai mult sau mai puţin obiective. Opoziţia faţă de 
integrarea României în Spaţiul Schengen a vizat astfel  concluziile raportului de evaluare elabo-
rat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare elaborat de Comisia Europeană asupra 
României și Bulgariei. Autorităţile române au fost ferme în a se exprima că invocarea Mecanis-
mului de Cooperare și Verificare drept cauză a unei eventuale amânări a aderării ignoră teme-
iul juridic și scopurile Deciziei Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 privind instituirea 
mecanismului.30

Constatăm că chiar la nivelul instituţiilor europene, are loc o deosebire de abordare, în sensul 
în care unele instituţii europene sunt pro-aderare iar altele contra.

În  ceea ce privește Parlamentul European, acesta a acordat  în luna iunie votul său favorabil 
pentru integrarea celor două state în Spaţiul Schengen. Raportul europrlamentarului Carlos 
Coelho privind  aderarea  României și Bulgariei la  Spaţiul Schengen a fost adoptat în data de 8 
iunie 2011 de Plenul Parlamentului European cu 487 voturi pentru, 77 voturi împotrivă și 29 
de abţineri.31

Consiliul Justiţie și Afaceri  Europene (JAI) care reunește miniștrii de Interne și de Justiţie, a 
decis, la reuniunea din iunie 2011, ca decizia privind aderarea României și Bulgariei la Spaţiul 
Schengen să se decidă la reuniunea din septembrie 2011. Consiliul JAI este astfel organismul 

27 Nicolae-Dragoș Ploesteanu, Lucia- Flavia Ratcu -Câteva probleme privind exprimarea consimţământului 
României de a deveni parte la anumite tratate internaţionale în contextul aderării la Uniunea Europeană, 
articol publicat în lucrarea Implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa asupra dreptu-
lui public și a serviciilor publice, Caietul știinţific Nr. 7/2007, Secţiunea pentru știinţe juridice și admi-
nistrative, Sibiu, 2007, Editura Burg, p.18. 

28  I. M. Anghel- Personalitatea juridică și competenţele Comunităţilor Europene/Uniunii Europene, Editura 
Lumina Lex, București, 2006, p. 268.

29  Augustin Fuerea- Dimensiunea juridică a spaţiului Schengen, articol apărut în Revista  de Insolvenţă 
„Phoenix”, nr. 35/ianuarie- martie 2011, p. 31.

30  htp:/www.romanialibera.ro, 08 03 201.
31  Adrian Panduru - Bulgaria și Romînia au primit OK-ul Schengen din partea Parlamentului European, 

Ziarul Ziua din 15 iunie 2011.
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european care are competenţa de a lua decizia de integrare, prin decizia  unanimă a tuturor gu-
vernelor din statele care fac deja parte din Spaţiul Schengen.32

Unele din statele membre anunţaseră deja, înaintea Reuniunii Consiliului, că se vor opune 
aderării  României și Bulgariei la Spaţiul Schengen. Este vorba despre Franţa, care a lansat ideea 
aderării în două etape, apoi Olanda33 și Finlanda. Decizia acestei din urmă ţări poate fi explicată 
prin constrângerile  interne, actualul Guvern finlandez, instalat în funcţie în luna iunie 2011, 
având o pronunţată abordare eurosceptică. La aceasta se adaugă și lobby-ul puternic pe care și l-a 
făcut Olanda, care nu a dorit să aibă o poziţie izolată în cadrul Consiliului.  Este cunoscut faptul 
că ulterior exprimării votului negativ al Olandei s-a creat incidentul întoarcerii de la frontiera 
română  a unor tiruri de lalele olandeze, ceea ce a determinat pe unii oficiali olandezi și nu numai 
să aprecieze că ne-am afla în prezenţa unui război al lalelelor, fapt infirmat de autorităţile din 
România.34

Decizia luată la Reuniunea Consiliului JAI din 22 septembrie 2011, a fost, din păcate pentru 
România și statul vecin, Bulgaria, una care a blocat aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen. 
Astfel, Consiliul Miniștrilor de Justiţie și Afaceri Europene ( JAI) a amânat votul pentru aderarea 
României și Bulgariei, în ciuda eforturilor diplomatice și mediatice ale Poloniei, care deţine tem-
porar președinţia  rotativă a Uniunii Europene. Condiţia procedurală a consensului a făcut ca 
Olanda, cu mandatul unui partid calificat a fi populist antieuropean, să blocheze extinderea Spa-
ţiului Schengen, deși restul statelor s-a pronunţat fie și numai pentru aderarea parţială a Români-
ei și Bulgariei.35 Soluţia aderării parţiale, care viza graniţele  aeriene și maritime, promovată de 
Grecia, Franţa și Germania, state extrem de rezervate de-a lungul timpului, a fost și ea respinsă 
iniţial, ulterior fiind acceptată, la Reuniunea din 22 octombrie a Consiliului JAI. 

 După cum s-a apreciat și în presa internaţională,36 refuzul de a admite aderarea României și 
Bulgariei la Spaţiul Schengen are un impact practic redus, de vreme ce majoritatea cetăţenilor celor 
două ţări pot să călătorească fără dificultăţi în Uniunea Europeană. Ea constituie însă o lovitură 
destul de puternică, din punct de vedere politic pentru cele două state. Și mai înseamnă în același 
timp, considerarea și tratarea a două state din interiorul Uniunii Europene ca state de mâna a 
doua, ceea ce, în mod evident, nu poate fi acceptat de acestea, dar ar trebui respins și de către 
Uniunea Europeană, în ansamblul său. Prin Tratatul de la Lisabona se propune construirea unei 

32  Aderarea României la Spaţiul Schengen va fi discutată în septembrie, articol publicat în cotidianul Ziua 
din 10 iunie 2011.

33  Olanda, prin ministrul imigraţiei, Gerd Leers, s-a exprimat, cu o săptămână înaintea Reuniunii Consi-
liului, că ea nu consideră în în momentul respectiv (și cel actual, având în vedere că nu a trecut încă o lună 
de la acel moment- FV) că România și Bulgaria pot asigura securitatea frontierelor externe ale UE.  În 
Parlamentul olandez, el anunţa că va uzita și de dreptul său de veto la Bruxelles pentru a bloca aderarea, 
ceea ce a și făcut. Reacţiile și declaraţiile reprezentanţilor acestei ţări  au fost contracarate de alţi miniștri 
și europarlamentari, români sau din alte statele membre.   Jerzy Miller, ministrul de interne din Polonia, 
a declarat, cu o săptămână înainte de Reuniunea Consiliului, că speră ca decizia Consiliului din 22 sep-
tembrie va fi una corectă, adică va aproba, într-un fel sau altul, aderarea României și Bulgariei la Spaţiul 
Schengen. și europarlamentarii români (Marian- Jean Marinescu, Cristian Preda, Cristian Bușoi)  s-au 
exprimat în sensul că  Olanda  greșește în privinţa Schengen, nu are argumente.

34  Thijs Berman, europarlamentar olandez aflat în opoziţia din această ţară: Guvernul olandez pare că face 
totul pentru a distruge proiectul european. El vorbește, într-un interviu acordat RFI (Radio France Inter-
nacionale), despre un război al lalelelor declanșat de România ca reacţie a  refuzului Olandei de a accep-
ta chiar și o aderare parţială la Spaţiul Schengen . Deși dezaprobă decizia Guvernului olandez, care este 
minoritar de dreapta, europarlamentalul Thijs Berman susţine că extinderea  UE s-a petrecut prea repe-
de, din 2004 și că poate am fi putut aștepta, măcar cu Bulgaria.

35  Ziua în care ni s-a închis (temporar) poarta spre Schengen,  articol apărut în Economistul.
36  Ediţia din 23 septembrie a cotidianului american The New York Time.
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Europe a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii și siguranţei,37 ceea ce exclude un regim de 
tratare diferit în sensul clar discriminator și realizarea unei ierarhii a statelor membre, în care 
unele să se afle pe o poziţie privilegiată, iar altele pe una una inferioară.

Tratatul de reformă reprezintă o etapă, un pas, înt-o evoluţie continuă și o previzibilă modifi-
care a lui poate interveni în următorii ani. Cei peste cincizeci de ani de experienţă în construcţia 
Europei Unite au atras o cantitate de acumulări de cultură pan-europeană, iar semnalul pe care îl 
dă Tratatul de la Lisabona este acela al mutării centrului de greutate în construcţia Uniunii Euro-
pene de la Uniune la state, ceea ce reprezintă sensul viitorului.38

III. Aspecte specifice ale integrării  Bulgariei în Spaţiul Schengen39

România și Bulgaria au reprezentat „ultimul val, în procesul de aderare la Uniunea Europeană 
(afirmaţie care nu exclude posibilitatea ca extinderea Uniunii Europene să continue în viitor) și 
își păstrează același statut și în ceea ce privește aderarea la spaţiul Schengen.

Aceasta și pentru că Uniunea Europeană și-a schimbat de-a lungul timpului abordarea, crite-
riile de aderare, exigenţele impuse. Cele două state au semnat împreună Tratatul de Aderare și 
sunt evaluate împreună, fapt explicabil nu doar prin modul în care s-a parcurs de către acestea 
aderarea la structurile europene, ci și datorită zonei geografice în care ele sunt plasate.

Pentru Bulgaria ca și pentru România, de altfel, aderarea la spaţiul Shengen reprezintă o com-
ponentă a integrării în Uniunea Europeană.

Extinderea spaţiului Schengen este percepută atât la nivelul statelor, cât și al Uniunii Europe-
ne în ansamblul său, ca o consolidare a securităţii și ca o condiţie prealabilă pentru îmbunătăţirea 
vieţii cetăţenilor Uniunii Europene, care își exercită dreptul la libera circulaţie în plenitudinea lui, 
dar și pentru dezvoltarea economiei statelor membre40.

Planul Naţional de acţiune pentru aplicarea integrală a acquis-ului și ridicarea controalelor la 
frontiere  Schengen elaborat în Bulgaria a cuprins, nouă secţiuni și anume: controalele la frontieră; 
vizele; migraţia, azil, poliţie; securitatea; arme de foc și muniţie; lupta împotriva drogurilor; funcţi-
onarea și utilizarea acquis-ului Schengen, sistemul de informaţii; protecţia datelor personale.

Pe lângă acestea au existat și unele măsuri suplimentare, adoptate de Guvernul Bulgar prin 
Planul de măsuri de punere în aplicare a unor critici legate de aderarea Bulgariei la spaţiul Schen-
gen, aprobat prin Decretul nr. 940/27.12.2010 al Consiliului de Miniștri.

În vederea aderării la Spaţiul Schengen, Guvernul Bulgariei a adoptat un număr de 167 de 
măsuri, dintre care numai 159 măsuri trebuiau puse în aplicare până la 31 martie 2011, dată pre-
conizată iniţial pentru aderarea celor două state. Cele 159 de măsuri includeau atât pe cele cu-
prinse în Planul Naţional de Acţiune, cele mai multe, respectiv 135, cât și pe cele dispuse supli-
mentar ca urmare a unor critici formulate în procesul de aderare, în număr de 24.  Î n 
procesul de evaluare la care a fost supusă în timp, Bulgaria a înregistrat un raport negativ din 
partea experţilor Sch-Eval în ceea ce privește protejarea graniţelor terestre, cu specială referire la 
graniţa cu Turcia. Autorităţile din Bulgaria au acţionat operativ iniţiind măsuri rapide pentru a 
corecta situaţia, fără ca acest lucrun să fie pe deplin posibil până în martie 2011, data preconizată 

37  Eduard Dragomir,. Dan Niţă- Tratatul de la Lisabona,. versiunea consolidată, Editura Lomina Lex, 
București, 2009, p. 23.

38  Bianca Maria Carmen Predescu -Tratatul de la Lisabona-continuitate și noutate în gândirea instituţiona-
lă a Uniunii Europene, articol publicat în Revista română de Drept Comunitar nr. 2/2010,  p. 109.

39  O parte din această informaţiile din această secţiune au la bază Raportul "Cuiul lui Pepelea: ce învăţăm 
din procesul de aderare la Shengen"- o evaluare independentă, autor Ciprian Ciucu, Policy Memo nr. 10, 
ianuarie 2011

40  O parte din informaţiile privind Bulgaria au fost extrase din Raportul de activitate al Bulgariei pentru 
aderarea la spaţiul Schengen, din data de 31 ianuarie 2011 întocmit de Open Society Institute din Sofia.
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iniţial pentru aderarea celor două state, dar nerespectată în realitate.În prezent acest neajuns a 
fost în mod complet eliminat.

IV. Stadiul actual al integrării României și Bulgariei în spaţiul schengen
Cu ocazia  Consiliului European care a avut loc la 23 octombrie 2011, a fost introdusă pe or-

dinea de zi a reuniunii o declaraţie, în care se menţionează necesitatea ca până în luna decembrie 
2011, să se găsească o formulă adecvată de compromis, care să permită aderararea României și 
Bulgariei la spaţiul Schengen în cursul anului 2012.

AderareA urmează să se facă în trepte, și anume:
- ridicarea controalelor la frontierele interne aeriene și  maritime, până la 31 martie 2012.
- decizia privind ridicarea controalelor la frontierele terestre să fie luată până  la 31 iulie 2012.
Între Bulgaria și România are loc o continuă colaborare, care se concretizează în următoa-

rele forme41 :
• Cooperarea de resort româno-bulgară în domeniul afacerilor interne se desfășoară cu foar-

te bune rezultate, inclusiv în plan operativ, și acoperă un spectru larg de preocupări privind com-
baterea criminalităţii transnaţionale și a altor ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii

• Periodic au loc consultări atât la nivelul conducerii MAI, cât și la nivel de experţi, în vederea 
evaluării stadiului relaţiilor și colaborării româno-bulgare, precum și pentru configurarea activi-
tăţilor viitoare, iinclusiv în baza unor Planuri de acţiune comune pe diferite componente aflate în 
subordinea celor două ministere de resort;

• Se află pe rol o multitudine de proiecte și acţiuni deosebit de importante, care au drept scop 
susţinerea eforturilor depuse pentru pregătirea aderării României și Bulgariei la spaţiul Schen-
gen în anul 2011.

• Se află în curs de negociere o serie de noi documente juridice de cooperare în domeniul 
frontierei de stat comune și al învăţământului de specialitate;

• România apreciază în mod deosebit, revitalizarea cooperării în format trilateral România-
Bulgaria -Grecia, sens în care realizarea reuniunii miniștrilor de interne de la Atena, din 20 
aprilie 2011, a oferit posibilitatea abordării unor chestiuni legate de conturarea unei cooperări 
concrete între cele trei ţări în materie poliţienească;

• Este de apreciat conlucrarea de resort în cadrul altor organisme și organizaţii cu vocaţie 
regională și internaţională, precum și Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre 
(OCEMN), Consiliul de Cooperare Regională (RCC), Procesul de Cooperare în Europa de Sud-
Est (SEECP), Centrul Regional SECI de la București, etc.;

• România este interesată să continue proiectele pe care le-a iniţiat în Forumul Salzburg, a 
cărui Președenţie a fost preluată de către Republica Bulgaria în semestrul II al anului în curs. iar 
aderarea celor două state la spaţiul Schengen până la finele acestui an s-ar circumscrie inclusiv 
eforturilor  și susţinerii de care am beneficiat în cadrul acestei platforme de cooperare;

• Prezintă de asemenea interes intensificarea conclucrării în cadrul Procesului de Cooperare 
în Europa de Sud-Est (SEECP), existând speranţa că principiile fixate în Strategia regională în 
domeniul Jai pentru Europa de Sud-Est 2011-2013, adoptată la Budva, în Muntenegru își vor 
atinge obiectivele scontate;

• Momentul care va marca aderarea la spaţiul Schengen va fi adoptarea Decizie Consiliului 
privind aplicarea integrării a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și România.

41  Conform materialului  "Stadiul aderării României la Spaţiul Schengen" elaborat de Ministerul Admin-
sitraţiei și Internelor, Direcţia Generală Afaceri Europene și Relaţii Internaţionale. 
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LA RÉGIONALISATION EN ROUMANIE ENTRE OBJECTIF ET LA 
NÉCESSITÉ HISTORIQUE

Dr. Niculae NEAGU,
Director, Departament Drept și Știinţe Administrative, 
Universitatea „Andrei Șaguna” Constanţa, România

Rezumat
Organizarea administrativ-teritorială,reprezintă acţiunea pe care statul o întreprinde pentru constitui-

rea pe teritoriul său a mai multor unităţi administrative. Reorganizarea administrativ-teritorială este acţiu-
nea de mai mare amploare, care urmărește modificarea etajelor sau nivelelor de organizare a unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale, precum și  a raporturilor juridice dintre acestea, inclusiv dintre acestea și stat. În ca-
drul acestui ultim termen includem și conceptul de regionalizare vehiculat de circa un deceniu și în România. 

Reorganizarea administrativ teritorială este o acţiune de mai mare amploare, care urmărește modifica-
rea etajelor sau nivelelor de organizare a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și  a raporturilor juri-
dice dintre acestea, inclusiv cu statul. Este vorba de “reorganizarea administrativ teritorială” atunci când se 
constituie, de pildă, trei niveluri, în locul celor două care există sau, dimpotrivă, în cazul în care există trei 
sau mai multe niveluri, numărul acestora s-ar reduce. Această acţiune poartă și denumirea de „regionaliza-
re-administrativă”.

În cazul României, problema reorganizării administrative a teritoriului sau a regionalizării se 
pune în ipoteza, de loc fericită, în care, în afara nivelului “local” și a celui “judeţean”, se urmărește 
crearea unui al treilea nivel, „regional”, deoarece altfel acţiunea nu ar putea fi calificată decât ca o 
“îmbunătăţire” a organizării administrative a teritoriului. Dar o asemenea iniţiativă ar presupune 
costuri suplimentare pe care tara nu le-ar putea suporta, cel puţin pentru moment.

Dintre variantele analizate, majoritatea specialiștilor converg către soluţia păstrării a numai două 
etaje și a organizării unor unităţi administrativ-teritoriale mai mari, cum sunt de pildă actualele regi-
uni de dezvoltare, neavând importanţă dacă aceste unităţi s-ar numi tot „judeţe”, „regiuni” sau „pro-
vincii”. Se consideră că numai limitarea principalelor raporturi ale statului la nivelul regiunilor nou 
înfiinţate poate fi o soluţie perfectă și benefică pentru România, deoarece ar evita crearea a încă unei 
verigi intermediare între nivelul local (colectivităţile din comune și orașe) și puterea centrală (statul), 
verigă mult mai puternică decât actualul judeţ, atât ca potenţial economic și financiar, cât și ca popu-
laţie, situându-se la un nivel similar cu entităţi asemănătoare din multe ţări europene. 

Cuvinte cheie:, reorganizare administrativă, regionalizare, regiuni, comunităţi locale, autono-
mie locală

1. Concepts réorganisation administrative et territoriale, de régionalisation 
Il est évident que les processus administratifs et la régionalisation ont existé pour l’ensemble 

de la période d’existence de l’humanité, et donc toujours à la période l’antiquité Preuve, l’expérience 
romains des provinces ou le partage administratives roumain dans Dacia.

La plupart des spécialistes dans le domaine de la science de l’administration sont d’accord 
aujourd’hui avec le fait que le problème moderne d’organisation administrative du territoire de 
l’état s’est produite et qu’il a été vivement recommandé au cours de la période de formation des 
grandes l’unité étatiques centralisée, déterminé par la nécessité de l’unité ; de but et d’action dans 
l’ensemble du territoire place sous la souveraineté de l’état.
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Il est au-delà sans doute que, l’état, par son gouvernement territorial et les unités administra-
tives créé, vise à diriger plus facilement la société, tandis que les autorités publiques locale ont 
tendance à gérer en tant que bon nombre des questions qui les concernent. a l’égard de l’état et des 
structures administratives organisés de haut niveau. Cela explique pourquoi, dans le cours de 
l’histoire, l’organisation a été effectuée depuis le début sur l’un, puis sur deux ou trois niveaux, afin 
que les unités de base ont soit liens directs avec le centre de pouvoir de l’état.

Toutefois, dans quelconque de variante de l’application, jusqu’à apparition de l’idée de 
l’autonomie et de la décentralisation, les relations avec l’état ont été les relations de subordination 
hiérarchique, l’état Tout en conservant des pleins pouvoirs envers les unités administratives créés 
sur son territoire. Les solutions adoptées sur ce plan par l’Etat ont lieu différents noms, mis en 
évidence dans la doctrine et dans la littérature de spécialité plus large, où nous pouvons trouver 
des mots tels que „ L’organisation administrative et territoriale”, „améliorer administrative et ter-
ritoriale”, ”réorganisation administrative et territoriale”, „division administrative territoriale” ou 
la „régionalisation”.

Ces concepts ont chacun leur propre importance, qui ne sont pas synonymes, ainsi que sur le 
territoire de l’Etat , dans les structures administratives, l’état va exercer le pouvoir souverain d’une 
manière organisée. 

La conception moderne au de l’autonomie locale  exclure, de plus ou moins, le contrôle et les 
pouvoirs de l’état sur ces entités. La notion de „l’organisation administrative et territoriale” signi-
fie, dans notre avis, l’action essentielle et fondamentale qui doit entreprendre par l’Etat pour la 
constitution sur son territoire de plusieurs unités administratives, quel que soit le nombre de ni-
veaux  organisée et les relations entre eux ou entre eux et l’état.

Au contraire, réorganisation administrative est une action de grande taille, qui vise à modi-
fier; ou niveaux de l’organisation territoriale, des unités administratives, ainsi que les relations 
juridiques entre eux, y compris avec l’état. Il est „ réorganisation administrative „ quand ils sont 
créés, par exemple, trois niveaux au lieu des deux qui existe, ou, au contraire, dans le cas dont la 
quelle existe trois niveaux ou plus, leur nombre devrait diminuer.

2.  L’idée de la régionalisation et le déploiement possible dans le cas de Roumanie
Dans le cas de  la Roumanie, la réorganisation administrative du territoire ou de la régionali-

sation est mis sur l’hypothèse que, en plus des niveaux „local” et le „comté”, il sera créé un 
troisième niveau, régional, sinon l’action n’a pas pu être qualifié uniquement comme une „mise à 
niveau” de l’organisation de l’action administrative du territoire. J’ai dit déjà qu’une telle initiative 
entraînerait des coûts supplémentaires que notre pays ne pouvait pas supporter, du moins pour le 
moment.

C’est pourquoi, dans cette situation nouvelle, nous croyons que nous sommes toujours dans la 
présence d’un „redéploiements” territorial - administratif avec l’hypothèse que, tout en conser-
vant organisation administrative sur deux niveaux, l’actuel comtés, ont organiserait l’unités terri-
toriales administratives de plus élevé, comme par exemple les régions de développement, qui n’a 
pas d’importance si ces unités pourraient être des „comtés”, „régions” ou „provinces”. Une telle 
action doit être qualifié comme une „réorganisation”, parce qu’il comprend toutes les unités ad-
ministratives et territoriales au même niveau, modifiant pratiques le statut juridique des celle-ci 
dans cette opération,

D’autre part, sans discussion quem par la mise en place ou démantèlement d’un niveau 
d’organisation administrative du territoire de l’état est nécessaire une nouvelle délimitation des 
pouvoirs entre les autorités publiques qu’il représente et un changement de relations juridiques 
entre eux et, dans ce cas, l’état aura, comme une règle, dé liens directs avec les autorités publiques 
des unités territoriales et administratives avec l’extension la plus grande - les régions - et une 
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relation beaucoup plus réduite avec l’unités administratives locales, telles comme sont les 
villes et les villages.

Certains spécialistes estiment que la seule limitation des liaisons de l’état les avec des princi-
paux nouvelles régions peut être la solution idéale et avantageuse pour la Roumanie, étant donné 
que cela permettrait d’éviter la création d’un nivelle intermédiaire entre les collectivités locales 
(regroupements de communes et villes) et les nivéaux centrales. La région est une entité beau-
coup plus puissant que l’actuel comte, à la fois comme le potentiel économique et financier, ainsi 
que sur la nombre de population, c’est-à-dire à un niveau semblable aux entités existante dans de 
nombreux pays européens. 

En outre, il serait supprimé et les dépenses que nécessiterait l’organisation et fonctionnement 
d’un autre niveau de gouvernement territorial administratives, ayant des effets positifs sur 
l’application plus strictes des exigences du principe de l’autonomie locale et la décentralisation de 
l’administration publique.

Les régions en développement actuelle, bien qu’ils ne soient pas des unités territoriales et admi-
nistratives distinctes par la commune, villes et comtés, ont été créés par les Conseils des comtes (pas 
par l’Etat) avec l’accord des conseils municipaux concernés et ils avaient l’intention de réduire les 
déséquilibres régionaux, de développe la coopération interrégionale, domestiques et le cadre insti-
tutionnel international pour la intensification de l’intégration dans les structures de l’Union euro-
péenne. Les régions en développement ont été établis d’abord par la Loi no. 151/1998 concernant le 
développement régional à la Roumanie, puis par la Loi n° 315/2004 qui a abrogé la Loi No 151/1998 
(publié au Journal officiel No 621 du 18 juillet 2006) et couverte d’une nouvelle façon ce problème.

Personne ne peut mettre en doute le fait que les régions de développement constituent un 
véritable cadre de la décentralisation administrative, qui correspondent aux principes 
d’organisation et de fonctionnement de l’administration publique locale et qu’ils ont obtenu 
l’autonomie dont ils ont besoin dans un état national, souverain et indépendant, unitaire et indi-
visible, comme est et la Roumanie. Il en résulte des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aux 
structures territoriales - conseils pour le développement régional - ainsi que national - Conseil 
national pour le développement régional, Agence nationale pour le développement régional et, 
dans ce cadre, de leurs relations avec le gouvernement qui, par essence, sont des relations de co-
opération, y compris le financement des programmes de développement d’un fonds qui est mis 
en place, dans du montant alloué au de la budget de l’état.

Parlant des initiatives territoriales de réorganisation administrative du pays dans la période 
après 1990, nous devons également voir que les gouvernements qui ont eu lieu au pouvoir ont 
abordé ce problème uniquement dans les éléments eux-mêmes insignifiantes, puisqu’ils se limite, 
pour l’essentiel, sur la déclaration de certaines villes que des municipalités, de même que des vil-
les, ou sur la création de nouvelles communes ou sur de modifier les nomes de certaines villes et 
des communes, comme résultat des propositions législatives de certains actes singulier des dépu-
tées et des sénateurs pour les propres provinces qu’ils représente.

Ainsi, on peut dire qu’aucun de gouvernance n’a pas défini une stratégie claire et un program-
me concret pour détermine les coûts réels engagés dans cette action, sans son ensemble et dans 
chacun de ses éléments, à savoir si et quand nous peuvent être sauvegardés à ces coûts. C’est po-
urquoi, sur la base des coûts, en période de profonde récession, placez-le dans une façon naturel-
le la question: organisation administrative actuelle du territoire de notre pays c’est tellement 
obsolètes qu’il faut rapidement remplacé avec des entités régionales reproduisant les modèles 
importés des autres états européens ?

De l’avis de plusieurs experts, la réponse devrait être négative, c’est-à-dire une nouvelle organisati-
on administrative sur le territoire de la Roumanie a l’heure actuelle ou dans la période suivant immé-
diatement, il n’est ni souhaitable, ni nécessaire, et les arguments invoqués semblent assez concluants.
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Ceux qui s’opposent à toute redéploiements ont fait valoir que, jusqu’à l’heure actuelle, la ma-
jorité des propositions législatives élaborées, tous deux relatifs à la réforme des comtes abusive-
ment perdus, axé principalement sur la base des considérations telles que l’historique et pour le 
maintien des traditions, ont ignoré l’évolution l’économique et social et même la facture psycho 
- sociologique des communautés humaines des unités territoriales et administratives: la création 
et le développement des plus grandes zones d’influence qui ont polarisé préoccupations et les 
intérêts des personnes, ce qui lui donne une certaine stabilité dans la commune, villes ou comtés 
actuelle et provoquant un développement équilibré. 

Dans ce moment, toute réorganisation administrative du territoire aurait pour effet de couper 
ces relations, de réorientation a l’avenir la polarisation vers  d’autres centres qui, dans le meilleur 
des cas, ils ne seront pas en mesure d’exercer la force d’attraction que dans le temps, après de 
nombreuses années. À son avis, ce courant de pensée ne pas faire ce qui devrait être facile à améli-
orer organisation administrative du territoire, mais, bien au contraire, l’action devrait être de 
s’assurer les unités territoriales et administratives de bien dimensionnée, équilibré comme le po-
tentiel matériel et humain, qui sont capable de conférer conditions optimales pour leur dévelop-
pement en perspective.

Il est connu que le territoire d’un état constituent l’élément fondamental de sa structure. Dans 
l’états unitaires, telles que et de la Roumanie, les unités territoriales administratives sont leurs 
cellules organiques, le liant qui fournit l’indivisibilité et l’unité . Périodes historiques caractérisées 
par l’écrasement, par le biais d’alimentation local exagéré, a eu pour effet, sur l’organisation de 
l’unité de l’état, états faibles et incapables de fournir son propre développement, de défendre leur 
souveraineté, de  protéger leurs citoyens, de travailler ensemble sur un pied d’égalité avec les états 
qui ont dépasse cette phase. En outre, dans des conditions de renforcement de l’autonomie locale, 
lorsque chaque commune, ville et l’état ou la province devrait assurer, de plus en plus, dans leurs 
propres revenus, sources de financement nécessaire, l’organisation de certain unités administrati-
ves territoires plus petites, comme il est proposé, il ne peut garantir, dans tous les cas, les matériels 
et les ressources financières dont ils ont besoin pour se développer socio-économique.

Dans ces conditions, lui-même un effort de population de ces unités administratives et terri-
toriales, concrétisée, à la première place, en droits de douane et en taxes qu’ils paient pour les 
besoins locaux, sera beaucoup plus important que des habitants des unités territoriales adminis-
tratives plus grandes et, bien sûr, avec un pouvoir économique et les ressources supérieure.

3. Quatre modèles de régionalisation
Une étude parlementaire roumain, qui avait la thématique de division administrative dans les 

pays de l’Union Européenne, a identifié 4 modèles européenne de régionalisation:
• La Tradition Française, présent en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Europe centra-

le et orientale, qui est basé sur autorité centralisée, l’uniformité et la symétrie.
• La Tradition allemand, présent en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas , qui reconnaît - 

suivant à un état puissant - entités intermédiaires des l’autorité.
• La Tradition version UK, présent notamment dans le Royaume-Uni, qui ne reconnaît pas la 

notion d’état, comme entité juridique.
• La Tradition en Scandinavie, appliquées dans la Suède et la Finlande qui a pris la relève, 

à partir du modèle français, le principe de l’uniformité, mais appliqué dans un cadre plus 
décentralisé.

Même enquête a révélé que la majorité des États membres de l’UE sont organisées sur le ter-
ritoire en deux niveaux (par exemple, l’Autriche, la Hongrie, l’Irlande, les PAYS-BAS , le Portugal, 
la Grande-bretagne et la Suède) et que seuls quelques-uns ont une organisation en trois niveaux 
(Allemagne, Espagne, Italie, Pologne).  Spécifique de ce dernier est le fait qu’ils sont des pays  avec 
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des surfaces et la population grand, et les collectivités territoriales ont de larges pouvoirs et il n’y 
a pas de favoritisme d’une collectivité territoriale sur une autre.

L’étude a également signaler que, dans la plupart des ces cas, le processus de régionalisation a coïncidé 
avec la décentralisation, ce qui se traduit par la translation au de la gouvernement vers les autorités locales 
de la décision économique et financier, la collecte des impôts et la partage des ressources.

4. Choix de réorganisation administrative - territoriale  du pays
Effervescente des modelles de pensée en ce qui concerne la future réorganisation administra-

tive de la Roumanie ne connaît aucune limite, a la variantes crédible ils sont l’opposé des solutions 
la plus fantaisiste. De toute évidence, vu à travers de la prisme des possibilités pour l’adoption et 
la mise en œuvre, se détachent les propositions avancées  par le principal parti d’opposition et le 
gouvernement actuelle.

L’Union sociale libérales pensée  un modèle qui garde les comtes actueles pour se tenir au 
courant dans une tendance de la régionalisation, l’ensemble du processus à étendre sur une plus 
longue période. Principaux points du modèle proposée sont:

a. sera maintenue à jour les comtés.
b. sera mis en place, entre les régions et l’administration centrale du pays, un autre niveau 

administratif, appelé région, sur le modèle français;
c. les régions doit coïncider avec l’officielle actuelle split dans la 8 euro régions
d. les régions doit possèdes des fonctions politiques et administratives spécifiques pour les 

structures actuelles;
e. une région sera menée par un conseil régional, dirigé par un président régional - les deux 

élus par les citoyens;
f. le président régional fonctionnera comme un premier ministre local et seront élus directe-

ment par les citoyens. Les membres du conseil régional ont pouvoir exécutif;
g. le Conseil régional disposera de son propre budget;
h. en plus de son président et du conseil régional, dans chaque région il y a un préfet, nommé 

par le gouvernement de la Roumanie. Les 8 préfets de région, ont  remplacer les 41 préfets existent 
à présent dans chaque province, et ils conservera les pouvoirs aujourd’hui;

i. mise en place d’un organisme nommé Conseil Économique et Social Régional (CSE), qui 
travaillera en outre au conseil régional, afin d’atteindre des plans de développement. La CES a 
caractère consultatif, mais la consultation par le conseil régional sera obligatoire;

j. Le Gouvernement Central décidera uniquement sur les projets nationaux. Tous les autres 
projets, les investissements, les coûts, les budgets etc. tombera en charge des conseils régionaux.

k. il n’y aura une capitale unique de la région. Il y aura des plusieurs centres : le centre poli-
tique et administratif, le centre économique, le centre de l’université, le centre culture, etc.;

l. transition vers ce modèle de administration territoriaux sera réalisée en trois phases, entre 
2012 et 2016. En 2016 aura lieu premières élections après ce modèle, il aura alors à choisir les 
parlements régionaux et les premiers présidents régionaux.

Le Parti libéral démocratique et l’aile démocratique libérales du gouvernement cherche à im-
poser remplacement des 41 comtés de la Roumanie avec 8 régions de développement jusques la 
fin de cette année, profilées sur les zones géographique de l’ancien, afin d’avoir plus facilement 
accès aux 10 milliards d’euros du programme pour le développement de la Commission Euro-
péenne, mis à la disposition par exécutif européen dans la période 2013-2014 pour les travaux 
d’infrastructure routière, de l’approvisionnement en eau et d’égouts sur le territoire.

Les sociaux libéraux ont expliqué les inconvénients de l’option de PDL en qui concerne réor-
ganisation territoriale et administrative: 

- utilisation de l’approche de décentralisation pour politiser de plus l’administration locale;
- la division formelle du pays, sans égard au coeur du problème - de la cohésion sociale - et  

sans éliminer les disparités entre les régions;
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- un changement dans un très court laps de temps aura coûts très élevés pour les citoyens, car 
elle exigera un changement dans un très court de temps des actes ; le modification des adresses de 
ces institutions à laquelle les citoyens est adressée à habituellement, les routes aussi longtemps, et 
dans d’autres villes etc;

- la tourmente de l’appareil d’état et des gouvernements locaux, ce qui signifie un coût élevé, 
blocage, le chaos, la modification et le verrouillage de structures attire l’argent européens, etc.

5. Plusieurs conclusions qui peuvent être tirées
Une véritable réforme de l’administration du système de la Roumanie doit concernent, d’une 

part, la création des régions ou des comtés et, d’autre part, la création d’un nouveau niveau de 
gouvernement, par un transfert cohérent des compétences et mécanismes propres à les atteindre, 
à partir de la fréquence cardiaque au niveau régional.

Dans ce moment, les problèmes en question sont, sans aucun doute, extrêmement controver-
se et sont exprimé divers points de vue concernant le nombre de régions qui devrait être créée et 
à compétences et les pouvoirs politiques des ces nouveaux entité.

D’une part, nous pensons que certaines propositions sont irrecevables dans un état unitaire, 
comme la création de certaines régions sur des critères ethniques ou l’attribution des compé-
tences régionales excessives, ce qui conduirait à la effectivement fédéralisation du pays, et ils 
n’ont pas être entrepris des études sur l’impact nécessaire, pour la détermination de la plus fia-
ble solutions.

D’autre part, il est nécessaire de disposer d’un consensus plus large ou niveau des forces poli-
tiques responsables sur cette question, alors que, comme l’a montré à l’histoire récente, une for-
mule de territoriaux organisation administrative doit être adopté pour une longue période de 
temps, et elle aura à répondre aux besoins d’efficacité administrative et développement écono-
mique palpable.

Aussi, dans le contexte de la nécessité d’une réforme administrative motivée par la création 
des nouveaux entités administratives territoriales, nous pensons inopportune l’initiative législati-
ve qui est conçu pour réduire les unités administratifs territoriales des comtés, par l’unification de 
certains villes et communes avec un petite nombre d’habitants, de sorte qu’il n’y a qu’avec plus de 
5 000 habitants et les villes de plus de 10 000, ou de 50 000 habitants.

N’importe quel type d’approche de réforme administrative partielle pourrait créer la confusi-
on dans les relations des citoyens avec les autorités locales. C’est pourquoi il est suggéré 
d’implémente une mini réforme, auprès la quelle va venir une réforme qui va changer la première.
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Abstract
Th e study presents elements of stability and supports the relation of collaboration of mutual 

advantage in the context of EU, through preserving sovereignty, territorial integrity of states. Cross 
Border Cooperation of Romania through joining the bodies, international political an d economic 
organizations with the tools bilateral agreements with neighboring countries. Creation of Eurore-
gions, which leads to economic development of less developed areas. Addressing the socio-economic 
European fi nancial programs. Romania, government regulation in creating Euroregions cooperaării 
border with its neighboring countries
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Extinderea Uniunii Europene a declanșat un proces vast în ceea ce privește reforma instituţi-
onală care într-o măsură mai mare sau mai mică de-a lungul timpului a demonstrat că Uniunea 
Europeană este un organism viu, în continuă mișcare, și transformare, bazat pe instituţii integrate 
și un sistem juridic propriu [23,p.134]. Uniunea Europeană a apărut ca idee pozitivă la începutul 
secolului XX-lea, realizarea concretă se afl ă în desfășurare și în momentul actual.

Prin tratatul asupra Uniunii Europene s-a făcut trecerea de la comunitatea economică la co-
munitatea politică, fi ind confi rmate ideile potrivit cărora procesul de integrare europeană este 
progresiv și ireversibil. Premisele adoptării Actului Unic European se regăsesc într-o serie de 
documente care au fost elaborate începând din anul 1985, ratifi cat în cursul anului 1986 de către 
11 state. Prin adoptarea și punerea în aplicare a Actului s-a trecut la înlăturarea tuturor barierelor 
fi zice, tehnice și fi scale care perturbau libera circulaţie [3,p.27].

Semnat în anul 1985, Acordul de la Schengen - Luxemburg a fost completat în anul 1990 
printr-o convenţie de aplicare operaţională, a instaurat, din 26 martie 1995, o libertate totală de 
circulaţie între cele 7 state membre la data respectivă. 

Sistemul apartenenţei la spaţiul european comun, fără bariere interne, îl reprezintă libertatea 
de mișcare a persoanelor. 

În secolul XXI extinderea reprezintă una din șansele cele mai importante ale Uniuni Europe-
ne, efectuată prin integrarea de noi state europene, prin mijloace pașnice, prin lărgirea spaţiului 
creându-se o zonă de stabilitate, și de prosperitate.

România și Bulgaria, au fost propuse pentru acest proces ce se afl ă în plină desfășurare. Prin 
programele de guvernare elaborate pentru integrarea europeană, precum și prin obiectivele in-
cluse în aceste programe. România a privit și priveste ca o necesitate intrarea acesteia în Uniunea 
Europeană, încercând sa îndeplinească criteriile de aderare pentru a fi  primită ca partener cu 
drepturi depline, motiv pentru care la data de 25 aprilie 2005 in Luxemburg este semnat Tratatul 
de aderare la Uniunea Europeana aderare petrecută în fapt la data de 01 ianuarie 2007. Sub raport 
cultural, globalizarea nu va produce uniformizarea societăţilor, ci diversifi carea lor lăuntrică și 
renașterea interesului pentru identităţi etnice și naţionale. Spaţiul de desfășurare a vieţii este deci 
cât se poate de important. În acest sens Octavian Paler, în interesanta sa carte, ,, Aventuri solitare’’, 
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face o încercare de comparaţie între America și Europa, subliniind diferenţele idealurilor celor 
două, cu toate că ambele tind spre existenţa lor ,,fără frontiere’’[126].

Delimitarea frontierei de stat înseamnă descrierea în tratat sau însemnarea nemijlocită, maxi-
mum exactă, a liniei de trecere a ei pe harţi speciale, care constituie parte inseparabilă a tratatului 
internaţional.

România prin cooperare transfrontalieră înţelege să întreţină relaţii cu toţi vecinii ei, un 
exemplu în acest sens fi ind Republica Moldova și Ucraina. Prin aderarea la diferite organisme, 
organizaţii politice și ecnomice internaţionale a semnat acorduri bilaterale cu statele vecine. Co-
munitatea internaţională promovează integrarea în comuitatea structurilor regionale, prin relaţii 
de colaborare stabile între regiunile frontaliere ale Republicii Moldova, României și Ucrainei .

Colaborarea între cele trei state, au avut la început un caracter formal.
După declararea idependenţei, Republica Moldova, a intensifi cat relaţiile în vederea cooperă-

rii regionale. În conformitate cu art. 8 la data de 2 iunie 1997, au fost puse bazele unei cooperări 
între România și Ucraina, referitoare la unităţile administrativ teritoriale din regiunile de fronti-
eră. În același articol erau menţionate ca și părţi ale regiunii ,,Prutul de Sus” și ,,Dunărea de Jos” 
ca părţi participante și unităţi administrativ teritoriale din Republica Moldova.

La data de 2 iunie 1997, s-a semnat tratatul de bază româno-ucrainean prin care se intensi-
fi că cooperarea dintre România și Ucraina în diferite domenii, inclusiv în domeniul cooperării 
transfrontaliere. În conformitate cu art.8 a Tratatului sus menţionat, părţile se angajau să spri-
jine cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale din regiunile de frontieră și preconizau 
crearea Euroregiunilor „Prutul de Sus” și „Dunărea de Jos” la care puteau să participe și unităţi 
administrativ-teritoriale din Republica Moldova. Euroregiunile, fi ind formele instituţionalizate 
ale cooperării transfrontaliere.

Iniţiativa privind instituţionalizarea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova, Ro-
mânia și Ucraina s-a materializată, în cadrul summit-ului de la Ismail din 3-4 iulie 1997 prin 
semnarea de către Președinţii Republicii Moldova, României și Ucrainei a „Declaraţiei privind 
cooperarea transfrontalieră”, la nivel guvernamental, a protocolului de colaborare trilaterală între 
cele trei ţări.

România a optat pentru integrarea euro-atlantică ceea ce a impus acceptarea teoretică și prac-
tică a regionalismului. Aceasta considera cooperarea transfrontalieră, parte componentă a pro-
cesului general-european de integrare, dar considera că aceasta să fi e decisă la nivel statal pentru 
fi ecare caz în parte, pe bază de principii și criterii bine defi nite, care să ofere garanţii unei astfel 
de cooperări.

Cu privire la Ucraina iniţiativele privind cooperarea în cadrul unor Euroregiuni „româ-
nești”, implică participarea unor zone ale teritoriului său populaţie românească, motiv pentru 
care aceasta dorește o evoluţie economică a unor zone mai puţin dezvoltate (raioanele Reni, Iz-
mail, Chilia, regiunea Cernăuţi). Republica Moldova în cadrul Euroregiunilor prezintă un inte-
res deosebit în ceea ce privește avantajele economice cât și aprofundarea relaţiilor de cooperare 
transfrontalieră. Constituirii Euroregiunii “Dunărea de Jos” au urmat la reuniunea de la Ismail 
din 24-25 februarie 1998, desfășurată sub egida Consiliului Europei, unde s-a convenit asupra 
semnării „Declaraţiei cu privire la promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile locale 
și regionale din România, Republica Moldova și Ucraina”. Forma și conţinutul Statutului Eurore-
giunii “ s-a defi nitivat la 9-10 iunie 1998 la Galaţi, unde la data de 14 august 1998 a fost semnat 
Acordul privind crearea Euroregiunii “Dunărea de Jos”, Euroregiunea “Prutul de Sus”. Activităţile 
concrete privind crearea Euroregiunii „Prutul de Sus” au început în august 1997 axată exclusiv pe 
problemele ecologice. Conform Statutului în componenţa euroregiunii intră: din partea Republi-
cii Moldova – judeţele Edineţ și Bălţi, din partea României – judeţele Suceava și Botoșani și din 
partea Ucrainei – regiunea Cernăuţi. La 18 octombrie 2002 a fost semnat Acordul de constituire 
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a euroregiunii moldo-române „Siret-Prut-Nistru”. În componenţa euroregiunii intră din partea 
Republicii Moldova - judeţele Ungheni, Chișinău și Lăpușna și din partea României – judeţele 
Iași și Vaslui. Acesta cuprinde regiunea Cernăuţi, nordul judeţelor Suceava, Botoșani și al Re-
publicii Moldova, Maramureșul de Nord și Transcarpatia. Prin aceasta se urmărește crearea și 
consolidarea unei regiuni cu centrul la Cernăuţi, cu un viitor economic bine conturat.

La data de 16 august 2006 este reglementat Acordul de fi nantare privind programele de coope-
rare transfrontalieră 2005 din România, publicat în Monitorul Ofi cial cu numărul 625 din data de 
12 septembre 2007. Părţile semnatare sunt Guvernul României și Comunitatea Europeană. Acestea 
statuează în prezentul document măsurile de executare și fi nanţare privind programele de coope-
rare transfrontalieră. Actul normativ reglementează prin programul denumit Ro-Phare încheierea 
de contracte cu Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia, Muntenegru și Ucraina. Documentul intră în 
vigoare conform art.9 care ,, va intra în vigoare la data când va fi  semnat de către ambele părţi”.

Părţile contractante conform Anexei A: Acord –Cadru a normei sus menţionate, promovează 
coperarea în scopul sprijinirii procesului reformei economice și sociale din România. Acestea 
implementează măsuri în domeniul cooperării fi nanciare,  în cadrul tehnic, lgal și adminstrativ 
stabilit în acest acord.[2].

În prezent, Programul Cooperare Transfrontalieră din România prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului a acordat structurilor administraţiei publice locale aviz de înfi inţare a 
unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială intitulată ,, Banat Triplex Confi nium” privi-
tor la zonele de frontiera ale României, Ungariei și Serbiei. Printre obiectivele acestei Entităţi se 
regăsesc: sprijinirea dezvoltării teritoriului de competenţă, prin întărirea coeziunii ecomomice, 
sociale și teritoriale, prin intermediul cooperării transfrontaliere.[4]  Prin obiectivele acestuia se 
numară simplifi carea procesului de cooperare teritorială la graniţele Statelor Membre, prin ofi ci-
erea unui cadru clar și coerent pentru intervenţiile la nivel local, regional și naţional. 

În acest sens prin Ordonanţa de Urgenţă privind Gruparea europeană de cooperare teritorială 
din M.O. nr. 769/13.XI.2007 asigură cadrul legal  naţional care să  permită aplicarea direct comu-
nitară a asocierii autorităţilor administraţiei publice centrale, a unităţilor administraţiei adminis-
trativ-teritoriale, a organismelor de drept public cât și a asociaţiilor constituite de acestea, pentru 
promovarea și implementarea de programe sau proiecte în scopul faciltării cooperării teritoriale, 
având ca obiect consolidarea coeziunii economice și sociale.[5] .

La data de 10 august 2010, intră în vigoare Memorandumul de Înţelegere privind implemen-
tarea Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. [3] .

Prin Acordul de cooperare economică din 26 aprilie 2005 între Guvernul României și Gu-
vernul Republicii Ungare, se face menţiunea ca părţile contractante vor promova dezvoltarea și 
diversifi carea cooperării economice și sociale.  Abordând aspectul social, se iau măsuri în art. 
3 al pezentului Acord de : ,, promovarea și întărirea cooperării dintre persoanele care politica 
economică, instituţii guvernamentale, organizaţii profesionale, asociaţii de afaceri, facilitând par-
ticiparea operatorilor de afaceri în proiecte de dezvoltare” este încurajată activitatea de investiţii, 
înfi nţarea de societăţi mixte, promvarea cooperării transfrontaliere, regionale și interregionale 
cât și a cooperării la nivel internaţional pe probleme de interes reciproc [1].

In anumite cazuri cum ar fi  Acordul din 16 nov 2005 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Re-
publicii Moldova cu privire la cooperarea economica, industriala si tehnico-stiintifi ca s-au format 
Comisii inerguvernamentale romano-moldoveana de colaborare economica si inegrare europeana 
ale carei atributii sunt de promovare si evaluarea diverselor activitati cu caracter economic.

Avand in vedere normele legale sus enumerate, observam ca acestea au la baza notiuni ca 
acordul bilateral, cooperarea transfrontaliera dezvoltarea acestora atat pe plan economic cat si 
pe plan social. Rolul Guvernelor fi ind acela de a reglementa cadrul legal pentru programele de 
fi nantare in vederea forarii de Euroregiuni dezvoltate socio-economic pe principii de vecinatate 
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si cooperare reciproca. Elemente ce duc la progres economic, deschiderii culturale cat si dezvol-
tarea comunitatilor in genere.

Daca la inceput cooperarea transfrontaliera a avut un caracter formal, observam ca in timp 
au fost statuate prin acorduri intre state, aplicabilitatea acestora fi ind efectul unei colaborari con-
tinuee pentru dezvoltarea regiunior dezavantajate prin programe speciale logistico-fi nanciare. 

Rezultatul consta in coeziunea la nivel regional, economic, fi nanciar, cultural, normativ, a 
statelor europene, toate acestea circumscrise principiilor de baza prin pastrarea suveranitatii si 
integritatii teritoriale a statelor. 

Integrarea României în Uniunea Europeană, constituie integrarea în spaţiul Schengen, în sis-
temul apartenenţei europene comun prin promovarea frontierelor deschise, dar în același timp 
creându-se o zonă de stabilitate.
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Rezumat
După obţinerea independenţei în 1991, Republica Macedonia s-a confruntat timp de două decenii cu 

o dispută cu privire la numele acesteia, cu ţara vecină situată în partea de sud, Grecia, care obiectează 
numele constituţional al republicii și utilizarea acestuia în cadrul Comunităţii Europene sau oriunde în 
altă parte, din cauza îngrijorărilor cu privire la o potenţială ameninţare de a încerca să pretindă un teri-
toriu distinct situat în partea de nord a Greciei, o provincie care este, de asemenea, numită Macedonia.

Conflictul a evoluat, fiind mai mult decât doar o chestiune bilaterală istorică, teritorială și naţi-
onală ce ţine de orgoliu, ale cărei implicaţii politice periclitează în prezent candidatura Macedoniei 
la aderarea și integrarea în Uniunea Europeană.

Abordările anterioare și actuale, cum ar fi întâlnirile repetate între oficialii macedoneni și greci, 
cu consilieri de soluţionare a conflictelor care reprezintă Uniunea Europeană și NATO, precum și 
așa-zisele înţelegeri și acorduri anterioare de compromis semnate între cele două ţări, nu au oferit o 
consolidare de lungă durată a situaţiei, ci, mai degrabă, au mascat în mod iluzoriu problemele po-
litice existente, creând în cele din urmă, altele noi.

Având în vedere circumstanţele actuale, această sinteză politică își propune să permită utilizarea 
numelui „Republica Macedonia” în contextul internaţional, iar numele „Republica Noua Macedo-
nie” în contextul bilateral Grecia-Macedonia, în schimbul unei garanţii de semnare de către cele 
două ţări a acordului cu privire la suveranitatea frontierelor.

În concluzie, am discutat și analizat un caz actual al afacerilor internaţionale care demonstrea-
ză modul în care istoria antică a creat și a dezvoltat un conflict din zilele noaste. Această dispută s-a 
extins dincolo de numele, istoria, simbolurile sau mândria naţională, atât a Greciei, cât și a Mace-
doniei. Am observat modul în care unele state au încercat să ajute la găsirea unei soluţii, în timp ce 
altele nu fac nimic, folosind criza euro ca o scuză convenabilă pentru a amâna alte reuniuni, precum 
și orice discuţii de extindere.

Background: The Ethnic Macedonian Position & The Greek Position.
The history states “ Alexander the Great, who ruled as King of Macedon 336-323 BCE, built 

a huge empire that after his death fell apart. Slavs came to the region of present-day Macedonia in 
the 580s CE. Firstly, it came under Bulgarian rule, then under Serbian control but by 1395 it had 
become part of the Ottoman Empire, until the Balkan Wars of 1912-13, when it was annexed into 
the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, renamed the Kingdom of Yugoslavia in October 
1929.’’ (Ramet, S., 2010)

After being occupied by Bulgaria during the Second World War, then considered one of the 
less developed countries of the Socialist Yugoslavia, Macedonia gained independence in 1991 and 
since then, has had a long and controversial history of confronting various issues and challenges 
regarding its status as a state. 

The constitutional decision of using the name “ Republic of Macedonia’’ has brought up one 
of the main and still existing conflicts with its southern neigbourgh, Greece, which having a nort-
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hern region named “Macedonia’’, argues that by using the same name, the republic is trying to 
illegitimately associate its legacy with the Greek Macedonian ancient history, thus suggesting a 
potential annexation of the province to the current Republic of Macedonia in the future.

On one hand, the position of the ethnic Macedonians, however, is clear; arguing that keeping 
the current constitutional name is indisputable, they refer to their citizens’ right to choose the 
country’s name as they have been living on that territory for centuries. They are also blaming 
Greece for falsely claiming cultural assimilation between Macedonians and ancient Greeks and 
for forcing back in 1913 a certain process of Hellenisation of today’s Greek region, Macedonia. 
“Ethnic Macedonians state that the population of that particular province, using political and 
military power, was subjugated by the Greeks and made to change their names as well as religion.’’ 
(Milososki, A., review of Fields of Wheat, Hills of Blood). 

On the other hand, the position of Greece stands still and argues against what was stated abo-
ve, and considers the name of ‘’Macedonia’’ as part of their national history and civilization, 
which has nothing to do with the Slavs who arrived in that particular region much later; the 
province’s territory also coincides, geographically, with the ancient Greek Macedonia’s one.

According to the statement that “In order to survive the vicissitudes of Balkan history and 
politics, the Macedonians, who have had no history, need one” (Titchener, F. 1999, The eye expan-
ded: life and the arts in Greco-Roman antiquity), some Greeks see this as the reason why ethnic 
Macedonians are implying their heritage linked to the state territory they live in, thus are utterly 
against the use of the word “Macedonia’’ in the republic’s name. 

Controversy & Conflict Implications.
The first conflict with Greece faced by the ‘’Republic of Macedonia’’ as a consequence of cho-

osing this name started with its request of joining the United Nations. Three of the European 
Commission member states proposed the term Former Yugoslav Republic of Macedonia in 1993 
in order to facilitate its entrance. The proposal was implemented after long and numerous mee-
tings of diplomatic order and pressure on both Athens and Skopje. “ The Republic thus became 
the 181st member of the United Nations under the provisional term FYROM, which is still in use 
pending a solution to the spat.” (Balkan Insight, 30 June 2011).

Another unresolved, back then, issue created controversy between the two countries following 
the next two years. Greece decided to completely forbid commerce and trade with Skopje in 1995, 
this time due to the use of a Greek symbol, the Vergina Sun, by the Macedonians, on their national 
flag. The solution to this conflict was solved, or so it was thought, by signing of the Interim Accord 
in New York in September 1995, under the UN supervision, by which the ‘’ Republic of Macedonia’’ 
was to proceed to the removal of the symbol and also to changing a paragraph in the Macedonian 
constitution in order to prove and validate the fact that they were not, under any circumstances, 
aspiring to claim the northern Greek region Macedonia. The amendments made were in exchange 
of Greece agreeing not to object any future applications made by the Republic of Macedonia as long 
as the FYROM name was in use. The outcome of this agreement was concluded in a further arran-
gement of friendly- neigbourgh relations between the two countries. “ Both committed to continu-
ing negotiations on the naming issue under UN auspices.” (Balkan Insight, 30 June 2011).

Discussing the next conflict it is important to stress upon a great political tool in the posses-
sion of Greece or any other member of both the European Union and NATO, the power of veto. 
This is what Greece used to block Macedonian’s NATO bid until it meets the condition of chan-
ging its constitutional name. The republic, thus, was not invited to the Alliance’s summit of April 
2008 in Bucharest, Romania. As the Greek Prime Minister, Costas Karamanlis explained 

“ As long as the neighbouring country persists in a position of intransigence, the answer is no 
solution means no invitation’’. (BBC News, 6 March 2008). As a result, the Republic of Macedonia 
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decided to sue Greece, in front of the UN’s International Court of Justice, by arguing that Athens 
committed a violation of obligations under Article 11 of the Interim Accord signed by the two 
countries on 13 September 1995, in which “Greece agreed not to block accession of its neighbour 
to international organisations.” (Balkan Insight, 10 February 2011). 

In 2009, after the European Commission was considering opening the Macedonia’s EU acces-
sion talks, Greece decided to intervene again and blocked the EU plans, resulting in the Council 
being unable to start the negotiations. The EU officials stated that they will only reconsider ope-
ning the discussions when Athens and Skopje will come to a compromise and final solution to the 
name dispute, thus the Macedonian path towards European Union was considered closed. 

As stated and explained above, the name dispute with Greece has its roots over two decades 
ago, since the breakup of Yugoslavia and the proclamation of the independent Republic of Mace-
donia in 1991; although endless meetings supervised by UN and EU mediators between the offi-
cials of Macedonia and Greece took place and certain agreements were signed, a compromise 
solution suitable and accepted by both countries wasn’t found yet. 

Meanwhile the conflict is evolving and developing in an even greater issue than just historical 
or national pride related, as it started affecting ordinary businesses in the republic as well. This is 
an important factor to consider when analyzing the implications of the name dispute not only 
politically but economically as well, happening so far in the detriment of the country. A plausible 
example is the effect of the Greek trade blockades and influence on other European Union coun-
tries to, indirectly, do the same.  Macedonia is well known for producing wine and Germany is 
considered to be one of its largest European importers. However, in recent years, due to the still 
unresolved dispute between the republic and its southern neighbour , the sales of the so called 
Macedonian wine have significantly dropped as a result of “ Greece pressuring the German im-
porters to stop taking the wine, maintaining it had copyrighted the term Macedonian in 1989.’’ 
(BBC News 29 March 2011). 

EU-International Community Approach & The Critique.
One of the first approaches of the European Union member-states was to use the provisional 

term The Former Yugoslav Republic of Macedonia in 1993 in order to facilitate the country’s entry 
into the United Nations Alliance. The new temporary name was accepted and used by several coun-
tries, although ‘’more than 120 nations, including Russia and the United States, have recognized the 
landlocked Balkan country under its constitutional name’’(Times Live, 19 March 2011). However, 
this was not necessarily a right approach; it is understandable that Macedonia would not agree in 
keeping it permanently as it brings a certain relation and memory back from the criminal-commu-
nist Yugoslavia and might affect future relations with the Western European states.

The EU and the International Community have further tried to help both the Republic of Ma-
cedonia and Greece to find a solution to the name dispute by initiating several meetings and discus-
sions between the countries’ officials, however the result didn’t bring the desired long-term effect.

Both Athens and Skopje have participated at the United Nations’ General Assembly debating 
upon the issue raised by the name dispute. From the point of view of the Greece’s foreign minister 
Stavros Lambrinidis, “the dispute is not really, and never has been, a name issue per se, but an 
effort to put behind us notions of irredentism, of attempting to rewrite history and borders” (The 
Sofia Echo, 26 September 2011), while the Macedonian prime minister Nikola Gruevski argues 
that all they want is being allowed ‘’to be what we are. We do not bear any pretentions, nor do we 
have any intentions to monopolise the term Macedonia in this case.’’ (The Sofia Echo, 26 Septem-
ber 2011). However, it seems that verbal promises were not enough to convince the Greek offici-
als who were not willing to accept the use of the constitutional name of Macedonia and required 
a single term used internationally.
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It could be argued that the international approach is, to some extent, too friendly and even if 
UN talks under the guardianship of the US diplomat M. Nimetz have been intensified since 2008, 
no actual progress has been made. 

In terms of the decision regarding the case of Macedonia suing Greece for breach of the Inte-
rim Accord signed on 13 September 1995 by which Greece would not intervene in future appli-
cations of Macedonia to international organisations if made under the name Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, the final rule came to be a significant victory for Macedonia as the Inter-
national Court of Justice considered Greece guilty for blocking the NATO invitation. The outco-
me of this rule could be considered positive for the republic as it makes it ‘’ politically more diffi-
cult for Greece to object to any future Macedonian inquiries, EU or NATO related. ‘’ (BBC News, 
5 December 2011). However, as a criticism, it is important to note that the issue with ICJ is that 
although its role is to mediate and find solutions for legal disputes between states and its decisions 
are considered indisputable, the court cannot force the countries to act in accordance with those 
particular decisions, as it doesn’t have the necessary powers. 

Although at the moment Macedonia might feel as they won the battle, The Economist, 10 
December 2011 reveals that it is not necessarily so, as “the court refused to instruct Greece to 
refrain from similar conduct in the future, arguing that there was no reason to suppose it would 
behave this way again.” At the same time, the ICJ’s decision does not mean that the EU or NATO 
are now obliged to re-open the possibility of starting the discussions regarding Macedonia’s can-
didate-membership. Both third parties have agreed that further flexibility and suitable compro-
mise is in need to be seen from both Greece and Macedonia in order to find a solution that would 
end the twenty years name dispute.  The EP Reporter on Macedonia, R. Howitt, offered a similar 
point of view and stated “the ICJ’s ruling should give new impetus to the talks and lead eventual-
ly to a mutually acceptable solution. “ (EU Inside, 11 December 2011). Another criticism of the 
European Union approach towards the name dispute is that there has been no pressure on Gree-
ce to be more flexible in relations with Macedonia regarding this conflict and to let it begin EU 
accession talks; furthermore no such discussions are expected to happen in the near future as a 
consequence of the Euro crisis currently happening in Europe.

It can be easily argued that the crisis eclipsed the Macedonia-Greece name dispute talks and 
the attempts to bring to an end the long-lasting consequences of this particular conflict.

The head of the European Stability Initiative, ESI, G. Knaus has stated in an interview 
that “ In a situation when everybody fears that government in Athens will fall due to the 
economic turmoil there no one will now make pressure on this country’’. (Balkan Insight, 23 
September 2011). 

Although certain discussions regarding the dispute did happen, the international community 
officials have taken no substantial matters towards initiating name proposals or any other kind of 
solutions. This certainly creates the impression that, as a consequence of the crisis, recent enlar-
gement related issues, and the process itself is not a priority for the European Union and many 
member states are using it as an excuse not to get further involved in the dispute.  

In spite of the current circumstances created by the Enlargement fatigue, the European Union 
should not delay the meetings and attempts of conflict-mediator character related to the Macedo-
nia-Greece name dispute and should not allow postponing enlargement due to the excuse of the 
Euro crisis. 

If the member states officials of the Union prefer not to accept countries that are facing inter-
nal as well as bilateral political conflicts, such as the Republic of Macedonia with Greece, they 
should unquestionably work on finding a suitable elucidation of the problem and exercise more 
pressure on them, beyond the good will of those particular states. 



123

Conclusion & Recommendations.
The Macedonia-Greece name dispute dates back in 1991, after the former Yugoslav Republic 

gained its independence. Its southern neighbourg was utterly against the constitutional name 
including the word “Macedonia’’ arguing that the republic is aspiring and planning to claim the 
northern Greek territory named “Macedonia as well. 

The conflict begun with a Greek embargo that ended once several European Commission 
countries proposed the temporary term “ Former Yugoslav Republic Of Macedonia” to be used in 
order to assist the republic to join United Nations. 

Further blockades from the Greek part, both politically such as using its power of veto to in-
tervene in the process of NATO inviting Macedonia to a summit, and economically such as affec-
ting ordinary business in the republic by influencing importers’ decisions have lead to the dispu-
te to evolve considerably during these twenty years.

The EU-International Community have had several attempts to try and find a compromise suita-
ble for both states in order to end the dispute and re-open discussions on Macedonia joining the Eu-
ropean Union matter, however, due to numerous factors, such as current circumstances created by the 
Euro Crisis have stagnated any further pressure on Greece, thus on the whole name dispute resolution. 

In conclusion we have discussed and analysed a current international affairs’ case that shows 
how ancient history created and developed a modern day conflict. This dispute has spread be-
yond the name, history, symbols or national pride of both Greece and Macedonia.  We have seen 
how some states have tried to help in finding a solution, while others are not doing anything, 
using the Euro crisis as a convenient excuse to postpone further meetings as well as any enlarge-
ment discussions.

We make the following recommendations to the European Union, Greek and Macedonian 
leaders and officials in order to bring an end to the name dispute and facilitate a future European 
Integration:

· We recommend allowing the use of the name “Republic of Macedonia” in the international 
context and the use of “ Republic of New Macedonia” in the Macedonia-Greece bilateral relations 
with the aim of the second term being suitable for both states.

· In case of Greece objecting, due to current Euro Crisis, the European Union is recommen-
ded to proceed using the power of tying bail out funds, thus finally pressuring and forcing Greece 
to be more flexible to an ending of the dispute.

· In case of Macedonia objecting, the Macedonian officials are recommended to re-analyze 
whether all the benefits of joining the EU are more important than those of obstinate pride. 

· We recommend the signing of a guarantee sovereign borders agreement, by both states to 
clearly express no desire of present or future territory claims.

· We recommend stopping the Republic of Macedonia from provoking Greece, using the 
excuse of current ‘’city developments’’ and building monuments of shared historical personalities 
such as Alexander the Great that not only offends and worsens relations with Greece but also 
creates a greater ethnic conflict between Macedonians and Albanians. 
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Abstract
Public administration reform is a broad concept that includes all aspects of organizing the public 

sector, including the remark: „architecture” general ministries and agencies, organizations and local 
institutions, systems, structures, processes, motivations, and how their surveillance and periodic ad-
justment of the system.

To support the transformation of public administration, in accord with the requirements of the 
reform process in this area requires a coherent set of measures to be taken in a well defined period in 
the civil service, which aims to create a professional corps of officers public, stable and politically 
neutral, in local government by continuing the process of decentralization/devolution of public ser-
vices and the central public administration by improving the formulation of public policies.

Public administration reform includes all aspects of state organization and each of them should 
be checked, tested and, if necessary, adjusted to achieve the best combination of the hierarchical 
structure and administrative capacity with management effectiveness and efficiency and ability to 
get results and performance.

To support a consistent and coherent reform process in the system, believe is necessary to promote 
stable network composed of the main actors of change process. Understanding the types of problems en-
countered and solved it the other countries in this process will shorten the learning cycle for Romania. 

Provide public benefits and generate social effects through the implementation of these means. Admi-
nistrative procedures relates to the machine that enables the government to conduct politics. They cover 
the following areas: financial management, personnel management, e - government.

There are several ways to understand the reforms and they have evolved over time. A    pos-
sible classification is structural reforms, development of administrative capacity, and improve-
ment of services.

There are many approaches to the reform process in all areas and dimensions of society: political, 
managerial, economic, administrative, etc.. Building a comprehensive operational model is based on 
the analysis of all points of view and an attempt of synthesis of the characteristics considered most 
suitable for Romania. Therefore, the below are the results of this process of analysis and synthesis and 
is intended to be drawing an operational model to assess the reform process in our country.

Romanian society is in a continuous process of change in which the entire economic, social, poli-
tical, civic saw a new dynamic to adapt to specific conditions phenomenon of Europeanization (full 
member of the European Union). Democratic system imposed by integration into European structu-
res is functional (in terms of rule of law in Romania) recorded successful when the economy and to 
the extent that develop a democratic spirit in social mentality.

Keywords: government reform, public sector, public authorities
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Reforma administraţiei publice este un concept larg, care include toate aspectele organizãrii 
sectorului public, printre care se remarcã: “arhitectura” generala a ministerelor și agenţiilor, orga-
nizaţiile si instituţiile de la nivel local, sistemele, structurile, procesele, motivaţiile, precum si 
modul de supraveghere a acestora si de adaptare periodică a sistemului.

Pe de o parte, administraţia se referă la modul în care este autorizată formal, ordonată și or-
ganizată coordonarea activităţilor din sectorul public, iar pe de altă parte, capacitatea administra-
tivă care este o evaluare a functionãrii structurii ierarhice a personalului din serviciile publice, 
fiind deci doar unul dintre elementele reformei administraţiei publice.

Cu toate acestea, capacitatea administrativă este esentialã pentru reforma și pentru funcţiona-
rea statului, dar, asa cum am arãtat, este doar o parte a acestei viziuni complexe și, în sine, nu 
poate asigura rezultatele asteptate de la o administraţie moderna. De fapt, simpla crestere a 
capacitãţii administrative poate fi un impediment în obţinerea rezultatelor, pentru ca depinde 
parţial de modul în care este organizată și realizată, dar și de modul de încadrare cu personal și 
de atitudinea acestora referitoare la realizarea atribuţiilor lor.

Pentru susţinerea procesului de transformare a administraţiei publice, în acord cu cerinţele 
procesului de reformă din acest domeniu este nevoie de un ansamblu coerent de mãsuri ce trebu-
ie întreprinse într-o perioadã bine delimitatã, în domeniul funcţiei publice, care urmãreste crea-
rea unui corp profesionist de funcţionari publici, stabil si neutru din punct de vedere politic, în 
domeniul administraţiei publice locale prin continuarea procesului de descentralizare/deconcen-
trare a serviciilor publice si cel al administratiei publice centrale prin îmbunãtãtirea procesului de 
formulare a politicilor publice.

Pentru a combina ierarhia administrativa clasica cu managementul modern, creativ si orien-
tat spre rezultate intr-o organizare unitara a sectorului public, trebuie sa modificam “arhitectura” 
generala a sistemului, diversele forme ale contractului de munca din sectorul public, rolurile si 
functiile agentiilor, reproiectarea sistemelor si proceselor decizionale interne, modurile si nivelu-
rile participãrii si incluziunii sociale în luarea deciziilor si implementarea politicilor, sistemele de 
stabilire a obiectivelor, mãsurarea performanţelor, alocarea resurselor, asumarea rãspunderii, su-
pravegherea si controlul, etc. 

Reforma administraţiei publice include toate aspectele organizãrii statului si fiecare dintre 
acestea trebuie verificate, testate si, daca este necesar, ajustate, pentru a obtine cea mai potrivita 
combinare a structurii ierarhice si capacitãţii administrative cu eficacitatea si eficienţa manageri-
ală și capacitatea de a obţine rezultate si performanţe.

 Însă, problema managementului este una esenţialã, reprezintã un test-cheie și acoperã toate 
celelalte aspecte deoarece schimbă întregul potenţial al statului și, intr-o lume competitivă, ţãrile 
trebuie sa urmeze tendinţa globală cât mai repede pentru a nu iesi din competiţie.

Pentru susţinerea unui proces consistent si coerent de reformã, la nivelul sistemului, 
considerãm cã este necesarã existenţa unei reţele stabile de promovare a schimbãrii alcãtuitã din 
principalii actori ai procesului.

In practică, reţeaua de reformă îsi poate demara activitatea prin a încerca sa dezvolte 
capacitãţile de management, si sa gãseascã soluţia pentru inserarea acestor capacitãţi în ierarhiile 
existente ale statului. Pas cu pas, acest proces identifică tipul de probleme pe care celelalte ţari au 
trebuit sa le rezolve și în fiecare etapă acestea vor deveni noile preocupãri ale reformei adminis-
traţiei publice. În acest fel, reforma se va dezvolta în timp, animată de nevoia combinãrii ierarhi-
ei si managementului intr-un sistem unitar.

Înţelegerea tipurilor de probleme cu care s-au confruntat si pe care le-au rezolvat celelalte ţari 
în acest proces va scurta ciclul de învãţare pentru România. Sectorul public furnizeazã prestaţii si 
genereazã efecte sociale prin punerea în practicã a acestor mijloace . Procedurile administrative 
se referã la mașinãria care permite autoritãţilor publice sã-și conducã politica. Ele se referã la 
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urmãtoarele aspecte: gestiunea financiarã; gestiunea personalului; e – government.
Există diferiţi factori care incitã autoritãtile publice sã modernizeze ciclul bugetar Agenda 

reformelor financiare cuprinde trei elemente importante : o mai mare responsabilitate financiarã 
asupra gestiunii;  bugete orientate spre rezultate; bugete pluri-anuale.

Aprobarea bugetului face parte din sarcinile de control pe care puterea legislativã o exercitã 
asupra puterii executive. Odatã cu promovarea miscãrii „New Public Management”, accentul tre-
ce de la un control tradiţional a priori cãtre un control a posteriori. Aceastã miscare implicã o 
cãutare a rezultatelor si o mai mare responsabilitate financiarã asupra gestiunii. Ea are în vedere 
trei parametrii:

Nivelul la care bugetul este autorizat constituie primul parametru al mãsurãrii gradului de 
control parlamentar asupra bugetului si al libertãtii de gestiune. În acest sens putem distinge 
urmãtoarele niveluri de autorizare, cu un grad descrescãtor al libertãtii de gestiune:

- alocãri agregate la nivelul unor programe sau rezultate vaste
- alocãri agregate la nivelul ministerelor, departamentelor
- alocãri agregate pentru personal si pentru programe la nivel de program, alocare pe program
- alocãri pentru cheltuieli de personal si cheltuieli pe programe
- alocãri dezagregate în interiorul programului
Cu cât autorizarea se face la un nivel mult mai agregat, cu atât libertatea lãsatã gestiunii de a 

modifica alocãrile bugetare este mai mare , iar gestiunea beneficiazã de flexibilitate de a se adapta 
si corecta situatia în vederea atingerii rezultatelor dorite. Pe de altã parte evolutia cãtre un nivel 
de autorizare superior este însotitã, în general, de o cerere crescutã de informatii politice. Aceste 
informatii trebuie sã permitã Parlamentului sã punã capãt la capãt rezultatele.

În ceea ce priveste nivelul de autorizare parlamentarã, pot exista urmãtoarele posibilitãţi:
- bugete pe domeniu politic sau obiectiv politic
- buget pe departament, pe minister
- buget pentru personal si buget pentru programe pe fiecare departament, minister
- buget pe programe
- buget pentru personal si buget pentru programe pe programe
- alocãri detaliate pe posturi bugetare in interiorul fiecãrui program..
Importanta crescutã acordatã eficacitãtii si rentabilitãtii a incitat autoritãtile publice sã se pre-

ocupe mai mult de rezultatele obţinute. Un numãr mare de tãri au mers cãtre un buget construit 
conform metodei de bugetare de exercitiu, adicã un sistem de beneficii si costuri.

Bugetele traditionale sunt bazate pe metoda contabilitãtii de casã care evalueazã veniturile si 
cheltuielile care pot fi realizate în cursul anului bugetar.

În schimb, în sistemul costuri-beneficii (bugetul este bazat pe metoda bugetãrii de exercitiu), 
utilizarea mijloacelor de productie si costurile pe care le implicã ocupã un loc central.

Din punct de vedere al metodei de alocare a mijloacelor pot exista urmãtoarele posibilitãţi:
- Bugete în întregime bazate pe bugetarea de exercitiu
- Bugete bazate pe contabilitatea de casã si pe bugetarea de exercitiu
- Bazate pe contabilitatea de casã si pe angajamente
-Bazate în întregime pe contabilitatea de casã.
În funcţie de metoda de alocare a mijloacelor, bugetul poate conţine un procent mai mare sau 

mai mic de programe în cadrul cãrora informatiile asupra performantelor sunt preluate în docu-
mentatia bugetarã.

Evoluţia cãtre bugetele plurianuale este o a treia tendintã constatatã în cadrul eforturilor de moder-
nizare a finantelor publice. Cea mai mare parte a tãrilor adaugã bugetelor lor evaluãri plurianuale 
pentru a încadra cheltuielile si veniturile anuale întro logicã pe termen lung. În cea mai mare parte a 
cazurilor, aceste evaluãri plurianule sunt pur informative si nu sunt aprobate de cãtre Parlament.
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Politica de personal constituie un al doilea domeniu politic orizontal în cadrul autoritãtilor 
publice. O politicã strategicã în materie de personal, gestiunea competentelor, politica de egalita-
te a sanselor si motivarea în cadrul serviciului public, sunt notiuni inerente în ceea ce priveste 
modernizarea politicii de personal a autoritãtilor publice.

O alegere importantã pentru o politicã de gestiune a resurselor umane în sectorul public este 
stabilirea numãrului de personal raportat la populatie. Pe de altã parte, eforturile formate în ca-
drul Agendei de la Lisabona converg cãtre o crestere a ocupãrii femeilor în cadrul sectorului pu-
blic si inclusiv în cadrul administratiei publice, care în prezent reprezint în medie cca 30%.

O atentie deosebitã trebuie însã acordatã si repartitiei pe transe de vârstã a personalului din 
functia publicã. Studiile aratã cã transa de vârstã între 40 si 49 de ani este cea mai puternic 
reprezentatã. De asemenea se constatã cã, grupul functionarilor mai în vârstã (peste 50 de ani) 
este mai important, în majoritatea tãrilor decât grupul de tineri functionari între 20 si 29 de ani. 
Problema îmbãtrânirii constituie în egalã mãsurã o provocare pentru puterile publice.

Ca urmare, planificarea personalului si mãsurile de atragere a tinerilor salariati sunt principa-
lele obiective ale actualei gestiuni a resurselor umane.

Printre alte evolutii, putem cita si :
- Elaborarea unei gestiuni strategice a resurselor umane
- politicã de personal orientatã asupra obiectivelor strategice ale organizatiei
- Gestiunea competentelor.
C. E–governement
Dezvoltarea societãtilor cunoasterii au, în egalã mãsurã, o incidentã asupra prestatiilor de 

servicii si asupra comunicãrii puterilor publice. În general, autoritãtile publice au tendinta de a 
informatiza si pune în practicã o interactiune electronicã cu cetãteanul . E- governement 
reprezintã o notiune pânã la e-democratie si e participare, trecând prin furnizarea de servicii on-
line. E-governement-ul reprezintã una din formele cele mai recente ale modernizãrii autoritãtilor 
publice, care este intens urmãritã de cãtre centrele de cercetare si organizatiile internationale.

Astfel, Natiunile Unite si American Society for Public Administration (ASPA) au elaborat un 
indice de e-governement bazat pe urmãtorii parametrii:

- Prezenta on-line a autoritãtilor publice
- Infrastructura telecomunicatiilor
- Gradul de dezvoltare umanã
E-governement-ul este definit ca fiind utilizarea internetu-lui si World Wide Web pentru 

transmiterea informatiilor si prestarea de sericii de cãtre autoritãtile publice.
O administratie publicã fiabilã, cu rotite bine unse reprezintã o conditie importantã a cresterii 

economice. Datoritã naturii activitãtilor (politicã, legislativã, gestiune) însã, nu existã indicatori 
obiectivi de mãsurare a eficacitãtii si performantei administratiei publice întrucât serviciile acestuia 
sunt considerate servicii pur colective sau bunuri publice (caracterizate prin non-rivalitate si prin 
imposibilitatea de incluziune ). Totusi functionarea administratiei publice poate fi mãsuratã ple-
când de la indicatorii subiectivi care se referã la încrederea de care se bucurã administratia publicã. 

Chiar dacã este  dificil de a mãsura performantele administratie publice, este si mai greu însã 
de a stabili comparatii internationale în ceea ce priveste nivelele de performantã administrativã, 
întrucât existã doar aprecieri globale ale functionãrii autoritãtilor si administratiei publice.

Ca regulã generalã, sistemele administrative se bazeazã pe urmãtoarele principii: fiabilitãtii, 
eficacitãtii si rentabilitãtii (Vidlakova, 1999), care sunt în egalã mãsurã principii care constituie o 
conditie a adeziunii la UE.

Rezultatele se lasă încă așteptate. În multe cazuri reformele au produs efectul contrar, cel al redu-
cerii încrederii, în altele efectele au fost mult sub așteptări6. Chiar și o organizaţie susţinătoare a refor-
melor, OECD, recunoaște că „în multe ţări ele [reformele] nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sau au 
avut consecinţe neintenţionate cum ar fi efecte negative asupra valorilor și capacităţii guvernării”.
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Există mai multe moduri de a înţelege reformele și acestea au evoluat de-a lungul timpului. O posibi-
lă clasificare este: reforme structurale, dezvoltarea capacitatii administrative, imbunatatirea serviciilor.

Există multiple abordări ale procesului de reformă, în toate domeniile și dimensiunile socie-
tăţii: politic, managerial, economic, administrativ etc. Construirea unui model operaţional și 
comprehensive se bazează pe a analiză a tuturor punctelor de vedere și pe o încercare de sinteză 
a caracteristicilor considerate cele mai potrivite pentru România. 

Drept urmare, cele prezentate în continuare reprezintă rezultatele acestui proces de analiză și sinteză 
și se doresc a fi creionarea unui model operaţional de evaluare a procesului de reformă în ţara noastră.

Primul lucru pe care un asemenea demers trebuie să îl realizeze este sa definească noţiunile, 
să definească o bază terminologică clară și coerentă. În consecinţă, vom încerca să definim și 
circumscriem termenii de „reformă” (ca proces de acţiune), „tip/traiectorie a reformei” (ca mo-
del de înlănţuire a acţiunilor) și „model de evaluare a reformei”.

Primul pas pe acest drum este de a clarifica sfera de cuprindere și conţinutul noţiunii de „re-
formă”. Este evident că reforma este, în primul rând, un proces de schimbare, similar cu ceea ce 
literatura de specialitate numește „dezvoltarea organizaţională”: o serie de schimbări care sunt 
încorporate într-un proces planificat, de lungă durată, care are drept scop îmbunătăţirea capaci-
tăţilor de funcţionare ale organizaţiei. O definiţie mai sistematică îi aparţine lui Beckhard: „Dez-
voltarea organizaţională este un efort  planificat, la nivelul întregii organizaţii și condus de la 
vârful ierarhiei organizaţionale pentru a spori eficacitatea organizaţiei prin intervenţii planificate 
în procesele organizaţionale folosind cunoștinţele știinţelor comportamentale”. 

Reforma poate fi definită în termeni similari, substituind termenul de „organizaţie” cu „sis-
tem administrativ”. Reforma „(...) nu se referă la inovaţia totală ci la remodelarea a ceva ce există 
deja”. Conform lui Giddens, reforma este o trăsătură esenţială a vieţii moderne, general prezentă 
și percepută ca și un demers continuu de îmbunătăţire a stării de fapt a sistemului în care se des-
fășoară, similar cu procesul de dezvoltare organizaţională de la care am pornit.

Reforma nu este un scop în și pentru sine ci un mijloc pentru atingerea unui scop/set de scopuri. 
Vorbim despre un proces complex, cu o durată destul de mare în timp, care reprezintă o încercare de 
a modifica modul în care funcţionează sistemul administrativ pentru a facilita atingerea scopurilor pe 
care acesta, în colaborare cu politicul, le-a stabilit pentru sine. „Reforma administrativă... este o sub-
clasă a tuturor performanţelor politicilor administrative dar nu o clasă aparte de eforturi tehnice” 
(Ingraham, 1997, p. 326). Cu alte cuvinte, este vorba despre un demers multidimensional de îmbună-
tăţire a performanţelor administrative, demers care cuprinde reforme manageriale, reforme politice 
(inclusiv modificarea procedurilor legislative) și schimbări substanţiale în politicile cheie.

Un asemenea proces presupune ani de zile până când rezultatele devin vizibile și măsurabile. În 
mod tradiţional administraţia publică nu a fost considerată un domeniu raţional și eficace; imagi-
nea generală a fost cea a unui sector haotic, dezordonat, preocupat mai mult de propria supravieţu-
ire și dezvoltare și mai puţin de oferirea unor servicii de calitate cetăţeanului și comunităţii.

Administraţia era văzută ca fiind doar un executant mecanic al ordinelor venite din partea 
politicienilor. Una din principalele critici aduse modelului administrativ tradiţional se leagă de 
lipsa unei perspective strategice în funcţionarea proprie.

Administraţia publică modernă nu își mai permite însă această abordare; odată ce ea încearcă 
să asimileze o abordare managerială bazată pe eficacitate, eficienţă și economie a resurselor, exis-
tenţa unui demers strategic este inevitabilă. Pentru a-și realiza scopurile și obiectivele instituţia 
publică trebuie, în primul rând, să și le definească. Ea nu mai poate doar “exista”, fără a face efor-
turi de dezvoltare și funcţionare performantă.

Reformele au loc la diferite niveluri. Halligan face distincţia dintre reformele de prim rang 
(adaptarea, reglarea și îmbunătăţirea practicilor acceptate), reforme de rang secund (adoptarea 
de noi metode) și reforme de rangul trei (schimbări în seriile de idei care cuprind obiectivele 
generale și cadrul definitoriu al acţiunii sistemului).
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Managementul știinţific (scientific management), abordare care încurajează specializarea în-
tr-o structură ierarhică rigidă, cu un înalt grad de formalizare și o structură de comandă clară și 
bine definită. Scopul reformei: eficienţa. Principiile de bază: specializarea și coordonarea muncii.

Orice proces de reformă depinde de mediul în care se desfășoară. Caracteristicile politice, ale 
sistemului administrativ, economic, social etc. afectează rimul, viteza cu care se desfășoară refor-
ma și, nu în ultimul rând, forma pe care aceasta o îmbracă. Traiectoria unei reforme este un 
model intenţional, o cale adoptată pentru a trece de la alpha (punctul de plecare) la omega (punc-
tul de sosire, situaţia dezirabilă pe care dorim să o atingem). Cu alte cuvinte, avem un model în 
trei stadii: starea iniţială, traiectorie, stare viitoare: După cum am afirmat mai sus, orice ţară folo-
sește mai multe traiectorii ale reformei în funcţie de caracteristicile ideologice ale guvernării din 
momentul respectiv, deci avem o succesiune de modele.

De asemenea, nu întâlnim un model pur ci doar accente mai însemnate, caracteristici mai 
numeroase din diferite modele.

Un alt aspect care influenţează traiectoria reformei este reprezentat de revendicările urgente, 
imediate, de cerinţele de moment. De exemplu, presiunea demografică (în ambele sensuri) afec-
teazătraiectoria reformei. La fel fac și cerinţele economice. Exemplu: modul în care reforma din 
România a fost influenţată de NATO și integrarea în Uniunea Europeană.

Reforma nu este un scop în sine ci un mijloc, un set de măsuri care sunt folosite de anumiţi 
actori pentru a schimba realitatea prezentă, a înlocui starea de fapt din acest moment cu o altă 
stare, dorită și considerată superioară. Reforma este o schimbare sistemică, structurală, cu ele-
mente transformaţionale și tranzacţionale, intenţionată și planificată. În același timp, reforma nu 
are consistenţa unui plan managerial de dezvoltare instituţională, nu este un efort de lungă dura-
tă coerent ca formă sau scopuri (definite explicit; evident, ţelul oricărui efort de reformă este 
îmbunătăţirea status-quo-ului dar scopurile exprimate explicit se modifică împreună cu forma 
reformei), nici ca principii de bază sau valori acţionale. Toate aceste elemente sunt supuse teoriei 
contingenţei, sunt subiectul modificărilor aduse de presiunile situaţionale – de aici schimbarea de 
formă sau „traiectorie” a reformei. Cu alte cuvinte, reforma este un proces perpetuu (de perfecţi-
onare a starii de fapt) care îmbracă mai multe forme, are ritm diferit, scopuri diferite și folosește 
sisteme diferite de acţiune. Aceste modificări nu au o regularitate („valurile” sau imagimea de 
„flux/reflux” oferită de Light este doar o metaforă), nu survin la intervale definite de timp (din 
nou principiulcontingenţei). Acest aspect este relevat și de diferitele traiectorii ale reformei în 
cadrul diferitelor guvernări din România, din 1994 încoace.

În cazul particular al României, nevoia de reformã institutionalã a fost evidentã însã dimen-
siunea si complexitatea administratiei publice românesti, împreunã cu aplicarea târzie a mãsurilor 
reformatoare a condus la întârzierea aparitiei unei structuri administrative eficiente, capabile sã 
facã fatã statutului de membru al

Uniunii Europene. Dinamizarea si eficientizarea actualului proces de reformã institutionalã 
va permite transformarea administratiei publice românesti într-o organizatie care sã poatã prelua 
obligatiile si drepturile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene.

Administratia publicã nu poate fi reformatã într-un timp scurt. Este un proces pe termen lung 
, care trebuie sã fie implementat de mai multe guverne consecutive, într-un mediu dificil, compe-
titiv si în continuã schimbare.

Procesul de modernizarea structuralã si functionalã a administaratiei publice în România pleacã 
de la necesitatea functionãrii mai eficiente a organizatiilor centrale si locale fiind generat si stimat de 
patru categorii de motive: motive economice, motive tehnologice, motive sociologice si motive insti-
tutionale. de schimbare din societatea româneascã impun ca reforma în administratia publicã sã fie 
analizat si diseminat pe urmãtoarele paliere: strategic – prin care sã se redefineascã clar rolul statului; 
legal – prin utilizarea mai mare a legilor cadru; organizational – descentralizarea administrativã si 
fiscalã; cultural – urmãrind o schimbare a valorilor si a modurilor de actiune a functionarilor publici, 
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a organizatiilor non guvernamentale, a cetãteanului/client al serviciului public.
Expansiunea birocratiei centrale din România nu este o întâmplare, ci un sindrom al unei 

profunde maladii institutionale. Acest proces este tipic institutiilor administrative, deoarece 
mãrimea determinã anumite efecte: economii de scalã, sanse bune de supravietuire, mai multã 
rezistentã la presiunile externe, mai multã stabilitate (fenomen specific birocratiei) si mai putinã 
incertitudine. Originile acestei maladii pot fi gãsite în incoerenta si instabilitatea organizationalã, 
în tendinta permanentã de a umfla aparatul birocratic pentru a împaca interese sectoriale aflate 
în competitie si pentru a aplana conflictele între diverse grupuri de presiune, precum si în inca-
pacitatea analistilor autohtoni în politici publice de a identifica tendintele structurale, de a le ex-
plica opiniei publice si mediei si de a descoperi surselor acestor evolutii negative.

Aceste lacune nu sunt noi în organizarea institutionalã româneascã si explicã în bunã parte 
slaba performantã a României în procesul pre- si post-aderare cât si întârzierea reformelor în 
general. Principalele probleme ale viitoarei administratii românesti comunitare sunt: fragmenta-
rea administratiei centrale, fluiditatea structurilor si lipsa de apetit pentru cooperare si comuni-
care din teritoriu precum si efectele pe care aceste neajunsuri le au asupra competentei si motiva-
tiei corpului de functionari publici.

Problema institutionalã româneascã cuprinde douã mari aspecte :
· un numãr mare de agentii centrale (ministere);
· un înalt grad de instabilitate al agentiilor centrale; ca rezultat la proliferãrii institutionale, un 

anumit grad de suprapunere de atributii si ambiguitate în structurile de cooordonare.
România (si Italia) detin recordul în ceea ce priveste numãrul portofoliilor (25), toate celelate 

tãri comunitare (UE 27) având cabinete cu cel mult 17 portofolii. Cu alte cuvinte, un guvern 
postcomunist normal, (si functional), asa cum o aratã bunele practici, eficienta si indicatorii de 
performantã înregistrati în statele membre, este cu 40% mai mic decât guvernul românesc.

Existã în mod evident un compromis ce trebuie atins între mãrimea si eficienta de operare a 
unui guvern64 . Când acestea sunt prea mari si fragmentate pentru a lua decizii colective asupra 
chestiunilor de pe agenda de lucru, cum ar fi normal sã ofacã, întregul proces se încetineste, îsi 
pierde transparenta si poate fi atras de interese sectoriale. Tãrile anglo-saxone au înteles, ca si demo-
cratiile continentale, sã reducã în ultimul timp mãrimea guvernelor, în încercarea de a le eficientiza 
si de a usura luarea deciziilor strategice65 . Când s-au alãturat lumii democratice la începutul ulti-
mului deceniu, majoritatea statelor din Comunitãtile Europene au adoptat aceastã perspectivã con-
servatoare privind structurile guvernamentale si au creat departamente centrale de tip umbrelã, mai 
putine si mai mari, tocmai pentru a favoriza cristalizarea programelor de actiune sectorialã si a le 
integra, înainte de a le pune pe agenda de discutie a cabinetului reunit. Aceastã structurã are si avan-
tajul de a reduce costurile administrative presupuse de existenta ministerelor mici si numeroase, 
prin contopirea serviciilor auxiliare ale acestora. România a mers, dimpotrivã pe modelul sovietic, 
care urmãreste mentinerea status quo-ului si în care problemele definite îngust sunt puse în sarcina 
unor agentii guvernamentale ce trebuie sã satisfacã o serie de etape si linii bugetare predefinite si 
detaliate. Eficienta în cazul acestui model este mãsuratã în termenii de input.

Realocãrile sunt dificil de operat din cauza opozitiei aparatului administrativ si lipsei de in-
formatie privind performantele reale, în timp ce agenda politicã este puternic influentatã de pre-
siunea în directia continuãrii programelor deja existente. Reducerea birocratiei este pe ordinea de 
zi, dar foarte putine institutii sunt reformate, sau mãcar rationalizate. Cel mai adesea au loc redu-
ceri de personal unniforme, în limita unui proces prestabilit - desi acesta nu este încã paleativ 
într-o structurã institutionalizatã instabilã si fragmentatã, pentru cã nu face diferentierea între 
agentiile utile si cele inutile – doar pentru a reveni apoi treptat asupra lor în perioada urmãtoare.

Nu conteazã numai faptul cã România are multe ministere si agentii, dar si faptul cã acestea 
apar, dispar, îsi schimbã atributiile si subordonarea extrem de des.

Consecinta imediatã este faptul cã memoria institutionalã a acestor organizatii se pierde des-
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tul de des, ca si continuitatea programelor, personalului si a documentelor care ar putea duce în 
timp la o îmbunãtãtire a performantelor administrative. Cel mai bun exemplu aici îl constituie 
lipsa coordonãrii economice centralizate. În ultimii ani, am asistat la înfiintarea, desfiintarea si 
reînfiintarea de ministere ale Privatizãrii, Reformei, Economiei, Dezvoltãrii, Prognozei, mutatii 
produse înainte ca angajatii lor sã se lãmureascã prea bine care le sunt institutiile.

Birocratia – fenomen specific structurilor administratiei publice centrale si locale s-a trans-
format într-o formã de rezistentã pasivã la reforme. Ea nu agreeazã strategiile coerente, regulile 
transparente si legile scrise, ci preferã status-quo-ul si instructiunile zilnice, primite de sus pre-
cum si jocurile de interese (putere) la nivelul institutiilor puterii publice bazate pe relatii informa-
le. De obicei, ministri din România au un control destul de slab în departamentele pe care le 
conduc, în special în ministerele de linie si prea putin timp si interes pentru a dezvolta programe 
de politici publice cu tintã strategicã. Drept consecintã efortul principal merge nu în directia 
atingerii de obiective, ci în dezvoltarea unor retele private de sustinere, deoarece a avea colabora-
tori loiali este singura prioritate în rândul clasei politice românesti si motivul care împiedicã co-
operarea institutionalã formalã si utilizarea expertizei independente. Cu alte cuvinte, procesul de 
policy-making se reduce la interesul de grup sau partid (putere politicã).

În sfarsit, reforma institutionalã a fost si ea afectatã de permanenta fluiditate guvernamentalã. 
Fostul Departament al Administratiei Locale, o subunitate cu atributii bine definite si suficiente, 
având în vedere complexitatea procesului de reformã în acest domeniu în ultimii ani, a fost ridi-
cat la rang înalt si expandat prin aplicarea unor functii noi si mult mai greu de apreciat. Noul 
Minister al Administratiei (fost al Functiei Publice - dupã denumirea francezã) ar trebui sã fie o 
unitate de management al resurselor umane, pentru întreaga administratie publicã, continuând 
în acelasi timp sã îndeplineascã vechile sale sarcini de coordonare a descentralizãrii, supraveghe-
re a restructurãrilor din administratia publicã localã si legatura cu prefectii. 

Societatea româneascã se aflã într-un continuu proces de schimbare în care toate elementele 
de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o nouã dinamicã în înceracarea de adaptare 
la conditiile specifice ale fenomenului europenizãrii (membru cu drepturi depline al Uniunii 
Europene). Sistemul democratic impus prin integrarea în structurile europene este functional (pe 
conditiile statului de drept din România) atunci când economia înregistreazã reusite si în mãsura 
în care se dezvoltã un spirit democratic în mentalitatea socialã.
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Abstract
Public authorities carry out their functions and goals through management activities such ac-

tivity is characterized by complexity, dynamics and diversity, requires specialists with appropriate 
training which: a) develops goals and establish their order achievment, b) select and mobilize reso-
urces human, material and fi nancial , c) choose forms and methods of administration to achieve the 
purposes intended.

Methods of organization and functioning of public administration including methods, proce-
dures and activities of persons involved in the preparation and implementation of administrative 
decisions, and implementation of all management activities.

Leadership process  is a process of interaction between people. In this context particular impor-
tance are procedures and methods of stimulation ,activation and activity targeting of the employees. 
To achieve an effi  cient administration is necessary to use methods of management in complex selec-
tively depending on the circumstances, nature of the situation and the behavior of employees.

Methods of administration are interrelated of the tasks and  organization of existing resources in 
the administrative institutions. In this context mention that for the performance of local adminis-
tration is necessary to select specifi c methods of social realities of administrative-territorial districts 
and the central government to choose appropriate methods to satisfy the public general interest. In 
practice, the method takes multiple forms by thinking eff ort to fi nd the most appropriate solutions 
for optimal organization of activity and government structure.

Activitatea de conducere, în forma sa embrionară, a apărut odată cu primele comunităţi uma-
ne, în comuna primitivă. Ginta, tribul ca forme de organizare socială necesitau forme, metode și 
instrumente specifi ce de conducere, de la  desemnarea conducătorilor cu sarcinile,  competenţele 
și responsabilităţile lor, pînă la modalităţile de organizare a colectivităţilor, adoptarea hotărîrilor 
privind viaţa acestora [3;4].

Conţinutul activităţilor de conducere a evaluat odată cu evoluţia societăţii, progresul societăţii 
umane datorîndu-se, în mare parte, progresului activităţii de conducere. În acest context menţio-
năm, că acest gen de activitate se caracterizează prin complexitate, dinamică și diversitate, necesită 
specialiști cu  o  pregătire profesională adecvată care:  a) stabilesc obiectivele și ordinea îndeplinirii 
lor; b) selectează și mobilizează resursele umane, materiale și fi nanciare pentru îndeplinirea obiec-
tivelor; c) aleg formele și metodele de conducere în scopul realizării obiectivelor preconizate. 

Metoda presupune un mod organizat de gîndire și de lucru, pentru obţinerea de rezultate 
maxime cu un minim de efort . 

În stricto senso, sistemele, metodele și tacticile de conducere reprezintă modalităţile folosite 
de conducători pentru a dirija activitatea în domeniul condus, a organiza munca colaboratorilor, 
a coordona acţiunile acestora, a-i antrena la stabilirea și realizarea obiectivelor, a controla activi-
tatea colaboratorilor și a regla activităţile menţinînd echilibrul organizaţiei.

În lato-senso, sistemele, metodele și tehnicile de conducere reprezintă modalităţile folosite de 
factori de decizie și executori din aparatul de conducere pentru soluţionarea problemelor ce de-
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curg din funcţiile conducerii prin care se pun în mișcare activităţile componente ale organizaţiei.
Prin metoda de conducere înţelegem maniera în care conducătorul, cu ajutorul unui complex 

coerent de instrumente, își exercită infl uenţa asupra factorilor de care dispune în scopul folosirii 
lor raţionale, în efortul de atingere a obiectivelor stabilite [7]. Etimologic cuvîntul metodă vine 
din grecescul „methodos” care înseamnă cale, urmare, itinerar, mod de expunere.

În sensul defi nirii indicate mai sus atragem atenţia asupra unor concepte care se afl ă într-o 
strînsă legătură cu fenomenul metodei de conducere: procedeu de conducere care reprezintă 
„rutina” pe care o aplică veriga de conducere cu scopul obţinerii informaţiei necesare luării de-
ciziilor; instrumente de conducere ce reprezintă mijloacele pe care le are la dispoziţie conducă-
torul pentru a-și exercita funcţiile (regulamente, planuri, programe etc); tehnica de conducere 
care reprezintă modul coerent de acţiune al conducătorilor, determinat de metoda de conducere 
aplicată, prin tehnica de conducere se realizează o simbioză între cunoștinţele propriu-zise ale 
conducătorului și măiestria sa personală în utilizarea procedeilor și instrumentelor de conducere.

Literatura de specialitatea demonstrează, că la moment sînt identifi cate circa 20 de metode de 
conducere și peste 80 tehnici cunoscute, care în permanenţă suferă un proces continuu de perfec-
ţionare pentru a putea răspunde evoluţiei tehnice și nevoilor tot tot mai exigente ale populaţiei.

În administraţia publică, concomitent cu metodele care se regăsesc și în alte forme de activi-
tate statală, se aplică și o serie de metode specifi ce.

Metodele de organizare și  funcţionare a organelor administraţiei publice includ modalităţile, 
procedeele și activităţile persoanelor implicate în pregătirea și realizarea deciziilor administrati-
ve, precum și realizarea întregii activităţi de administrare. 

Procesul de administrare este un proces de interacţiune între oameni. În acest context o im-
portanţă deosebită au procedeele și modalităţile de stimulare, activizare și direcţionare a activită-
ţii angajaţilor din partea organelor de stat și a persoanelor  cu funcţii de răspundere.

După aspectul de infl uenţă asupra intereselor și comportamentului factorului uman metodele 
de asigurare a realizării scopului și funcţiilor administraţiei publice se devizează în: a) metode 
administrative, b) metode economice, c) metode socio-politice. În ultimul timp se aplică și 
demonstrează rezultate și, d) metode sociologice [5].

Metodele administrative se bazează pe putere, auroritate, disciplină, responsabilitate și sanc-
ţiuni. Metodele administrative sînt axate pe așa motive a comportamentului ca: conștientizarea 
necesităţii disciplinei muncii, sentimentul datoriei, dorinţa persoanei de a activa în anumite or-
ganizaţii, etc. Aceste metode se disting prin caracterul direct al acţiunii: orice act de reglementare 
sau administrativ trebuie să fi e pus în aplicare obligatoriu. O altă caracteristică a metodelor ad-
ministrative este conformitatea lor cu reglementările legale în vigoare.  

Metodele administrative se realizează  prin: activităţi de organizare, activităţi de reglemen-
tare, responsabilitate materială, responsabilitate disciplinară, responsabilitate administrativă. 
Activităţile organizatorice se bazează pe elaborarea și aprobarea de documente interne care re-
glementează activităţile de personal a organizaţiei concrete. Acestea includ: Statutul organizaţiei, 
regulamentul de activitate internă, contractul colectiv de muncă, organigrama organizaţiei, fi șele 
de post, organizarea locurilor de muncă. Aceste documente sînt obligatorii pentru toţi angajaţii, 
iar nerespectarea lor duce la aplicarea sancţiunilor disciplinare. Realităţile practice demonstrea-
zăcă, în organizaţiile unde există un nive înalt de organizare se reduce semnifi cativ necesitatea 
aplicării activităţilor regulatorii.  

Activităţile de reglementare vizează realizarea obiectivelor, respectarea documentelor norma-
tive interne. Activităţile de reglementare se exprimă prin: ordine, dispoziţii, instrucţiuni, planifi -
care, coordonarea activităţilor și controlul executăţii. 

Răspunderea disciplinară și sancţionarea se aplică în cazurile de nerespectare a legis-
laţiei muncii.
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Răspunderea materială se exprimă prin obligaţia de a recupera prejudiciu cauzat organizaţiei.
Responsabilitatea administrativă și sancţionarea se aplică în cazurile de contravenţii adminis-

trative. Există mai multe tipuri de pedeapsă administrativă cum ar fi : avertizare, amenzi adminis-
trative, arest administrativ, confi scarea sau sechestrarea bunurilor.

În procesul de conducere metodele administrative sînt un instrument puternic pentru atinge-
rea obiectivelor atunci cînd e nevoie de a subordona personalul și de al  direcţiona spre realizarea 
sarcinilor concrete.  Destrămarea sistemului centralizat de administrare și  democratizarea siste-
mului de conducere au diminuat rolul metodelor administrative.  

Metodele economice sînt condiţionate de rolul intereselor economice în viaţa angajaţilor și a 
conducerii. Aceste metode se bazează pe folosirea mecanismului economic.

Printre   metodele economice, evidenţiem metoda stimulării economice , care  se bazează 
pe interesele economice ale angazaţilor. Sistemul stimulării economice reprezintă multitudinea 
de activităţi elaborate și realizate în scopul cointeresării personalului în obţinerea rezultatelor 
efi ciente. Stimularea economică se bazează pe următoarele principii: a) interconexiunea și coor-
donarea scopului stimulării economice cu scopul dezvoltării organizaţiei; b) combinarea stimu-
lării economice cu alte metode de stimulate; c) combinarea stimulării economice cu sancţiunile 
economice, care prevăd responsabilitatea materială a organizaţiilor și lucrătorilor în parte. 

În procesul aplicării stimulării economice este important de a percepe remunerarea în com-
plex cu alţi factori de motivare nonfi nanciară.

Metodele socio-politice sînt legate de condiţiile de lucru, trai și odihnă a oamenilor, oferi-
rea de servicii sociale, instruirea politică și implicarea subalternilor  în procesul de conducere, 
dezvoltarea activităţii sociale și politice. Metodele socio-politice infl uenţează asupra intereselor 
socio-politice a oamenilor, asupra statutului lor în societate, posibilităţii de autorealizare. Apro-
fundarea și extinderea democratizării statului conduce la creșterea rolului acestor metode.

Administrarea publică este o activitate socială, care se defsășoară în baza relaţiilor sociale. Ea se re-
alizează într-un mediu social și testează pe propria experienţă  infl uenţa societăţii, în deosebi percepe  
structura socială a societăţii. În acest context este indiscutabilă însemnătatea metodelor sociologice în 
cunoașterea procesului de   administrare. Metodele sociologice constituie mijlocul principal de studi-
ere a legăturilor inverse în interacţiunea dintre sistemul de administrare și societate [1].

Metoda organizării ședinţelor. Printre metodele de organizare a activităţii aparatului admi-
nistrativ se enumără și adunările, ședinţele, consfătuirile, conferinţele. Din punct de vedere al 
obiectivelor urmărite ședinţele se divizează în două categorii: ca metodă de coordonare a activită-
ţii organelor sau organizaţiilor care participă prin reprezentanţii lor  și  ca metodă de informare, 
instruire, explicare a anumitor probleme cu scopul realizării unor măsuri administrative. 

Sarcina principală a ședinţelor ca metodă de coordonare a activităţii organizaţiei (în practica 
administraţiei publice acestea sint cunoscute ca ședinţe operative) este recepţionarea informaţiei 
de la subalterni cu privire la starea de lucruri la moment în fi ecare subdiviziune a organizaţiei. 
Aceste ședinţe se desfășoară regulat în una și aceiași zi și oră a săptămînii; componenţa partici-
panţilor este stabilă. În caz de boală, concediu sau alte pricini motivate există o persoană, desem-
nată de conducătorul subdiviziunii, care înlocuiește conducătorul la ședinţele operative. Ordinea 
de zi a acestor ședinţe se elaborează în funcţie de specifi cul organizaţiei  și în baza planului de 
activitate a organizaţiei. 

Ședinţele ca metodă de informare, instruire și explicare a anumitor probleme cu scopul reali-
zării unor măsuri administrative, se axează pe căutarea soluţiilor optimale pentru soluţionarea 
problemelor în termen limitat. Aceste ședinţe se desfășoară după schema: comunicare sau raport 
-----întrebări raportotului ----- dezbateri -------propuneri pentru elaborarea deciziei. Acest tip 
de ședinţe vor fi  mai efective dacă participanţii  din timp vor fi  informaţi cu privire la conţinutul 
comunicării sau raportului. 
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Metoda delegării. Este o metodă utilizată frecvent datorită faptului că raţionalizează munca 
conducătorilor prin transferul unor atribuţii conducătorilor de alte nivele. Metoda creează un 
climat prielnic dezvoltării iniţiativei colaboratorilor care sînt implicaţi în procesul de conducere. 
Metoda delegării se poate defi ni ca un transfer temporar, către un colaborator, a uneia din sarcini-
le de serviciu ale conducătorului, transfer însoţit de competenţa și responsabilitatea corespunză-
toare sarcinii respective. În virtutea sarcinilor și a responsabilităţilor sale conducătorul continuă 
să răspundă, faţă de superiorii săi, alături de colaboratorul căruia i-a fost transmisă sarcina, pen-
tru modul cum aceasta a fost îndeplinită.

Pentru utilizarea efi cientă a metodei delegării se impune repectarea unui set de reguli, din 
care menţionăm.

- sarcinile de mare responsabilitate (mai ales cele strategice și cu implicaţii umane) nu se deleagă;
- sarcinile, competenţele și responsabilităţile delegate trebuie să fie precizate clar și chiar în 

scris, dacă este posibil;
- rezultatele ce se așteaptă trebuie de la bun început riguros definite; 
- controlul pe care  îl  efectuează conducătorul trebuie să nu se refere la modul cum au fost 

realizate sarcinile delegate, ci la rezultatele obţinute.
Metoda conducereii prin obiective.   Această metodă se bazează pe determinarea riguroasă a 

obiectivelor pînă la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la stabilirea lor și pe corelarea 
strînsă a recompenselor și, respectiv, a sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite 
[2].    În procesul de utilizare a metodei se parcurge cu regularitate un ciclu specifi c acesteia com-
pus din următoarele etape:

a) stabilirea obiectivelor autorităţii, etapa se derulează în procesul de elaborare a planului de 
activitate și este cea mai dificilă, întrucît identificarea, definirea clară, alegerea celor mai generale 
și mai semnificative obiective nu este nici simplă și nici ușoară.  Obiectivele, ce se stabilesc pentru 
întreaga autoritate trebuie să fie realiste, stimulative, săse refere la cele mai importante aspecte ale 
activităţii și să derive din strategia autorităţii.

b) Realizarea programului de acţiune, este cea mai lungă etapă. Parcurgerea ei nu ne dă posi-
bilitate să verificăm dacă obiectivele stabilite au fost realizate și dacă s-a acţionat cu convingere 
pentru realizarea acestora. Între subdiviziune și nivelul ierarhic imediat superior trebuie să existe 
o legătură permanentă prin intermediul unei supravegheri operative a mersului activităţii de că-
tre superior și a unui control permanent de către conducătorul subdiviziunii.

c) Analiza gradului de realizare a obiectivelor, este etapa finală care permite conducerii să for-
muleze obiective și performanţe de atins în ciclul următor mai apropiate de condiţiile existente, 
mai reale și mai controlabile. În aceiași etapă, în funcţie de gradul de realizare a programului de 
activitate, se hotărăsc promt recompensele materiale și morale, individuale și colective – aspect 
definitoriu al metodei de conducere pe care o analizăm, aspect care condiţionează într-o măsură 
însemnată succesul metodei.

Pentru realizarea unei administrări efi ciente este necesar de a folosi metodele de administrare 
în complex, selectiv în dependenţă de circumstanţe, caracterul situaţiei și nivelul de comporta-
ment a angajaţilor [8]. Fiecare metodă are limitele sale de acţiune și în aceste limite ea trebuie 
implicată în procesul de administrare.

Formele și metodele de administrare se aplică într-o anumită consecutivitate, dictată de in-
teresele și scopurile pregătirii, adoptării și executării deciziilor administrative. În această ordine 
de idei Gh. Atamanciuc [6]  în lucrarea „Teoria conducerii de stat” evidenţiază șapte etape ale 
activităţii de administrare:

- analiza și evaluarea procesului  de administrare;
- prognozarea și modelarea activităţilor necesare pentru consolidarea și efisientizarea proce-

sului de administrare;
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- elaborarea actelor normative;
- discutarea și adoptarea  actelor normative;
- organizarea executării deciziilor adoptate;
- controlul îndeplinirii și informarea operatiuvă;
- generalizarea activităţilor de administrare realizate, evaluarea noului proces de administrare.
Fiecare din etape se deosebește printr-un complex de activităţi practice și intelectuale. Astfel 

la etapa de analiză și evaluare a procesului de administrare sînt actuale atît cunoașterea legităţilor 
și formelor de organizare a proceselor studiate cît și o analiză în complex  a obiectelor conduse.

Volumul și conţinutul etapei de prognozare și modelare a activităţilor necesare se determină 
în dependenţă de nivelul ierarhic al administrării, obiectivele urmărite și ce decizii necesită rea-
lizarea acestor activităţi.

Etapa de elaborarea a actelor normative și a măsurilor organizatorice prevede colectarea și 
analiza informaţiei cu privire la starea de lucruri în activitatea de administrare, precum și impli-
carea tuturor participanţilor acestei etape. 

O importanţă deosebită are etapa de discutare și adoptare a actelor normative. La această 
etapă se recomandă respectarea procedurilor stabilite, analiza obiectivă a problemei examina-
te, explicarea motivelor ce au infl uenţat selectarea anume acestei variante de decizie, dezvălui-
rea condiţiilor de soluţionare a problemei înaintate, determinarea importanţei acestei probleme 
pentru funcţionarea obiectelor administrate, acordarea de resurse pentru realizarea ei, stabilirea 
termenilor de soluţionare, desemnarea responsabililor pentru executare, estimarea posibililor 
riscuri și  propunerea alternativelor pentru depășirea lor.

Difi cultăţi esenţiale se întîlnesc la etapa de executare a deciziilor, care include elaborarea la 
timp și calitativ a deciziilor sub formă de document cu toate recuizitele necesare, desfășurarea 
activităţilor concrete pentru realizarea în practică a celor stipulate în decizii.

Practica demonstrează cazuri de ignorare a etapei de control și informare operativă. Con-
trolul este înţeles ca o activitate de totalizare a rezultatelor. Dar controlul reprezintă o legătură 
inversă care semnalizează desfășurarea executării  și gradul de realizare a deciziilor.

Etapa de generalizare a activităţilor de administrare și evaluarea situaţiei rezultative este res-
ponsabilă și include: concordanţa rezultatelor realizării deciziilor acelor scopuri și obiective care 
au fost stabilite la început; determinarea gradului de utilizare și efi cienţă a formelor, metodelor, 
mijloacelor și resurselor care au fost stabilite și propuse pentru realizarea deciziilor; analiza fap-
telor și activităţilor reale a executanţilor deciziilor.   

Metodele de conducere nu constituie un scop în sine, ci reprezintă, la fi ecare etapă, pîrghii 
efi ciente de valorifi care a muncii   sociale, de canalizare a eforturilor spre realizarea obiectivelor 
fundamentale ale progresului social. Oricărei metode de conducere îi este specifi c un mod de-
osebit de a pune în acţiune anumite energii, forţe etc. Pentru realizarea unui scop determinat. 
O metode adecvată simplifi că lucrurile, scurtează drumul și timpul necesar, reducîndu-se astfel 
numărul încercărilor și erorilor [9].

Posibilităţile, ca și limitele metodelor de conducere sînt determinate, pe de o parte, de nivelul 
de dezvoltare a matematicii, ciberneticii, informaticii și tehnicii de calcul, iar pe de altă parte, 
de gradul de dezvoltare al știinţelor sociale  și umane. În acest sens se adaugă și alte condiţii și 
informaţii: dacă nu toate, cel puţin majoritatea cadrelor de conducere din organizaţie trebuie să 
cunoască tehnicile, procedeele și mijloacele specifi ce care să se lege organic în cadrul sistemului 
de conducere; capacitatea de adaptare la timp, în condiţii de permanentă schimbare; revizuirea 
periodică în funcţie de cerinţe și nevoi, pentru că orice metodă, odată aplicată, tinde să capete 
un caracter mecanic. Se poate pune la îndoială dacă mai este utilă, dacă nu cumva există (sau au 
apărut) alte metode mai efi ciente, rezultînd de aici, necesitatea explorării viitorului pentru a se 
evita nepregătirea faţă de schimbările care vor surveni.
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Metodele de administrare sînt interdependente de sarcinile și organizarea resurselor exis-
tente în instituţiile administrative. În această ordine de idei menţionăm că pentru îndeplini-
rea sarcinilor Administraţiei locale se selectează metode specifi ce realităţilor sociale din cir-
cumscripţiile administrativ-teritoriale respective, iar în Administraţia centrală se aleg metode 
adecvate pentru satisfacerea interesului general. În practică, metoda îmbracă forme multiple 
prin efortul gîndirii de a găsi cele mai adecvate soluţii în scopul organizării optime a activităţii 
și structurii administraţiei.
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Summary
Th e article presents the study of the fate of republics with contemporary features presidential 

regime. Th e study is a projection of future constitutional systems of other countries, which ac-
cording to the degree of democratization becomes semi or superprezidenţiale schemes. Th e fi nal 
study is reserved for research and classifi cation system states with superprezidenţial, stressed that 
presidential regime.

Republica este acel regim de guvernământ, în cadrul căruia organele supreme în stat fi e se aleg 
de către populaţie, fi e se formează de către organe și structuri naţionale reprezentative. Republica, 
ca formă de guvernare, a existat și în perioada antică, și în cea medievală, dar, adevărata dezvol-
tare o cunoaște în contemporaneitate. Dintr-o perspectivă istorică am putea spune că republica 
democratică este cel mai acceptat mod de organizare a unui stat capitalist, care în tendinţele de 
defi nitivare din perioada modernă, înlătură parţial sau total atavismele furnizate de feudalism1.

Nu putem omite faptul că evoluţia formei și regimului de guvernământ se realizează o dată 
cu evoluţia structurii de stat și a regimului politic al statelor. Astfel, în paralel, putem evidenţia și 
unele transformări ale altor componente ale formei de stat – structura de stat și regimul politic 
(de exemplu problema federalismului, nivelului de democratizare ș.a.).

De exemplu, federalismul care cunoaște două modele de manifestare – confederaţia și fede-
raţia, este supus unui anumit vector de evoluţie. Confederaţiile, ca asociaţii de state ce-și păs-
trează suveranitatea aproape în întregime, în contemporaneitate rămân tot mai puţine. Așa cum 
a demonstrat-o istoria, este doar o etapă mai mult sau mai puţin durabilă în evoluţia entităţilor 
statale, care se fi nalizează fi e cu destrămarea confederaţiei, fi e, cu trecerea confederaţiei într-un 
model federativ de organizare. Putem releva următoarea legitate: pentru structură federativă de 
organizare a statului, s-a optat numai în cadrul confederaţiilor mononaţionale (de exemplu - Ger-
mania); confederaţiile multinaţionale însă s-au desfi inţat în state independente (de exemplul – 
Suedia și Norvegia în 1905; Austro-Ungaria în 1918 etc.). În afara factorului naţional, bineînţeles, 
transformările instituţionale ale republicilor sunt determinate și de alte grupe de factori precum: 
nivelul de dezvoltare economică, nivelul de dezvoltare politică a sistemului constituţional, nivelul 
de deschidere și integrare economico-fi nanciară și politică a statului în viaţa internaţională sau 
în asociaţii de state etc. 

Așa cum am enunţat anterior, putem sistematiza republicile după regimul de guvernare, iar 
în cadru fi ecărui regim putem sintetiza și sistematiza anumite transformări și tendinţe evolutive.

Republicile cu regim prezidenţial, se caracterizează prin faptul că realizează, cel puţin în prin-
cipiu, o separaţie strictă a puterilor statului. Pentru a crea un executiv cât mai independent de 
puterea legislativă, și înzestrat cu o autoritate egală, acest regim încredinţează întreaga putere 
executivă – adică activitatea de organizare a aplicării și de punere în executare a legilor, unui pre-

1  А. А. Мишин «Конституционное (государственное) право зарубежных стран», Юридический 
дом «Юстицинформ», Москва 2003, pag. 75.
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ședinte.2 Președinte care nu este ales de vre-o adunare legiuitoare, ci de alegători prin vot direct 
sau indirect,3 și care poate prelua formal și prerogativele unui prim-ministru. Astfel, prin originea 
puterii pe care o deţine, președintele apare egalul puterii legiuitoare, cu pretenţia de a fi , cel puţin, 
tot atât de reprezentativ ca și aceasta. Faptul că președintele este ales de către corpul electoral, are 
drept consecinţă faptul că nu poate fi  demis sau silit să se retragă, înainte de expirarea mandatu-
lui său, printr-un vot de neîncredere al legislativului. Aceasta pentru că, așa cum afi rmă prof. T. 
Drăganu, dacă adunărilor legiuitoare li s-ar recunoaște acest drept, ar însemna să li se dea posibi-
litatea de a înfrânge însăși voinţa alegătorilor, concretizată în actul de desemnare a președintelui.4 

Trăsătura esenţială a regimului prezidenţial este lipsa răspunderii politice a președintelui în 
faţa legislativului. Largile puteri cu care este investit președintele în cadrul unui asemenea tip de 
regim, nu ar trebui să afecteze realizarea întregului mecanism al instituţiilor democratice, deoare-
ce însuși președintele se afl ă sub controlul Constituţiei, și nu poate acţiona decât în limitele aces-
teia. Într-un asemenea tip de regim, cu condiţia respectării cerinţelor constituţionale, executivul 
este mult mai stabil și efi cient în activitate, iar parlamentul s-ar putea să benefi cieze de mai multe 
prerogative decât în cadru regimurilor declarate formal parlamentare.

Este adevărat și faptul că regimul prezidenţial formează premisele necesare concentrării pu-
terii de stat în mâinile președintelui, dar lipsa dreptului de a dizolva parlamentul înainte de ex-
pirarea mandatului, servește ca o contragreutate, ca o frână în calea acestui proces. În perioada 
contemporană un șir de ţări din Africa și America de Sud – Liberia, Ghana, Republica Central 
Africană, Chiad, Guineea, Guineea Bissau, Coasta de Fildeș, Bolivia, Venesuela, Columbia, Brazi-
lia, Argentina, Honduras ș.a. au adoptat modelul unui regim prezidenţial. Datorită subdezvoltării 
economice și politice, urmate de un grad scăzut de democratizare, președintele statului prelua 
majoritatea prerogativelor, uzurpând puterea - fapt care nemulţumea populaţia și care aveau 
drept urmare revolte și mișcări insurecţionare, iar în unele cazuri și asasinate politice5.

Președintele dispune de numeroase puteri, dar el este ales în baza unei proceduri democratice 
de consultare a poporului, iar odată ales prerogativele sale sunt dublate de responsabilităţi. Adop-
tarea și aplicarea regimului prezidenţial, prin urmare, nu este atât de mult infl uenţată de tipul de 
atribuţii pe care le deţine președintele, de prerogativele mai mari sau mai mici ce aparţin acestuia, 
ci de modul în care se încadrează această putere – considerabilă, desigur – în mecanismul de con-
trol democratic.6 Regimul de guvernare prezidenţial permite o autentică și considerabilă înfăp-
tuire a aspiraţiilor democratice, dar numai cu condiţia de a fi  raportat la un întreg mecanism de 
norme și mecanisme, de instituţii și forme de control care să-i garanteze efi cienţa și stabilitatea.

Eșecul instituţiei prezidenţiale într-o serie de foste state socialiste se datorează nu faptului că in-
stituţia prezidenţială nu ar conţine elemente democratice, ci datorită împrejurării că ea nu se integra 
armonios într-un sistem valabil pentru instituţiile statului – parlament, justiţie, etc. – care erau de 
fapt subordonate puterii prezidenţiale (aceasta și datorită moștenirii unor realităţi socialiste).

După cum am menţionat, exemplu elocvent de regim prezidenţial, servește modelul adoptat 
de S.U.A.: puterile președintelui sunt foarte mari, el dispunând de importante prerogative în ceea 

2  Tudor Drăganu, “Drept constitutional şi institutii publice, Tratat elementar”, vol.I, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti 2000, pag. 266-267.

3  Ca în cazul SUA, unde Președintele este ales de Colegiul Marilor Electori, organ suprem în vârful unui 
sistem electiv, distinct faţă de celelalte alegeri în Camerele Congresului.

4  Tudor Drăganu „Drept constituţional și instituţii publice, Tratat elementar”, vol.I, Ed. Lumina Lex, 
București 2000, pag. 267.

5  Cazul de tristă amintire a președintelui Republicii Guineea Bissau – Nino Beyera, asasinat la data de 02. 
03. 2009.

6  Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu „Drept constituţional comparat”, ediţia a 
doua, Vol.I, ed. Lumina Lex, București 1999, pag. 45.
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ce privește acţiunea guvernamentală, fi ind șef al statului și al puterii executive7. El este asistat de 
15 secretari (miniștri), care sunt colaboratori individuali ai președintelui, instalaţi la conducerea 
unor departamente și ministere pentru a realiza politica președintelui. Secretarii sunt personal 
responsabili faţă de președinte,8 ultimul putând să-i numească ori să-i demită din funcţie. Puterea 
președintelui asupra departamentelor și ministerelor crește și datorită unui „Spoil system”, care 
permite o reînnoire a administraţiei când un partid succede celuilalt.

Președintele american este deci fi gura principală a vieţii politice, iar cabinetul acestuia – alcă-
tuit din secretari de stat, miniștri, șefi  de departamente – îl asistă în procesul de luare a deciziilor. 
Cabinetul președintelui nu este un organ colectiv, și nu îndeplinește atribuţiile unui consiliu de 
miniștri (de model european), ultimul cuvânt revenindu-i președintelui.9 Manualele americane 
de drept constituţional citează o cunoscută expresie a lui Abraham Lincoln, care după o consul-
tare a secretarilor de stat (a miniștrilor), a rostit celebra formulă: șapte – „da”, un „nu” al pre-
ședintelui, – prin urmare hotărârea este „nu”10. În jurul Președintelui funcţionează numeroase 
agenţii, servicii și comisii, fi ecare cu direcţii specifi ce de activitate, de exemplu: Agenţia Centrală 
de investigaţii (C.I.A.), Consiliul Naţional de Securitate, Comisia Energiei Atomice, Administra-
ţia Naţională a Aeronauticii și Spaţiului (N.A.S.A.), Sistemul Federal de Rezerve (F.R.S.), Comisia 
pentru Comerţ Internaţional, Autoritatea Federală pentru Relaţii de Muncă etc.

Limitele puterii prezidenţiale sunt instituţionale și politice.11 Limitele instituţionale derivă din 
separaţia puterilor în cadrul statului, iar limitele politice derivă din raportul de forţe dintre Pre-
ședinte și Congres. Și aici trebuie să recunoaștem, în lumina evenimentelor petrecute după 11 
septembrie 2001, limitarea politică a prerogativelor președintelui nu a fost una efectivă. Cu toate 
că fondatorii Constituţiei americane au creat un sistem în care Președintele să fi e independent 
de Congres, inclusiv prin procedura specifi că de alegere – tot mai des criticată chiar de naţiunea 
americană12, în realitate, în pericol se afl ă Congresul, ca organ reprezentativ și exponentul puterii 
legislative în stat. 

Președintele, nu este doar unul dintre principalele subiectele cu drept de iniţiativă legislativă, 
ci și dispune de posibilitatea de a se opune legilor adoptate de Congres exercitând dreptul de 
„veto”. Cunoaștem că „veto pro item” poate fi  înlăturat, în situaţia în care fi ecare dintre cele două 
camere votează proiectul cu două treimi de voturi, „veto pro packet” însă scoate proiectul de lege 
din procesul de legiferare13, datorită unor impedimente formale, de exemplu din cauza încheierii 
sesiunii parlamentare etc.

În același timp Congresul poate exercita un control asupra activităţii desfășurate de execu-
tiv, inclusiv prin organizarea audierilor fi ecărui membru al Cabinetului suspectat de încălcarea 
prevederilor legii sau de inefi cienţă organizatorică. Congresul poate să pună sub acuzare înalţi 
demnitari de stat, inclusiv Președintele (procedura de impeachement), procedura demarează în 
Camera Reprezentanţilor cu punerea sub acuzare, iar judecata se face de către Senat, care este 

7  Constituţia S.U.A., art.2, partea I, pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/168, vizu-
alizat la data de 13.02.2012.

8  Mihai Bîrgău, Roman Starașciuc „Teoria generală a statului”, Chișinău 2005, pag. 98.
9  Ronald D. Rotunda „Modern Constitutional Law”, Cases and notes, Fourth edition, West Publishing 

Co., St. Paul, Minnesota 1993, pag. 218-219.
10  Thomas E. Cronin „The State of the Presidency”, Little Brown and Company, Boston, Toronto 1980, pag. 11.
11  Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu „Drept constituţional comparat”, ediţia a 

doua, Vol.I, ed. Lumina Lex, București 1999, pag. 73.
12  Scandalurile fiind legate de modalitatea de alegere a fostului președinte George W. Bush pentru al doilea 

mandat, în detrimentul contracandidatului său Albert Gore.
13  Constituţia S.U.A., art.1, partea a VII, pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/168 

vizualizat la data de 13.02.2012.



141

prezidat de Președintele Curţii Supreme de Justiţie. Pentru condamnarea Președintelui se cer a 
fi  întrunite două treimi de voturi ale senatorilor14, situaţie care determină demiterea din funcţie, 
urmată de o interdicţie de a mai ocupa orice funcţie remunerată sau onorifi că în serviciul statu-
lui15. Demiterea din funcţie nu scutește de o cercetare amănunţită a cazului de către organele de 
anchetă, urmată de punerea sub acuzare și judecată.

Congresul își păstrează și alte mijloace de infl uenţă indirectă asupra președintelui: poate acţi-
ona blocând iniţiativele președintelui american, respingând propunerile de creditare solicitate de 
președinte, respingând candidaturile propuse de președinte pentru ocuparea funcţiilor de stat etc.

Brazilia este o republică federativă cu regim prezidenţial, unde președintele ales prin vot direct 
exercită puterea executivă,16 poate numi și demite din funcţie miniștrii de stat, este reprezentantul 
statului în cadrul relaţiilor internaţionale și în această calitate poate semna tratate și convenţii in-
ternaţionale, acreditează reprezentanţii diplomatici, iniţiază proceduri legislative, sancţionează, 
promulgă și ordonă publicarea legilor.17 El exercită prerogativele de comandant suprem al forţelor 
armate, și poate decreta starea excepţională și de război.

În afară de un comitet de miniștri, președintele brazilian este asistat de un înalt for consulta-
tiv al președintelui – Consiliul Republicii. Consiliul este compus din vice-președinte, președinţii 
camerelor, liderii majorităţii și minorităţii în fi ecare cameră, ministrul justiţiei, și șase cetăţeni 
brazilieni în vârstă de peste 35 de ani (doi – aleși de președinte, doi – de Senatul Federal, doi – de 
Camera Deputaţilor; - toţi pentru o durată de trei ani, fără posibilitatea realegerii).18 Consiliul Re-
publicii își exprimă opinia cu privire la intervenţia federală, starea de apărare și starea de asediu, 
precum și cu privire la problemele ce ţin de stabilitatea instituţiilor democratice. Președintele 
poate invita și alţi miniștri, dacă problemele discutate se atribuie la domeniile lor de adminis-
trare19. În afară de acest consiliu, pe lângă președinte, cu un grad variabil de implicare din partea 
acestuia, activează un Consiliu Naţional de Apărare – competent în problemele suveranităţii na-
ţionale și apărării.20

Dacă analizăm interacţiunea dintre Congresul Naţional (parlamentul bicameral al Braziliei) și 
Președintele Republicii descoperim și o altă paralelă cu modelul republicii prezidenţiale adoptat 
de S.U.A. – procedura de punere sub acuzare  a președintelui demarează în Camera deputaţilor 

14  Constituţia S.U.A., art.1, partea a III (3), pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/168 
vizualizat la data de 13.02.2012.

15  O asemenea procedură a fost pornită împotriva președintelui Andrew Jackson (pentru comportament 
nedemn), în 1869, dar nu au fost întrunite cele 2/3 în Senat. De asemenea, în 1974 – contra președintelui 
Richard Nixon (scandalul Watergate), dar nu s-a desfășurat până la capăt, deoarece Nixon a demisionat 
(ulterior fiind graţiat de către succesorul său Gerald Ford). În 1998 – contra președintelui Bill Clinton, 
Camera Reprezentanţilor l-a găsit vinovat de sperjur și de obstrucţionare a justiţiei. Președintelui Clin-
ton i s-a reproșat că ar fi dat declaraţii neadevărate, și ar fi încercat să inducă în eroare justiţia în legătu-
ră cu „o relaţie nepotrivită”, pe care a avut-o cu fosta stagiară de la Casa Albă – Monica Lewinski. Bill 
Clinton a fost achitat întrucât nici unul din cele două capete de acuzare nu au întrunit necesarul de 2/3 
de voturi în Senat. 

16  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea I, art. 76, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.

17  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea I, art. 84, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.

18  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea V, art. 89, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.

19  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea V, art. 90, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.

20  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea V, art. 91, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.
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cu 2/3 din voturi.21 Procesul și condamnarea președintelui pentru abuzuri în activitate (a vice-pre-
ședintelui sau a miniștrilor de stat) se desfășoară în Senat, procesul fi ind condus de președintele 
Curţii Supreme de Justiţie.22 

Deși Președintele nu poate dizolva Congresul, el poate exercita dreptul de iniţiativă legislativă, 
poate cere examinarea unui proiect de lege în regim de urgenţă și se poate opune prin dreptul 
său de veto unei legi adoptate de Congres – dacă consideră că legea este neconstituţională sau 
contrară interesului public. În caz de exercitare a dreptului de veto de către președinte, legea se re-
examinează în ședinţă comună a Congresului, în termen de 30 de zile, iar veto-ul poate fi  depășit 
cu majoritatea califi cată (2/3) a voturilor deputaţilor și senatorilor, menţinându-se obligativitatea 
votului secret.

Evoluţia actuală a regimului prezidenţial în astfel de ţări precum Mexic, Brazilia, Bolivia, Gua-
temala, Honduras, Columbia, Republica Dominicană, Panama demonstrează faptul că acest tip 
de regim se adaptează ușor la condiţiile politice, sociale, economice contemporane. Se păstrează 
o serie de trăsături „clasice” precum alegerea președintelui prin vot direct, exercitarea unui drept 
de veto ce poate fi  depășit doar de majoritatea califi cată, răspunderea personală a miniștrilor în 
faţa președintelui etc. Cu toate acestea sunt preluate unele trăsături ale regimului parlamentar, de 
exemplu în Columbia – anumite acte emise de președinte, pentru a căpăta caracter obligatoriu 
trebuiesc contrasemnate de miniștri23; în Venesuela a fost instituită procedura populară de decla-
rare a votului de neîncredere unor miniștri etc.

Există însă și un alt aspect evolutiv, un alt drum pe care poate să-l urmeze regimul prezidenţi-
al – acesta se poate transforma în regim superprezidenţial24, sau în regim prezidenţial accentuat25. 
Așa cum a subliniat un autor american, R. Young, președintele „este parte indispensabilă a proce-
sului politic în Washington, piatra de boltă care ţine laolaltă întregul edifi ciu. El pare să fi e o parte 
a întregului rest, și deciziile politice de o importanţă oarecare, oricare ar fi  ele, sunt infl uenţate de 
reacţiunea sau inacţiunea lui. Puterile legale combinate ale președintelui sunt considerabile, iar 
infl uenţa funcţiei se întinde departe dincolo de cadrul ei legal. Puterile relativ limitate prevăzute 
de Constituţie au fost extinse prin interpretare și au fost argumentate prin autoritatea delegată de 
Congres”26. Așa cum constatăm la moment, chiar și-ntr-o asemenea democraţie precum S.U.A., 
echilibrul puterilor prin izolare, este zdruncinat în favoarea președintelui statului. Dar degrada-
rea principiilor regimului prezidenţial în procesul transpunerii lor în viaţă este și mai puternic 
conturată în ţările Africii și din America Latină27. 

Bineînţeles că factorul determinant al evoluţiei pe această cale este regimul politic și ideologia 
dominantă în cadrul entităţii statale. 

Regimul superprezidenţial pornește de la consacrarea constituţională a republicii cu regim 
prezidenţial, în care șeful statului este și șeful executivului; cu parcurgerea unei perioade de timp, 

21  Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea III, art. 51, pe site-ul: http://worldconstitutions.ru/archi-
ves/40, vizualizat la data de 13.02.2012.

22  Există totuși un termen limitativ de desfășurare a unui astfel de proces – 180 de zile, la expirarea căruia 
președintele își reia activitatea - Constituţia Braziliei, capitolul II, secţiunea III, art. 86.

23  А. А. Мишин «Конституционное (государственное) право зарубежных стран», Юридический 
дом «Юстицинформ», Москва 2003, pag. 77.

24 Concept întâlnit la А. А. Мишин «Конституционное (государственное) право зарубежных стран», 
Юридический дом «Юстицинформ», Москва 2003, pag. 83. 

25  Noţiune utilizată de către М. М.  Рассолов, В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев şi colectiv de autori, în lucrarea 
«Теория государства и права», издательство Юнити, Москва 2001, pag.82.

26  R. Young „American Law and Politics”, New York, 1967, pag.226-227.
27  Tudor Drăganu „Drept constituţional și instituţii publice, Tratat elementar”, vol.I, Ed. Lumina Lex, 

București 2000, pag. 283.
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în condiţiile unei entităţi statale tinere, în cadrul căreia nu s-au înrădăcinat tradiţii democratice 
și liberale, nu s-au cristalizat concepţiile politice și ideologiile de guvernare - președintele statului 
obţine în realitate mai multe prerogative decât ar trebui să-i fi e atribuite conform principiului 
separaţiei puterilor. În asemenea state populaţia are un nivel scăzut de cultură politică și juridică, 
și pe de-asupra - idei preconcepute despre instituţiile parlamentare reprezentative, elemente care 
sporesc gradul de tolerare a unui astfel de regim.

Ion Deleanu susţine că personifi carea statului și a societăţii printr-un singur om constituie 
adeseori preludiul personălizării puterii, și de aici, până la un prezidenţialism – ca formă a mo-
nocraţiei – nu mai rămâne decât o graniţa cu totul imaginara, ca o linie trasă pe cer.28 

În majoritatea statelor central-africane și în unele state latino-americane, președintele sta-
tului este ales prin vot direct de populaţie. Acest mecanism păstrează președintelui o poziţie 
privilegiată și independentă faţă de parlament. Președintele este cel mai important subiect (în 
unele cazuri - singurul) cu drept de iniţiativă legislativă, și poate folosi dreptul de veto (care 
poate fi  depășit cu 2/3 de voturi). Ceea ce cu adevărat face diferenţa dintre un stat cu regim 
prezidenţial și un stat cu regim superprezidenţial este prerogativa președintelui de a dizolva 
parlamentul – și care este des folosită de acesta. Nu sunt rare și cazurile când președintele ales 
prin vot direct de popor, dizolvă parlamentul uzurpând puterea, și guvernează în baza legilor 
excepţionale (Ferdinand Marcos în Filipine).

În anumite state, de exemplu în Chile, constituţia cuprinde prevederi detaliate în legătură cu 
starea de „excepţie constituţională”, diferită de „starea de război” și „stare de asediu”, în timpul 
căreia președintele dispune de puteri sporite pentru „a face faţă situaţiilor de urgenţă”.29 

Într-adevăr, în multe din ţările arealului geografi c delimitat (Africa și America de Sud), regi-
mul prezidenţial nu doar a trecut într-unul superprezidenţial, ci a permis instituirea unor guver-
ne sub tutelă militară, sau a unor dictaturi de familie sau de clică; mai bine sau mai rău mușama-
lizate în cadrul unor formule constituţionale.30

Modelul de regim prezidenţial „împrumutat” nu numai că nu a dat roade și nu a perfecţionat 
guvernarea statelor, ci dimpotrivă a înrăutăţit situaţia. În peste treizeci de state în curs de dezvol-
tare, regimul prezidenţial s-a dovedit a fi  doar un paravan care să ascundă de fapt o guvernare 
autoritară. Pentru aceste state fi ind caracteristică discontinuitatea puterii și instabilitatea politică 
manifestată prin una sau câteva lovituri de stat; când un grup organizat (de regulă - militarist) în-
lătură guvernarea democratică, desfi inţează organele electivo-reprezentative, acaparează puterea 
de stat, suspendă sau anulează constituţia, elaborează și aplică legi excepţionale care să le asigure 
legitimitatea propriei guvernări (Coreea, Vietnam, Liberia etc). 

Susţinem opinia expusă de prof. A.G. Orlov cu privire la regimul superprezidenţial – „este un 
regim prezidenţial ce suferă de ghipertrofi e31”, în care puterea șefului de stat nu este controlată de 
către puterea legislativă sau judecătorească. Prerogativele președintelui sunt reale: nu doar con-
sfi nţite juridic ci și exercitate în mod efectiv.

În constituţiile anumitor state, de exemplu – Peru, – președintele statului este „reprezentantul 
naţiunii”, în Argentina este declarat  „conducător suprem al naţiunii”, iar în această calitate se si-
tuează de asupra puterii executive, de asupra tuturor organelor și structurilor de stat, cu mijloace 
de intervenţie directă asupra puterii legislative și judecătorești, și mai periculos fi ind faptul că 
președintele are concentrată în mâinile sale și conducerea armatei (conducător suprem).

28  Ion Deleanu  „Drept constituţional și instituţii politice contemporane”, București 1991, pag.206.
29  Constituţia Chile, cap. I, art.24, pe site-ul electronic: http://www.uznal.org/constitution.php?country= 

Chile&constitution=132&language=s, vizualizat la data de 13.02.2012.
30  Situaţie întâlnită în Niger, Senegal, Paraguay ș.a.
31  А. Г. Орлов «Президентские республики в Латинской Америке», Ибероамериканский центр 

МГИМО, Москва 1995, pag. 11.
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Un prim pas în dezvoltarea unor astfel de regimuri, este modifi carea legislativă a prevede-
rilor constituţionale care limitează numărul de mandate sau durata mandatului președintelui, 
ajungându-se până la investirea în funcţie a președintelui „pe viaţă” – cazurile statelor: Zair (pre-
ședintele Mobutu), Guineea (Seku Ture), Ghana (Qwame Nkrume), Turkmenistan (Saparmurat 
Niazov). Republicile respective iau forma unui prezidenţialism absolut și se transformă în repu-
blici monocratice prezidenţiale.32

Autorul rus V. E. Cirkin evidenţiază următoarele varietăţi de sisteme superprezidenţiale33:
1) republica prezidenţial-monocrată – o formă de absolutism prezidenţial în care președintele 

stă în fruntea unicului partid legal, este principalul ideolog al ţării și fondatorul ideologiei ofi ciale 
(Ghana cu Cwam Ncrum, Guineea cu Secu Ture, Zair cu Mobutu ș.a.), iar într-un șir de ţări pre-
ședinţii fi ind numiţi pe viaţă (Zair, Tunisia, Uganda, Guineea Ecuatorială ș.a.);

2) republica prezidenţial-militară care se instaurează în urma loviturilor de stat militare și 
reprezintă guvernarea militară (Chile cu Augusto Pinochet);

3) republica prezidenţială în unele foste ţări de orientare socialistă: Angola, Benin, Congo, 
Mozambic, în care președintele este ales de organul suprem al unicului partid de guvernământ 
din ţară. Aceasta ar putea fi  numită republică prezidenţial – partocrată.

Au existat și păreri, precum cea a lui N. A Saharov34, care susţineau necesitatea clasifi cării re-
publicilor superprezidenţiale în dependenţă de poziţionarea geografi că. Astfel că au fost eviden-
ţiate următoarele modele de președinţie: americană, latino-americană și afro-asiatică. În primul 
caz fi ind vorba despre un sistem prezidenţal „pur”, în al doilea caz - de sistemele superprezidenţi-
ale de tip nedictatorial, iar în al treilea caz – despre sistemele superprezidenţiale de tip dictatorial. 
Deși după părerea noastră o astfel de clasifi care este însoţită de un anumit element de subiecti-
vism și este viciată de modelele reale ale statelor superprezidenţiale care au apărut cu trăsături ce 
aparţineau „altei grupe”.

Schimbări majore sunt remarcate și în spaţiul Est-european (post-sovietic și post-socialist). 
Organizarea instituţiei prezidenţiale în noile state care se afl ă în perioada de tranziţie refl ecta 
specifi cul și tradiţiile fi ecărei ţari în parte, condiţiile vieţii politice, repartizarea forţelor politice 
care se afl ă sub infl uenta carismei personale a unor lideri politici.

Chiar în prezent asistăm la modifi carea duratei mandatului președintelui în unele state: de 
exemplu în Federaţia Rusă s-a trecut de la patru la șase ani35 (cu o astfel de iniţiativă a venit ac-
tualul Președinte a Federaţiei Ruse – D. Medvedev); sau, eliminarea restricţiilor constituţionale 
legate de numărul mandatelor președintelui – în Azerbadjan, președintele statului Ilham Aliev, 
uzitând pe dreptul său de a propune examinarea la referendum a unei probleme în stat36, a cerut 
modifi carea prevederilor art. 101 p. V din Constituţia Azerbadjanului, în care este limitat la două 
numărul de mandate consecutive ale președintelui37 - prevedere actualmente modifi cată, preșe-
dintele având dreptul „doar” la patru mandate consecutive. O situaţie similară este proprie și 
republicii Venesuela - în urma unui plebescit organizat la iniţiativa Președintelui Hugo Chaves a 

32  В. Е. Чиркин, «Конституционное право зарубежных стран», изд. Юристъ, Москва 1999, pag. 145.
33  В. Е. Чиркин, «Конституционное право зарубежных стран», изд. Юристъ, Москва 1999, pag. 146.
34  Н.А. Сахаров «Институт президентства в современном мире», изд. Юридическая литература, 

Москва 1994, pag.15-25.
35  Constituţia Federaţiei Ruse, art.81, la adresa electronică: http://www.constitution.ru/, vizualizată la data 

de 13.02.2012.
36  Constituţia Azerbadjanului, art. 96, la adresa electronică: http://www.uznal.org/constitution.

php?country =Azerbaijan &constitution=2&language=e, vizualizată la data de 10.02.2012.
37  Fapt realizat deja în viaţă, datorită rezultatelor referendumului naţional desfășurat în Azerbadjan la data 

de 18.03.2009.
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fost exclusă reglementarea constituţională care limita la două numărul de mandate consecutive.38 
Și mai gravă sub acest aspect este situaţia atestată în Tadjikistan, unde sub guvernarea preșe-

dintelui Emomali Rahmon (care deţine această funcţie din 1994), în 1999 este modifi cată durata 
mandatului prezidenţial de la 5 la 7 ani39, iar în 2006 este modifi cată prevederea constituţională a 
articolului 65 din Constituţia Tadjikistanului, și care stabilește „limitativ” patru mandate conse-
cutive pentru președinte – pentru noi fi ind un exemplu clasic de „ajustare a puterii” la necesităţile 
conducătorului. 

Dacă în ţările Europei Centrale, de exemplu în Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Slovenia, 
Muntenegru în urma consensului între partidele politice s-a instaurat o stabilitate și colaborare 
privind funcţionarea mecanismelor statale, inclusiv raporturile dintre șeful statului și celelalte 
puteri, în alte state socialiste ale spaţiului post-sovietic – Rusia, Ucraina, Belarus, Armenia și 
altele are loc o luptă politica pentru împărţirea sferelor de infl uenţă între diferite forţe politice, 
pentru schimbarea statutului președintelui și mărirea numărului de competenţe, sau dimpotri-
vă, diminuarea rolului acestuia ajungându-se chiar până la suprimarea acestei instituţii. O astfel 
de situaţie este cauzată de nivelul de cultură politică, de interpretările eronate ale democraţiei, 
precum și de apariţia elitei politice, ale cărei interese predomină asupra intereselor statului și ale 
societăţii uneori chiar în detrimentul ultimelor.40

Regimul superprezidenţial este mult mai atent cercetat în ultima perioadă, când un șir de 
juriști remarcabili consideră Federaţia Rusă ca fi ind un stat al cărui regim prezidenţial evoluând, 
trece în regim superprezidenţial datorită întăririi poziţiei președintelui statului și sporirii prero-
gativelor acestuia41. Și pe bună dreptate există motive întemeiate, deoarece în afară de numirea 
Președintelui Cabinetului de miniștri (Prim-ministrului) cu acordul Dumei de Stat, procedură 
ce poate fi  însă ocolită, Președintele Federaţiei Ruse demite Guvernul, numește și eliberează din 
funcţie pe miniștrii federali (la propunerea Președintelui Cabinetului de miniștri), numește și 
conduce Consiliul Suprem de Apărare a Federaţiei Ruse, exercitarea dreptului de iniţiativă legis-
lativă și dreptului de veto, președintele dobândește prerogativa de a numi o parte din membrii 
Camerei Obștești („Obșcestvennaia Palata”), dobândește dreptul de a numi și demite guberna-
torii și reprezentanţii subiectelor Federaţiei Ruse. Ultimele modifi cări aduse Constituţiei au avut 
menirea clară de a întări verticalitatea puterii și chiar statalitatea Federaţiei Ruse, însă dezvoltarea 
în continuare sub acest vector va pune în pericol separaţia și echilibrul puterilor, precum și insti-
tuţiile democratice existente. 

În domeniul legiferării, prerogativele președintelui sunt tradiţionale: mesaje anuale către Par-
lament (Adunarea Federală) despre direcţiile principale de dezvoltare a politicii statului (interne 
și externe), iniţiază proiecte de legi, exercită dreptul de veto42, etc. Există însă și primele semnal-
mente de întărire a poziţiei președintelui: președintele a preluat de la Consiliul Federaţiei (came-
ra superioară a Parlamentului și moștenitoarea de drept a Sovietului Suprem a Federaţiei Ruse) 
prerogativa de a cere naţiunii să se exprime în cadrul unui referendum, și, poate stabili data 
referendumului. În domeniul legiferării președintele Federaţiei Ruse are o dublă posibilitate – 
într-adevăr, poate înainta o iniţiativă legislativa, dacă consideră că baza reglementărilor ar trebui 

38  Constituţia Venesuelei, pe adresa electronică: http://www.uznal.org/constitution.php?country=Venezuela 
&constitution=24&language=r, vizualizată la data de 13.02.2012.

39  În urma unui referendum naţional desfășurat la data de 26 septembrie 1999.
40  Publicaţie periodică: Mocreac, V., Halil, M. Ab. „Instituţia Președintelui în ţările de tranziţie” // Statul 

de drept și administraţia publică. ed. Cartier, Chisinau 1999, pag. 106. (102-108).
41  Б. И. Габричидзе, Б. П. Елисеев, А.Г. Чернявский «Конституционное право современной Рос-

сии», изд. «Дело и Сервис», Москва 2001, pag. 161.
42  Constituţia Federaţiei Ruse, art.83-90; la adresa electronică: http://www.constitution.ru/, vizualizată la 

data de 13.02.2012.
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să stea în legile federale; dar, dacă însă consideră că pentru reglementarea acestor aspecte nu sunt 
necesare reglementări exprese în legile federale, - respectivele domenii, aspecte, vor căpăta o re-
glementare prin actele normative emise de el (dispoziţii și decretele prezidenţiale). 

Așa cum apreciază autorul rus I.G. Șablinskii43- președintele a depășit limitele impuse prin 
constituţie odată cu adoptarea a două decrete prezidenţiale – decretul din 07.10.1993 „Cu privire 
la numirea și eliberarea din funcţie a șefi lor administraţiei regiunilor, regiunilor autonome și ora-
șelor de importanţă federală” și din 09.10. 1993 „Cu privire la reforma organelor reprezentative 
din cadrul administraţiei locale în Federaţia Rusă”. Ambele documente anulează sistemul existent 
în acea perioadă de alegere a șefi lor administraţiilor locale, fi e de către organele legislative locale, 
fi e direct de către electoratul local. Din acel moment și până în prezent, în cadrul Federaţiei Ruse, 
șefi i administraţiilor locale sunt numiţi sau demiși din funcţie de către Președinte la propunerea 
Prim-ministrului (această prerogativă trece în totalitate sub controlul puterii executive44).

Nu puţine sunt și infl uenţele Președintelui Federaţiei Ruse asupra puterii judecătorești: acesta 
prezintă Consiliului Federaţiei candidaturile pentru ocuparea funcţiilor de judecători ai Curţii 
Constituţionale, Curţii Supreme de Justiţie, Curţii Supreme de Arbitraj și altor instanţe judecă-
torești federale. Președintele propune Consiliului Federaţiei candidatura Procurorului General a 
Federaţiei Ruse și în aceeași ordine poate cere aprobarea demiterii acestuia45. Și mai impunătoare 
sunt prerogativele președintelui în dirijarea politicii interne a statului și relaţiile cu alte organe și 
structuri de stat, existând pârghii reale de infl uenţare asupra mersului treburilor în cadrul statului 
și-n cadrul organelor de stat46.

Președintele poate folosi procedurile de mediere pentru rezolvarea divergenţelor dintre orga-
nele puterii de stat ale Federaţiei și cele ale subiectelor acesteia, precum și dintre organele subiec-
telor, iar în caz de nereușită poate transmite cazul unui tribunal competent.

La toate acestea se adaugă o procedură complicată, de demitere a Președintelui47 - demi-
terea se poate face numai pe baza acuzaţiei „de înaltă trădare” sau de comitere a unei crime, 
prezentate de Duma de Stat, acuzaţie confi rmată prin avize ale Curţii Constituţionale și ale 
Curţii Supreme de Justiţie. În cadrul Dumei, iniţiativa de demitere a Președintelui trebuie să 
întrunească 1/3 din deputaţi, acest for este necesar și pentru înfi inţarea unei comisii speciale 
de anchetă, rezultatele anchetei sunt date publicităţii în cadrul unei ședinţe, iar hotărârea de 
demitere este adoptată cu 2/3 de voturi. Ultima etapă a procedurii de demitere se desfășoară în 
Consiliul Federaţiei, unde sunt ascultaţi membrii comisiei speciale de anchetă, constituite în 
Dumă cu această ocazie. Hotărârea Consiliului Federaţiei cu privire la demiterea Președintelui 
trebuie să fi e adoptată în termen de cel mult trei luni de la data prezentării de către Dumă a 
acuzaţiei împotriva Președintelui.

Niciodată nu a încetat lupta ideinică între adepţii regimului prezidenţial și susţinătorii re-
gimului parlamentar, ceea ce pentru unii se prezintă ca un avantaj, ceilalţi îl consideră de fapt 

43  И. Г. Шаблинский «Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989-
1995 гг.)», Москва 1997, pag.161.

44  М. Н. Марченко,  О.Э. Лейст, В. Д. Попков, С. A. Koмaров, A. В. Maлькo, С. В. Поленина, A. A. 
Кененев, A. Г. Бережнов, A. П. Глебов, T. Р. Орехова, И. Ф. Maчин “Проблемы теории государства 
и права”, изд. Юристъ, Москва 2001, pag.257.

45  Constituţia Federaţiei Ruse, art.80, la adresa electronică: http://www.constitution.ru/, vizualizată la data 
de 13.02.2012.

46  Авакьян Сурен Адибекович, Гуценко Константин Федорович, Ковлев Анатолий Иванович, 
Марченко Михаил Николаевич «Конституционное право. Энциклопедический словарь», изд. 
Норма, Москва 2001, pag. 478.

47  Constituţia Federaţiei Ruse, art.92-93, la adresa electronică: http://www.constitution.ru/, vizualizată la 
data de 13.02.2012.
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un dezavantaj și invers. Și într-adevăr, după cum apreciază A.N. Medușevskii48 gradul sporit 
de democratizare a regimului parlamentar, în condiţiile unei crize politice inevitabil va am-
plifi ca gradul de instabilitate, provocând și un eventual „blocaj constituţional”. Drept exemplu 
ne poate servi situaţia creată în cadrul statelor europene (cu regim parlamentar) în perioada 
interbelică – situaţie în care s-a pomenit Grecia, Italia, Portugalia ș. a. Predispoziţia în favoarea 
unui sistem parlamentar fl exibil nu este întotdeauna justifi cat, în condiţiile în care pluralitatea 
opiniilor politice și pluripartidismul aduc modifi cări constante majorităţii afl ate la guvernare 
este greu sau aproape imposibil de a păstra stabilitatea cursului politic, și, de cele mai multe ori, 
are ce rezultat fi nal paralizia puterii. De cealaltă parte a balanţei, se afl ă critica adusă tipului de 
regim prezidenţial, care patologic tinde spre autoritarism, în cadrul căruia opiniile opoziţiei 
sunt marginalizate și neglijate.

48  А. Н. Медушевский «Сравнительное конституционное право и политические институты», Ти-
пология политических режимов и модели конституционализма, Г.У., В.Ш.Э., Москва 2002, 
pag.209.
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RĂSPUNDEREA POLITICO-JURIDICĂ A ȘEFULUI DE STAT 
ÎN CADRUL FORMEI DE GUVERNĂMÂNT REPUBLICANE

Conf.univ.dr., Silvia GORIUC,  
Academia de Administrare Publică de pe lîngă 
Președintele Republicii Moldova

Résumé
La responsabilité du chef de l´Etat tire son  origine d´une  institution similaire, apparue dans le 

droit constitutionnel anglais concernant les ministres. L´institution de „impeachment”, visait initia-
lement la mise sous accusation des ministres  et non pas  du chef de l´Etat. Avec  l´adoption des con-
stitutions écrites, la notion de  „impeachment” est pour évoquer la responsabilité du chef du l´Etat 
dans un système républicaine. Pour évoquer  l´institution qui met sous responsabilité les ministres, 
on utilise le syntagme „ responsabilité ministérielle”.

Dans le cadre de la forme de gouvernement républicaine, il revient au chef de l´Etat  la respon-
sabilité direct de l´exercice  de son mandat, mais  la forme de cette responsabilité est diff érente et  
dépend du régime constitutionnel établi.

La majorité des textes des constitutions des pays à des traditions  démocratiques consacre la 
loi de la responsabilité du Président de la République, seulement  en cas de haute trahison de pays 
(France, Italie, Grèce), les autres – en cas d´infractions  de trahison ou de crimes et délits (Etats-
Unis).  Les autres situations visent  la responsabilité en cas de violation de la constitution (Autriche) 
ou l´acte illégal (Finlande). Certaines constitutions consacrent la responsabilité du Président pour la 
haute trahison ou pour  la „violation grave” de la Constitution (Roumanie).

La responsabilité du Président dans les régimes républicains peut être de nature politique ou bien 
de nature juridique, mais l´extension de la responsabilité  et des modalités de sa  réalisation  dépen-
dent du mode d’élection du chef de l ´Etat.

Răspunderea șefului de stat  își are originea în instituţia similară apărută în dreptul constitu-
ţional englez cu privire la miniștri:  însăși termenul din limba engleză „impeachment” a apărut 
în legătură cu punerea sub acuzare a miniștrilor și nu a șefului de stat. Odată cu adoptarea con-
stituţiilor scrise, noţiunea de „impeachment” este reţinută, ca regulă, pentru a evoca răspunderea 
șefului de stat într-un sistem republican, iar pentru a evoca instituţia tragerii la răspundere a 
miniștrilor s-a impus sintagma „responsabilitatea ministerială”.

Statutul mandatului președinţial, în general, și forma răspunderii șefului de stat, în special,   
depinde, în mare măsură, de modalitatea de obţinere a acestuia. Practica constituţională contem-
porană cunoaște  trei modalităţi de obţinere a  mandatului președinţial:  alegerea de către corpul 
electoral  prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat;  alegerea  de către parlament;  
alegerea de către un colegiu electoral. 

Profesorului Ion Deleanu susţine că „alegerea Președintelui de către Parlament, volens-nolens 
are ca rezultat așezarea lui în cîmpul magnetic al confruntărilor dintre partidele politice și, bine-
înţeles, punerea lui la discreţia acestora.” [5, p.210] În cazul în care  majoritatea parlamentară este 
reprezentată de un singur partid politic, desigur că președintele va fi  exponentul acestui partid. 
În această situaţie  partidul majoritar alege Președintele Republicii, care ulterior desemnează un 
candidat la funcţia de prim-ministru,  ultimul prezintă lista Guvernului și programul de activitate  
Parlamentului, primind votul de încredere de la aceeași majoritate parlamentară. 
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În opinia constituţionalistului francez Maurice Duverger însăși tehnica regimului parlamen-
tar este incompatibilă cu independenţa majorităţii parlamentare și independenţa Guvernului, de-
oarece pentru o bună funcţionare a sistemului instituţional Guvernul trebuie să refl ecte majorita-
tea parlamentară. Totodată, dacă aceluiași partid îi aparţine majoritatea parlamentară și postura 
de Președinte al Republicii, practic se șterge separarea puterilor.   În situaţia dată poate fi  stabilită 
o guvernare  de partid, subordonată unei discipline și ideologii de partid,  în condiţiile pluralis-
mului politic, separării și colaborării puterilor în stat, deci practic este o interdependenţa destul 
de strînsă a puterilor, dar nu separarea sau colaborarea acestora. „Situaţia politică creată poate 
fi  foarte benefi că pentru apariţia unor regimuri totalitare ale majorităţii parlamentare”[18, p.506 
]. Alunecarea regimului parlamentar spre totalitarism, în opinia lui Maurice Duverger, poate fi  
parţial exclusă în cazul formării  unui parlament bicameral, unde o cameră a parlamentului se 
formează în baza sistemului electoral majoritar în circumscripţii uninominale.[18] 

Evident că și în cazul alegerilor universale  poate  să apară  riscul  alunecării spre un regim 
totalitar, o asemenea situaţie fi ind  posibilă doar în cazurile  cînd alegerile parlamentare coin-
cid cu alegerile președinţiale și candidatul la președinţie este exponentul partidului ce va obţine 
majoritatea parlamentară, sau în cazul cînd majoritatea parlamentară a unui partid pe parcursul 
activităţii a obţinut încrederea electoratului și liderul acestui partid obţine în urma alegerilor 
universale mandatul prezidenţial. În această situaţie decizia îi aparţine poporului ca purtător al 
suveranităţii naţionale. Referindu-se la noţiunea de popor, profesorul Cristian Ionescu menţio-
nează că „noţiunea de popor, ca titular al suveranităţii - pe care se bazează întreaga doctrină și 
practică constituţională a democraţiei - nu are în vedere totalitatea membrilor unei comunităţi 
sociale, dar nici nu exclude unele clase sociale. Din punct de vedere al problematicii accesului 
popular la exercitarea puterii politice, prin termenul de popor se înţelege ansamblul indivizilor 
cărora statul le recunoaște calitatea de cetăţeni ai acestuia, și în această calitate, aptitudinea de a 
participa în anumite condiţii la diferite proceduri electorale prin care se exprimă voinţa naţio-
nală”[10, p.314]. Cu referire la Republica Moldova,  profesorul Victor Popa accentuează că „po-
porul Republicii Moldova este constituit din etnia de bază, români (moldoveni), cît și din rușii, 
ucrainenii, belorușii, bulgarii, găgăuzii și alţii care locuiesc pe teritoriul statului și au calitatea de 
cetăţean al republicii”[15, p.32]. 

De modalitatea de obţinere a mandatului președinţial depind și caracteristicile  acestuia.  Ast-
fel, în urma alegerilor universale, mandatul Președintelui Republicii reprezintă o funcţie publică 
prin care  corpul electoral, prin alegeri, direct investește deţinătorul mandatului cu dreptul de a 
reprezenta titularul suveranităţii atît în exteriorul ţării cît și în interior, și realiza  funcţia  de ga-
rant expres prevăzute în lege: garant al suveranităţii și independenţei teritoriale  ; garant al respec-
tării Constituţiei; garantul egalităţii în drepturi și al libertăţilor cetăţenilor. Deoarece Republica 
Moldova parcurge o cale a democratizării, afl îndu-se încă la etapa de tranziţie, considerăm că 
această modalitate de alegere a Președintelui este mai democratică, Președintele Republicii fi ind 
responsabil și în faţa alegătorilor, responsabilitate care survine nu numai prin procedura de demi-
tere, iniţiată de parlament și aprobată prin referendum, dar și la următoarele alegeri președinţiale, 
iar atribuţiile de garant, expres prevăzute, sînt destul de importante la o asemenea perioadă.

Potrivit reglementărilor constituţionale, după reforma constituţională din 5 iulie 2000, Preșe-
dintele Republicii este ales de Parlament. Pentru a candida la funcţia de Președinte al Republicii 
Moldova trebuie îndeplinite cîteva condiţii de fond și de formă. Aceste condiţii sînt stabilite prin 
Legea cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova.[13] La funcţia de șef 
al statului pot candida cetăţeni ai Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 40 de ani, au locu-
it sau locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin 10 ani și posedă limba de stat.  Persoana 
care candidează pentru funcţia de Președinte a Republicii Moldova urmează să fi e susţinută de 
cel puţin 15 deputaţi în cazul cînd își înaintează propria candidatură sau poate fi  propusă de un 
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grup de 15 deputaţi. Comisiei speciale de desfășurare a alegerilor îi este prezentată propunerea, 
cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri,  cu semnăturile deputaţilor, ce susţin sau propun candidatu-
ra.  Alegerile pentru funcţia de Președinte al Republicii Moldova se desfășoară în ședinţă publică 
specială a Parlamentului, prin vot secret.  

Sintagma „vot secret” ce se conţine în art.78, alin.1 al Constituţiei a provocat un șir de discuţii   
între parlamentari. Un grup de deputaţi a sesizat Curtea Constituţională, solicitînd interpretarea  
articolului menţionat. Curtea Constituţională a interpretat sintagma „vot secret”  în coroborare cu 
art.38 al Constituţiei  care stabilește că exprimarea voinţei alegătorului nu poate fi  cunoscută și in-
fl uenţată de nimeni, iar modalitatea de exprimare a ei trebuie să fi e necondiţionat secretă.[9]  Votul 
secret reprezintă prin sine o garanţie a independenţei deputaţilor, prin care se exclude supraveghe-
rea sau controlul asupra exprimării voinţei alegătorului. Este considerat ales candidatul care a obţi-
nut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleși. Dacă nici un candidat nu întrunește numărul 
necesar de voturi, se organizează în termen de cel mult 3 zile, un al doilea tur de scrutin, la care par-
ticipă primii doi candidaţi stabiliţi în ordine descrescătoare a numărului necesar de voturi. În cazul 
cînd nici în turul doi nici un candidat nu a acumulat numărul necesar de voturi, în termen de 15 
zile se organizează alegeri repetate.  Dacă nici după alegerile repetate nu va fi  ales Președintele Re-
publicii, Președintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul, stabilind data  alegerilor în noul Parlament. 

După totalizarea rezultatelor alegerilor, hotărîrea Parlamentului se transmite Curţii Consti-
tuţionale, care, în termen de trei zile, examinează constituţionalitatea alegerii și emite o hotărîre 
prin care validează mandatul Președintelui Republicii Moldova.

Președintele Republicii ales în conformitate cu  Constituţia și cu Legea cu privire la alegerile 
Președintelui Republicii Moldova intră în exerciţiul funcţiei cel tîrziu la 45 de zile după alegeri. 
Exerciţiul funcţiei începe din momentul depunerii jurămîntului (art. 79 din Constituţie). „Preșe-
dintele ales preia funcţia printr-o procedură ofi cială, în majoritatea ţărilor numită inaugurare”[19, 
p.398]. Depunerea jurămîntului are loc într-o atmosferă solemnă care derulează în conformitate 
cu Legea privind învestitura Președintelui Republicii Moldova nr. 1073 din 27.12.96 [12].

La ceremonia de învestitură a Președintelui Republicii Moldova participă deputaţii Parla-
mentului, judecătorii Curţii Constituţionale, membrii Comisiei Electorale Centrale, membrii 
Guvernului, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie. În calitate de oaspeţi de onoare, la ceremonia 
de învestitură se invită reprezentanţii corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, re-
prezentanţii cultelor, liderii partidelor politice și ai altor organizaţii social-politice, reprezentan-
ţii comunităţilor naţional-culturale, conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, alte 
personalităţi notorii atît din ţară, cît și de peste hotare.

Mandatul de Președinte al Republicii Moldova este incompatibil cu exercitarea oricărei alte 
funcţii retribuite (art.81,alin.1 al Constituţiei). Incompatibilitatea cu alte funcţii retribuite, re-
prezintă prin sine un mijloc de protecţie a mandatului președinţial, prin care se garantează in-
dependenţa Președintelui Republicii în exercitarea funcţiei. Considerăm însă, în același context, 
că independenţa mandatului președinţial este o  fi cţiune  în cazul cînd Constituţia nu prevede 
incompatibilitatea  funcţiei de Președinte a Republicii cu  apartenenţa, sau chiar ocuparea unei 
funcţii de partid. 

Raporturile șefului de stat cu partidele politice sînt, în mare măsură, determinate de regimul 
constituţional. Un mare rol în aceste relaţii îl au concepţiile personale ale președinţilor cu privi-
re la locul și rolul instituţiei președinţiale în sistemul politic al societăţii. De exemplu, practic e 
exclusă dezinteresarea faţă de politica de partid a Președintelui S.U.A., linia politică a căruia se 
formează în baza doctrinelor partidului său. 

Pentru S.U.A. nu sînt rare situaţiile cînd Președintele intră în confl ict cu unele grupuri din interi-
orul propriului partid, care îi blochează politica. În aceste cazuri Președintele poate apela nemijlocit 
la popor, ca să-i susţină iniţiativele și cheamă alegătorii să exercite presiune asupra acelor senatori, 
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congresmeni care se împotrivesc Președintelui. De fapt, aceasta e o măsură excepţională. Președinţii 
se străduie să nu permită dezbinarea deschisă în partidul său. Trebuie de menţionat că președinţii 
S.U.A. în acţiunile sale nu depind de hotărîrile organelor de conducere ale partidelor din care fac 
parte. Ei pot recurge la diverse combinaţii politice, inclusiv atragerea de partea sa a personalităţilor 
de stat din partidul de opoziţie. De altfel, modelul american de prezidare presupune, în primul rînd, 
că Președintele, pentru a favoriza realizarea programului său politic, trebuie să fi e membru al parti-
dului și să pledeze pentru coeziunea propriului partid în jurul programului prezidenţial; în al doilea 
rînd, șeful statului și al guvernului trebuie permanent să colaboreze cu cercurile politice infl uente și 
cu liderii partidului de opoziţie, care poate constitui majoritatea în Congres.[20, p.8-11] Numai în 
acest caz el poate conta că iniţiativele și propunerile lui vor fi  realizate.

În cadrul sistemului semiprezidenţial șeful statului, de exemplu, în Franţa, Polonia personal 
decide în ce măsură trebuie să-și coordoneze acţiunile cu funcţionarii acelui partid care l-a pro-
movat. În Europa, unde există în unele ţări sistemul semiprezidenţial de conducere, Președintele 
Republicii întreţine relaţii de reciprocitate cu partidul său, dar, în același timp, se distanţează de 
el. Astfel de relaţii sînt specifi ce modelului francez al republicii semiprezidenţiale, a perioadei 
golliste. Președintele De Goll se declara împotriva supremaţiei partidului în sistemul politic al 
Republicii V și în repetate rînduri declara că Președintele Republicii nu trebuie să aibă interes de 
partid, avînd funcţiile arbitrului dintre diversele forţe din societate. În aceeași manieră își con-
struiau relaţiile cu propriile partide succesorii lui De Goll în postul de Președinte al Franţei. În 
condiţiile sistemelor de pluripartit, președinţii sînt nevoiţi permanent să comunice cu multe par-
tide de opoziţie și să colaboreze în legătură cu direcţiile magistrale ale politicii de stat.[21, p.143]

Refuzul de a cumula postul de Președinte al Republicii cu cel de partid constituie o tradiţie 
europeană nestrămutată. În Turcia e introdus un articol special la Constituţie conform căruia 
Președintele la momentul alegerii în funcţie, trebuie să demisioneze din postul de conducere 
al partidului. În Finlanda o tradiţie politică nescrisă presupune că acea persoană care devine 
Președinte, demisionează din partidul în care se afl a anterior. În mod benevol s-a dezis de partid 
și Președintele Portugaliei M. Soaresh, anterior conducînd Partidul Socialist Portughez. Hotă-
rîrea sa M. Soaresh a motivat-o că el vrea să fi e Președintele tuturor portughezilor, indiferent de 
convingerile lor politice. Aceasta e condiţionat de anumite norme politice ale eticii și de rolul de 
arbitru al Președintelui intre diferite instituţii politice. [3, p.295]

În cadrul regimului parlamentar Președintele Republicii practic e lipsit de această alegere, 
deoarece el nu are împuterniciri de a infl uenţa direct Guvernul și Parlamentul. Din această cauză 
în republica parlamentară Președintele e obligat să respecte linia extrapartid în toate acţiunile sale 
ofi ciale. Președinţii cu împuterniciri limitate, specifi c republicilor parlamentare, trebuie să asigu-
re normele de drept corespunzătoare și să nu participe  în lupta partidelor din cadrul Parlamentu-
lui și al Guvernului. Doar așa ei pot desfășura activitatea fără încălcarea normelor constituţionale. 
Președinte în afara partidului este Președintele Federal al R.F.G., unde s-a format tradiţia politică 
în conformitate cu care candidatura Președintelui e înaintată de unul din partidele de coaliţie, 
susţinută de majoritatea din Bundestag. În republicile parlamentare președinţii trebuie să rămînă 
loiali faţă de Guvernul afl at la putere, faţă de partidele prezente  în Parlament, realizînd funcţia de 
mediere atît între organele puterii de stat cît și între partidele politice. „Evident, că fi ecare stat își 
are  particularităţile și tradiţiile naţional-istorice, care nu pot să nu infl uenţeze asupra conţinutu-
lui și formei de organizare a instituţiei prezidenţiale.”[17, p.5] 

Trecutul sovietic al Republicii Moldova era strîns legat de sistemul monopartidist  care  se ca-
racteriza prin existenţa unui singur partid, partidul comunist, care se constituia și funcţiona legal 
ca partid de guvernămînt. Rolul conducător al partidului  era consfi nţit în Constituţia R.S.S.M. 
din 1978 ( art.6). Fiecare  membru de partid fi ind obligat să respecte disciplina de partid, astfel 
partidul avînd pîrghii  de a infl uenţa activitatea organelor puterii de stat.  Posibil, în baza acestei 
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tradiţii, legiuitorul constituant  a lăsat o rezervă,  și prin utilizarea sintagmei „funcţie retribuită” 
s-ar accepta posibilitatea Președintelui Republicii  de a ocupa o funcţie obștească sau nesalarizată.  

Președintele Republicii, în calitatea sa de șef al statului, trebuie să fi e echidistant de partidele 
politice, de aceea,  în scopul evitări promovării intereselor de partid,  considerăm necesară com-
pletarea art.81 al Constituţiei Republicii Moldova „Incompatibilităţi și imunităţi” cu prevederea 
potrivit căreia Președintele Republicii Moldova pe durata mandatului nu poate fi  membru al unui 
partid politic.

Pentru garantarea activităţii, Președintele Republicii Moldova, potrivit art. 81 al Constituţiei, 
se bucură de imunitate. Instituţia imunităţii reprezintă o formă de protecţie a a mandatului pre-
ședinţial ce  este chemată să asigure independenţa opiniei acestuia. În activitatea sa Președintele 
Republicii trebuie să fi e călăuzit numai de prevederile constituţionale și legale, precum și de vo-
inţa și aspiraţiile poporului, de aceea imunitatea are un statut juridic special, concretizat într-un 
număr de drepturi și obligaţiuni instituite în scopul de a-1 proteja împotriva unor eventuale pre-
siuni. Rolul măsurilor de protecţie este de a garanta șefului statului o deplină libertate de acţiune 
în exercitarea mandatului cu care a fost învestit.

 Imunitatea, potrivit art. 81 din Constituţie, are ca scop protejarea Președintelui Republicii 
Moldova împotriva urmăririlor judiciare și garantarea libertăţii lui de gîndire și de acţiune. El 
nu poate fi  persecutat sau tras la răspundere juridică sub nici o formă pentru opiniile politice 
exprimate în exercitarea mandatului. Prin conţinutul său, această normă constituţională asigură 
protecţia deplină a șefului statului în exercitarea mandatului, îi garantează libertatea gîndirii și 
acţiunilor, apărîndu-1 împotriva persecuţiilor neîntemeiate, contribuind la activitatea și inde-
pendenţa lui neîngrădită.  Independenţa opiniilor cuprinde toate actele juridice și politice, faptele  
și operaţiunile materiale și alte  acţiuni, care se încadrează în statutul Președintelui. „Prin acte sau 
fapte  săvîrșite în exerciţiul mandatului înţelegem, formele de manifestare  compatibile cu funcţia 
sa sau, altfel  zicînd, făcînd  parte din prerogativele pe care i le conferă funcţia”[5, p.216]. Evident 
că apelurile publice la rebeliune, violenţă sau la alte acţiuni, care, potrivit legislaţiei în vigoare, 
implică răspundere penală, nu cad sub incidenţa garantării juridice a iresponsabilităţii Președin-
telui Republicii  pentru opiniile sale. 

 „Protecţia mandatului președinţial nu este incompatibilă  cu răspunderea titularului său pen-
tru modul cum îl exercită. Mai mult însă, protecţia mandatului își găsește  justifi care numai dacă 
el este exercitat în scopul și în limitele ce i s-au stabilit prin Constituţie”[5, p.216]. 

În formele de guvernămînt republicane, șefului statului îi revine o responsabilitate directă 
pentru modul în care își exercită mandatul, însă diferă forma răspunderii în  dependenţă  de regi-
mul constituţional. Majoritatea textelor din constituţiile ţărilor cu tradiţii democratice consacră 
regula responsabilităţii Președintelui Republicii  numai în caz de înaltă trădare (Franţa, Italia, 
Grecia, etc.), altele, în cazul săvîrșirii infracţiunii de trădare sau altor crime și delicte (S.U.A.), 
altele vorbesc despre răspunderea în cazul violării Constituţiei (Austria) sau a comiterii de acte 
ilegale (Finlanda), iar unele constituţii consacră răspunderea Președintelui atît pentru înaltă tră-
dare, cît și pentru „încălcarea gravă al Constituţiei” (România). 

Răspunderea șefului de stat în cadrul regimurilor republicane  poate fi  atît de natură politică 
cît și de natură juridică, însă întinderea răspunderii și modalităţile de realizare depind de moda-
litatea de desemnare a șefului de stat.[14, p.262]

Răspunderea politică este consecinţa actelor și faptelor politice, efectuate cu depășirea abi-
litărilor constituţionale. Unii autori francezi remarcă că alegerea Președintelui Republicii prin 
sufragiu universal direct și califi carea lui ca un veritabil șef al executivului a condus la inexistenţa 
unei responsabilităţi a acestuia în faţa Parlamentului, singura responsabilitate reglementată fi ind 
cea penală. Iar răspunderea politică șeful de stat o poartă doar în faţa corpului electoral care a ales 
Președintele și este în  drept prin referendum să-l demită, astfel „alegerea prin sufragiu universal 
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creează direct raportul dialectic între putere și responsabilitatea politică”[1, p.18]. Suspendarea 
din funcţie a Președintelui Republicii de către Parlament reprezintă  prin sine o măsură tempo-
rară, pînă la decizia defi nitivă primită de corpul electoral. În contextul dreptului administrativ 
profesorul  Antonie  Iorgovan, referindu-se la demiterea  Președintelui României, o defi nește ca 
pe o răspundere politică în faţa corpului electoral, iar suspendarea lui de către Parlament ca o 
răspundere administrativ – disciplinară [11, p.328].

„În regimurile parlamentare, regimuri în care șeful statului este ales de către Parlament, intro-
ducerea răspunderii politice și juridice faţă de Parlament comportă rare excepţii, pornindu-se de 
la principiul potrivit căruia cel care alege  sau acordă încredere este oricînd abilitat, prin raţiunea 
simetriei, să-și retragă votul anterior”[7, p.29].  Din sfera regimurilor parlamentare, reţinem art. 
90 din Constituţia Italiei, conform căreia Președintele Republicii nu este responsabil de actele 
făcute în exerciţiul funcţiunii, cu excepţia cazurilor de „înaltă trădare sau de atentat contra Con-
stituţiei”, ipoteze în care este pus sub acuzare de către Parlament, reunit în ședinţă comună, cu 
majoritatea absolută a membrilor săi, competenţa de judecare a cazului, potrivit art. 134 din Con-
stituţie, aparţinînd Curţii Constituţionale. „Răspunderea Președintelui Republicii revine Guver-
nului, prin obligativitatea contrasemnării actelor prezidenţiale de către miniștrii, care le propun 
și pe care și le asumă”[7, p.30].

Un text asemănător ca idee, dar mai dezvoltat sub aspect procedural, găsim și în Constituţia 
R.F.G. (art. 61), fi ind conturate următoarele proceduri: a) punerea sub acuzare a Președintelui 
Federal se poate face „pentru violarea cu intenţie a legii fundamentale sau a altei legi federale”; 
b) cererea de punere sub acuzare trebuie să fi e susţinută de cel puţin 1/4 din membrii Bundes-
tag-ului sau, după caz, ai Bundesrat-ului; c) decizia de punere sub acuzare se poate lua de fi ecare 
Cameră, cu o majoritate califi cată de 2/3; d) acuzarea trebuie să fi e susţinută de un membru al 
Camerei respective, care face parte dintre semnatarii cererii de punere sub acuzare; e) compe-
tenţa de a judeca punerea sub acuzare aparţine Tribunalului Constituţional Federal, care, dacă 
apreciază că acuzarea este întemeiată, îl declară pe Președinte Federal decăzut din funcţiile sale.

Putem constata că, în cadrul republicilor parlamentare „atît răspunderea politică, cît și cea 
penală pentru întreaga activitate desfășurată de puterea executivă aparţine miniștrilor, consecinţa 
este că una din caracteristicile regimului parlamentar este tendinţa de a reduce infl uenţa șefului 
statului în viaţa politică, fi ind în logica sistemului ca puterea reală să aparţină celor care răspund  
de exercitarea ei”[6, p.112]. Este cert, că,  din punct de vedere politic, poate răspunde doar orga-
nul ce-și asumă responsabilitatea pentru guvernare. ”Responsabilitatea politică este responsabi-
litatea guvernării  în faţa Parlamentului”[4, p.9]. Constituţia Republicii Moldova prevede expres 
în art.96,alin.1  realizarea politicii interne și externe a statului și exercitarea  conducerii generale 
a administraţiei publice este asigurată de Guvern. Deci, asigurînd realizarea conducerii generale 
a administraţiei publice  și a politicii interne și externe  Guvernul își asumă responsabilitatea 
pentru guvernare, iar Președintele Republicii, în calitatea sa de șef al statului, reprezintă statul și 
asigură echilibrul puterilor, dispunînd de anumite atribuţii atît în legătură  cu Guvernul cît și cu 
Parlamentul. „În ţările cu un regim republican parlamentar șeful statului practic nu participă la 
direct la guvernare. El poate doar să infl uenţeze procesele politice, iar rolul lui și infl uenţa poate 
crește doar în situaţii de criză”[16, p.12]. Deci, responsabilitatea politică pentru guvernare și-o 
sumă Guvernul în frunte cu Prim-ministrul, care, contrasemnînd actele Președintelui Republicii, 
în cadrul regimului parlamentar, preia responsabilitatea.

În același timp, constituţiile republicilor parlamentare  prevăd demiterea Președintelui Re-
publicii în caz „de atentat contra Constituţiei”(Italia), „violarea cu intenţie a legii fundamentale 
sau a altei legi federale” (R.F.G.), „săvîrșirea unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei” 
(Republica Moldova). 

Din cele relatate, putem deduce concluzia că în cadrul republicilor parlamentare demiterea 
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Președintelui Republicii de către Parlament, reprezintă o formă a răspunderii care survine nu 
ca răspundere politică pentru guvernare, ci ca  răspundere pentru depășirea sau neîndeplinirea 
abilitărilor constituţionale.

În cazul săvîrșirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei, Președintele Republicii 
Moldova, conform art.89 al Constituţiei,  poate fi  demis de către Parlament cu votul a două treimi 
din numărul deputaţilor aleși. Propunerea de demitere poate fi  iniţiată de cel puţin o treime din 
deputaţi și se aduce neîntîrziat la cunoștinţa Președintelui Republicii Moldova. 

Însăși procedura de tragere la răspundere, pentru săvîrșirea unor fapte, prin care Președintele 
Republicii încalcă Constituţia Republicii Moldova, precum nici faptele, care pot servi ca motiv 
pentru demitere, nu sînt reglementate în legislaţie. Putem presupune că anularea  unui Decret a 
Președintelui Republicii de către Curtea Constituţională este pe motiv de încălcare al Constituţiei 
și poate servi ca temei pentru demitere, la fel ca și refuzul de a promulga legea, după reexaminare, 
în cazul în care Parlamentul își menţine hotărîrea adoptată anterior. În această ordine de idei, 
considerăm că faptele, care pot servi ca motiv pentru demitere, necesită a fi  prevăzute în legislaţie.

Ca  cetăţean al Republicii Moldova, Președintele poartă  o răspundere juridică de drept co-
mun în raport cu fapta pe care a săvîrșit-o, la fel ca și ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova. 
Art.81, al 3 al Constituţiei prevede modalitatea de punere sub acuzare a Președintelui Republici 
Moldova. Cu votul a  cel puţin două treimi din numărul deputaţilor aleși, Parlamentul poate ho-
tărî punerea  sub acuzare a Președintelui în cazul în care săvîrșește o infracţiune, competenţa de 
judecată aparţinînd Curţii Supreme de Justiţie, în condiţiile legii. 

În articolul menţionat se stipulează că „Președintele este demis de drept la data rămînerii de-
fi nitive a sentinţei de condamnare”, însă nu este prevăzută  procedura de suspendare din funcţie 
din momentul punerii sub  acuzare pînă la data rămînerii defi nitive a sentinţei de condamnare. 
Nici art. 90 al Constituţiei nu prevede suspendarea din funcţie ca un caz în care intervine inte-
rimatul funcţiei. Sub aspect juridic, hotărîrea de punere sub acuzare are semnifi caţia sesizării 
autorităţii judecătorești compe tente pentru începerea urmăririi penale. Nu este de conceput că în 
perioada  anchetării cazului Republica Moldova are un Președinte, șef al statului, care, din punct de 
vedere al procedurii penale, are calitatea de inculpat. Din prevederile constituţionale reiese  că pen-
tru depășirea abilitărilor constituţionale, conform art.89, Președintele Republicii Moldova poate 
fi  demis de către Parlament, iar, în cazul săvîrșirii unei infracţiuni, de la momentul începerii 
urmăririi penale pînă la  rămînerea  defi nitivă a sentinţei  de condamnare Președintele Republicii 
își exercită pe larg atribuţiile. Considerăm că din momentul punerii sub acuzare a Președintelui 
Republicii de către Parlament  pînă la data rămînerii defi nitive a sentinţei de condamnare, apare 
interimatul funcţiei și acest caz necesită a fi  inclus  în art.90 al Constituţiei „Vacanţa funcţiei”, iar 
art.81 al Constituţiei necesită a fi  completat cu reglementări privind suspendarea din funcţie a 
Președintelui Republicii  în această perioadă. 

Atît pentru cazul tragerii la răspundere  a Președintelui Republicii, pentru săvîrșirea unor fapte, 
prin care Președintele încalcă Constituţia, cît și pentru cazul de punere sub acuzare, legislaţia nu 
prevede detalii de ordin procedural. 

Mandatul Președintelui durează de la validarea acestuia pînă la încetarea lui. Conform Con-
stituţiei, termenul mandatului Președintelui Republicii Moldova, de regulă,  este de 4 ani și se 
exercită efectiv de la data depunerii jurămîntului pînă la expirarea mandatului. Acest termen 
se prelungește pînă la depunerea jurămîntului de către Președintele nou-ales. Art. 80 alin.3 al 
Constituţiei prevede în mod expres încă două împrejurări ce permit prelungirea mandatului pre-
ședinţial în situaţii excepţionale: război sau catastrofă. Aceste situaţii fi ind deosebite, Președintele 
Republicii impune și determină un regim juridic special aplicabil tuturor persoanelor fi zice și 
juridice, prin urmare, este pe deplin justifi cată continuarea îndeplinirii de către Președintele Re-
publicii Moldova a atribuţiilor șefului de stat ca  garant al suveranităţii, independenţei naţionale, 
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al unităţii și integrităţii teritoriale a ţării (art.77, alin.2 al Constituţiei) și ca comandant suprem al 
forţelor armate (art.87,alin.1 al Constituţiei).

Întrucît Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legis-
lativă în Republica Moldova, iar reglementările constituţionale stabilesc că prelungirea manda-
tului Președintelui Republicii face obiectul unei legi organice, precum și pentru a se asigura con-
trolul asupra acestor circumstanţe excepţionale, aprecierea oportunităţii prelungirii mandatului 
șefului statului este de competenţa exclusivă a Parlamentului, evitîndu-se astfel posibilitatea ca 
Președintele Republicii să-și asume  împuterniciri suplimentare. Legea organică de încuviinţare a 
prelungirii mandatului Președintelui Republicii, în cele două situaţii, trebuie să stipuleze limitele 
acestei prelungiri (încetarea ostilităţilor, înlăturarea consecinţelor catastrofei). 

Sfîrșitul mandatului președinţial se produce, de regulă, prin expirarea duratei acestuia. Însă 
pot interveni și alte cauze, ca demisia, demiterea (la care ne-am referit ), imposibilitatea defi nitivă 
a exercitării atribuţiilor sau deces, ceia ce numim de obicei vacanţa funcţiei. 

Demisia reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă a Președintelui Republicii Moldova, 
prin care decide să renunţe la funcţia sa. Cererea de demisie a Președintelui Republicii este pre-
zentată Parlamentului, care se pronunţă asupra ei.  

În cazul imposibilităţii de  exercitare a atribuţiilor mai mult de 60 de zile de către Președintele 
Republicii Moldova, intervine vacanţa funcţiei, circumstanţele necesitînd  confi rmarea Curţii 
Constituţionale în termen de 30 de zile de la sesizare.  

In scopul asigurării permanenţei puterii publice, Constituţia Republicii Moldova (art. 91) 
prevede interimatul funcţiei de Președinte a Republicii, în cazurile de intervenire a vacanţei func-
ţiei.  Interimatul se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Prim-ministru. 

Interimatul, prin natura sa, are un caracter temporar, avînd drept scop asigurarea continuită-
ţii în exercitarea atribuţiilor Președintelui Republicii Moldova. În aceste cazuri, prevăzute de 
Constituţie, în termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Președinte al 
Republicii Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Președinte. 

Persoana ce asigură interimatul funcţiei,  conform  art.92 al Constituţiei Republicii Moldova, 
poartă aceeași răspundere ca și titularul funcţiei. 

Din cele relatate, constatăm că Constituţia în vigoare  conţine un șir de norme care nu per-
mit deducerea directă și indiscutabilă a soluţiilor constituţionale în ceia ce privește instituţiei 
șefului de stat, în general, și a răspunderii acestuia, în special. Actuala criză politică și constitu-
ţională se datorează modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova, modificări care 
au lăsat prea mult spaţiu de interpretare. Numai adoptarea  unei noi Constituţii cu mecanisme 
echilibrate de interferenţă a puterilor ar deschide pentru Republica Moldova perspectiva stabi-
lităţii politice, care indiscutabil va atrage după sine și o stabilitate economică, mult rîvnită. 
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ATRIBUŢIILE ȘEFULUI DE STAT ÎN MONARHIILE CONSTITUŢIONALE
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Abstract: 

La monarchie a été la forme dominante du gouvernementjusqu’à la fi n de la  Première Guerre 
Mondiale et celle-ci a eu également une évolution radicale depuis les  monarchies absolues jusqu’ 
aux monarchies limitées (les monarchies constitutionnelles).

Les monarchies que nous  analysons dans cet exposé – Le Royaume-Uni, L’Espagne, La Belgique, 
Les Pays Bas, Le Luxembourg, Le Danemark, La Suède – fonctionnent conformément au régime 
parlementaire mono représentatif moniste  dont le Gouvernement a une responsabilité politique et 
solidaire uniquement  devant le Parlement.

Dans les monarchies abordées, les attributions du roi sont beaucoup plus honorifi ques et symbo-
liques, l’institution du chef d’Etat étant un symbole d’unité et de continuité de l’Etat, de l’histoire et 
de la tradition.

Même si dans ces monarchies parlementaires il y a un exécutif bicéphale, partagé entre le Gou-
vernement et le monarque, en réalité, le véritable pouvoir exécutif appartient au Gouvernement.

Secţiunea I – Monarhia, ca formă de guvernământ, oferă anumite atribuţii șefului de stat?
Ideea de monarhie ca formă de guvernământ e la fel de veche ca și omenirea, apariţia ei având 

la bază nevoia oamenilor de protecţie împotriva forţelor ostile.
Timp de secole, monarhia a rămas forma dominantă de guvernare, pentru că “era considerată 

o formă de conducere naturală și divină” [1, p. 13]. Elementele religioase asociate regalităţii au 
avut un rol important în menţinerea acestei forme de organizare politico-etatică; însă, treptat, vi-
abilitatea monarhiei ca intermediar al divinităţii a început a fi  contestată, ca urmare a dezvoltării 
tehnologiei, industriei, educaţiei în general sau a înfl oririi naţionalismului.

Teoria modernă a suveranităţii asociată cu naţiunea și nu cu suveranul este total diferită de 
contextul istoric în care a fost creată și a evoluat monarhia.

Monarhia a constituit forma dominantă de guvernare până la sfârșitul primului război mon-
dial și ea a avut o evoluţie radicală de la monarhiile absolute, existente în secolul al XVIII-lea, 
în care regele concentra toate puterile până la monarhiile limitate (monarhiile constituţionale), 
caracterizate prin reducerea puterilor monarhului în favoarea Parlamentului și existenţa răspun-
derii politice și solidare a Guvernului în faţa Parlamentului.

În literatura juridică [2, p. 191-192] au fost enunţate trei motive cărora se datorează succesul 
monarhiei: atitudinea monarhului de a instaura o stabilitate politică la nivelul societăţii, originea 
divină a acestei forme de organizare, precum și efi cacitatea centralizatoare a monarhiei.

Actualmente, menţinerea monarhiei a fost rezultatul cedării, în marea lor majoritate, a atri-
buţiilor monarhului în favoarea altor autorităţi publice; astfel, regele are mai mult atribuţii pro-
tocolare, de reprezentare decât de decizie. Rolul șefului de stat în monarhii s-a atenuat și mai 
mult prin faptul că, succedându-se la tron pe cale ereditară, regele este lipsit de legitimitatea 
democratică pe care o are Parlamentul ales direct de popor. Dar, în același timp, spre deosebire 
de republicile parlamentare unde alegerea Președintelui are o anumită miză politică, monarhiile 
parlamentare nu se confruntă cu o astfel de problemă, astfel încât ele oferă o mai mare stabilitate 
[3, p. 102-103] din acest punct de vedere.
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Și regimul parlamentar, care s-a constituit ca o reacţie de limitare a puterilor absolute ale su-
veranului, a determinat diminuarea tot mai mult a monarhiei. Astfel, toate actele regelui se supun 
contrasemnăturii primului-ministru și/sau a ministrului competent. Acest fapt se datorează apli-
cării principiului neresponsabilităţii și inviolabilităţii monarhului (“the king cannot do wrong”), 
în conformitate cu care regele este un element fără responsabilitate, aceasta din urmă fi ind asu-
mată de miniștrii care contrasemnează actele și care răspund  în faţa Parlamentului.

Monarhiile pe care le analizăm în acest capitol – Marea Britanie, Spania, Belgia, Olanda, 
Luxemburg, Danemarca, Suedia -  funcţionează potrivit schemei unui regim parlamentar mo-
noreprezentativ monist [4, p. 4-10], în care Guvernul răspunde politic și solidar numai în faţa 
Parlamentului.

În cadrul monarhiilor pe care le avem în vedere, atribuţiile regelui sunt mai mult formale, 
instituţia șefului de stat fi ind un simbol al unităţii și continuităţii statului [5, p. 139-140, p. 116], 
al istoriei și al tradiţiei.

Chiar dacă în cadrul acestor monarhii parlamentare executivul este bicefal, fi ind reprezentat, 
pe de o parte, de Guvern și, pe de altă parte, de monarh, în realitate adevărata putere executivă 
aparţine Guvernului.

Se remarcă, de asemenea, și caracterul democratic al monarhiilor [6, p. 6-10] vizate, în sen-
sul că actul fundamental care le consacră cuprinde, în același timp, reglementări referitoare la 
separaţia puterilor în stat, la drepturi și libertăţi fundamentale ale cetăţenilor, dispoziţii care sunt 
efectiv puse în practică.

Secţiunea a II-a – Abordare comparativă a atribuţiilor regelui în statele monarhice 
Vom avea în vedere, mai întâi, atribuţiile exercitate de monarh în realizarea unor funcţii im-

portante în stat - funcţia de reprezentare a statului, funcţia de garantare a unor valori fundamen-
tale și funcţia de mediere. Vom prezenta, apoi,  în mod comparativ, atribuţiile monarhului în 
raporturile sale cu diferite autorităţi, precum și atribuţiile proprii ale acestuia.

Subsecţiunea I – Atribuţii în realizarea funcţiei de reprezentare a statului

1.Reprezentarea pe plan intern
În Marea Britanie, moharhul și-a sporit acest rol de reprezentare prin totala sa neutralitate, el 

situându-se deasupra disputelor dintre partidele politice. Regele este simbolul tradiţiilor seculare 
britanice și  al unităţii statului. În această calitate, el numește în funcţii publice superioare, acordă 
graţierea sau comută pedepsele și conferă cele mai înalte titluri civile și militare. În acest sens, el 
desemnează pe viaţă o categorie distinctă de persoane care vor face parte din Camera Lorzilor  - 
pairi. În același timp, monarhul este și șef al bisericii anglicane.

În Spania [7, p. 1369], potrivit Constituţiei, „regele este șeful statului, simbol al unităţii și 
permanenţei sale. Titlul său este cel de Rege al Spaniei...” (art. 56, alin. 1 și 2) [8, p. 35]. Regele 
îndeplinește sarcinile conferite în mod tradiţional unui șef de stat. Astfel, numește în funcţii civile 
și militare, conferă onoruri și distincţii, exercită dreptul de graţiere numai în cazuri individuale, 
exercită înaltul patronal al academiilor regale, numește și revocă din funcţie membrii civili și 
militari ai Casei Regale.

În Belgia, regele conferă grade militare, numește funcţionarii din administraţia generală, pre-
cum și alţi funcţionari, conform unor dispoziţii exprese cuprinse într-o lege specială. De aseme-
nea, are dreptul de a reduce sau de a înlătura pedepsele pronunţate. Nu își poate exercita acest 
drept în ceea ce privește miniștrii și membrii guvernelor din comunităţi și regiuni decât la cererea 
Camerei Reprezentanţilor sau a unui consiliu regional. Una dintre atribuţiile regaliene specifi ce 
unui șef de stat este și dreptul de a bate monedă, exercitat potrivit dispoziţiilor legale. De aseme-
nea, regele poate conferi titluri de nobleţe sau ordine militare.
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În Olanda, regele, ca orice șef de stat, numește pe viaţă membrii Camerei Generale de Con-
turi, la propunerea celei de a Doua Camere. În același sens, sunt numiţi pe viaţa, prin decret regal, 
și membrii Consiliului de Stat; acesta din urmă este consultat cu privire la proiectele de legi, la 
actele administrației publice și la proiectele de aprobare a tratatelor internaţionale. După avizul 
unei jurisdicţii determinate prin lege, regele are dreptul de graţiere.

În Luxemburg, art. 33 din actul fundamental stipulează că Marele Duce este șeful statului, sim-
bol al unităţii sale...El exercită puterea executivă conform Constituţiei și legilor ţării”. Ca orice mo-
narh, Marele Duce exercită o serie de atribuţii tradiţionale: numește în funcţii civile și militare, în 
afara excepţiilor stabilite prin lege; are dreptul de a bate monedă; conferă titluri de nobleţe, ordine 
civile și militare; are dreptul de a înlătura sau a reduce pedepsele pronunţate de judecători, dar nu 
poate graţia membrii Guvernului ce au fost condamnaţi decât la cererea Camerei Deputaţilor.

În Danemarca, monarhul este învestit cu atribuţiile clasice ale oricărui șef de stat: drept de 
graţiere (graţierea miniștrilor condamnaţi de Înalta Curte de Justiţie numai cu consimţământul 
Parlamentului); dreptul de a bate monedă; numirea în funcţii publice numai a persoanelor care 
au cetăţenia daneză.

În Suedia, Constituţia din 1974 modifi cată în 1998 [9]prevede expres că „regele sau regina 
care, conform legii de succesiune la tron, ocupă tronul Suediei, este șeful de stat al regatului” (art. 
5, alin 1). În același sens, este de remarcat și faptul că titlul capitolului referitor la monarh (Ca-
pitolul V) este intitulat „Șeful statului”; în acest capitol se regăsesc dispoziţii în care este folosită 
sintagma „șef de stat”. Însă, e necesar a observa că atribuţiile privind reprezentarea statului pe 
plan intern conferite în mod tradiţional unui monarh – numirile în funcţii publice superioare, 
dreptul de graţiere, promulgarea legilor - revin Guvernului, care deţine conducerea întregului re-
gat, potrivit Constituției. Monarhul are dreptul de a conferi onoruri și de a acredita reprezentanţii 
diplomatici ai statului în alte ţări, precum și de a primi scrisorile de acreditare ale reprezentanţilor 
străini în Suedia.

2.Reprezentarea pe plan extern
În Marea Britanie, regele se bucură de o anumită infl uenţă pe plan extern și datorită fap-

tului că, în calitate de șef al Commonwealth-ului, participă la reuniunile acestei uniuni de state 
- el fi ind considerat și șef al altor state (Canada, Australia, Noua Zeelandă) care fac parte din 
Commonwealth -  ce s-a constituit pe aceeași comuniune de limbă, cultură, tradiţii ale fostului 
imperiu britanic. În aceeași ordine de idei, regele încheie tratate internaţionale și are dreptul de 
a declara război și de a încheia pace, fi ind, în drept, șef al administraţiei, cât și al diplomaţiei. În  
fapt, acestea sunt conduse de primul-ministru care exercită astăzi toate atribuţiile pe plan intern 
și extern, el reprezentând fi gura proeminentă a regimului parlamentar englez. Regina nu are, 
astfel, decât un rol pur formal, de reprezentare.

În Spania, regele își asumă cea mai înaltă reprezentare a statului spaniol în relaţiile interna-
ţionale, în mod special cu naţiunile cu care cu care Spania a avut o comuniune de limbă, tradiţii, 
cultură, istorie (art. 56, alin. 1, teza a II-a). În această calitate, regele acreditează ambasadorii și 
alţi reprezentanţi diplomatici ai statului și, de asemenea, reprezentanţii străini în Spania sunt 
acreditaţi pe lângă acesta. În același timp, monarhul încheie în numele statului tratate internaţio-
nale care, odată publicate, fac parte din ordinea juridică internă. Pentru anumite tratate prevăzute 
expres în Constituţie se cere autorizarea prealabilă a Cortesurilor Generale.

În Belgia, regele numește funcţionarii din cadrul relaţiilor externe, în afara cazurilor stabilite 
de lege. De asemenea, regele nu poate fi  în același timp șef al unui alt stat fără asentimentul celor 
două Camere. Monarhul conduce relaţiile internaţionale, fără a prejudicia competenţa comuni-
tăţilor și a regiunilor în ceea ce privește cooperarea internaţională în domeniile proprii prevăzute 
de Constituţie. Suveranul încheie și denunţă tratatele internaţionale – cu excepţia celor date în 
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competenţa comunităţilor și regiunilor – care nu produc efecte decât dacă au asentimentul celor 
două Camere. Prin tradiţie, rolul monarhului în politica externă a statului este însemnat.

În Olanda, încheierea sau denunţarea tratatelor internaţionale de către rege trebuie supuse 
aprobării prealabile a Statelor Generale; dacă un tratat cuprinde dispoziţii care derogă sau con-
travin Constituţiei, Camerele îl vor aproba cu două treimi din numărul total al parlamentarilor.

În Luxemburg, Marele Duce încheie tratate internaţionale, ce trebuie apoi aprobate printr-o 
lege a Parlamentului. Șeful statului va lua toate măsurile necesare pentru executarea tratatelor în 
formele prevăzute, în conformitate cu dispoziţiile legale. Tratatele secrete sunt interzise.

În Danemarca, regele acţionează în numele regatului în relaţiile internaţionale. Totuși, el nu 
poate realiza, fără consimţământul Folketing-ului, nici un act care să aibă ca rezultat extinderea 
sau reducerea teritoriului regatului. Tot pe plan internaţional, regele nu poate accepta nici o obli-
gaţie a cărei îndeplinire necesită concursul Parlamentului sau care este de o importanţă conside-
rabilă. Toate convenţiile internaţionale încheiate de rege nu pot fi  denunţate de către acesta decât 
cu asentimentul Folketing-ului. De asemenea, regele nu poate, fără consimţământul Folketing-
ului, să fi e suveranul altor state.

În Suedia, la fel ca și reprezentarea pe plan intern, și cea realizată la nivel extern aparţine, 
de fapt, Guvernului. Astfel, înainte de orice deplasare a regelui în străinătate, acesta se va pune 
de acord cu primul-ministru în legătură cu poziţia pe care șeful statului o va adopta. Trebuie să 
menţionăm, în acest context, că încheierea tratatelor internaţionale revine Guvernului, cu apro-
barea Parlamentului, atunci când această procedură implică modifi carea sau abrogarea unei legi, 
generează obligaţii sau prezintă o importanţă majoră pentru stat.

Subsecţiunea a II-a – Atribuţii în realizarea funcţiei de garantare a unor valori fundamentale
În Marea Britanie, monarhul este șef suprem al forţelor armate și el apare ca un refugiu la 

care britanicii apelează în momente de pericol extern sau de criză internă. Deși Marea Britanie 
nu are o Constituţie scrisă -  ci una semicutumiară - faţă de care să se raporteze activitatea auto-
rităţilor publice, prin prezenţa sa, regina asigură apărarea tuturor valorilor democratice, care au 
stat la baza sistemului britanic.

În Spania, regele este comandant suprem al forţelor armate, însă Guvernul conduce politica 
internă și externă, administraţia civilă și militară, precum și apărarea statului.

În Belgia, regele este comandantul armatei și declară starea de război, ca și încetarea ostilită-
ţilor și aduce la cunoștinţa Parlamentului luarea acestei măsuri imediat ce interesul și securitatea 
statului îi permit acest lucru.

În Olanda,  cu acordul anterior al Parlamentului, se poate pronunţa declararea sau încetarea 
stării de război de către rege, însă conducerea forţelor armate e plasată sub autoritatea Guvernu-
lui. În vederea menţinerii securităţii interne sau externe, regele poate proclama stare de excepţie, 
ce trebui apoi aprobată în cele două Camere reunite.

În Luxemburg, Constituţia prevede expres că Marele Duce este garant al independenţei naţi-
onale. El este comandantul forţelor armate, calitate în care poate să declare stare de război sau în-
cetarea acesteia, după autorizarea prealabilă a Camerei obţinută cu două treimi din numărul de-
putaţilor. Șeful statului este garant al instituţiilor, prin urmare el veghează la buna lor funcţionare.

În Danemarca, regele - în calitate de garant al independenţei și al integrităţii teritoriale a 
statului - are unele atribuţii semnifi cative. Astfel, cu excepţia măsurilor de apărare datorate unei 
agresiuni armate contra regatului, monarhul nu poate folosi forţa militară  împotriva nici unui 
stat străin fără consimţământul Parlamentului. Dacă acesta din urmă nu se afl ă în sesiune, el va 
fi  convocat de drept. De asemenea, în situaţii de mare urgenţă, când Folketing-ul nu se poate 
reuni, șeful statului poate emite legi provizorii, care nu pot fi  contrare Constituţiei și care trebuie 
aprobate de Parlament în momentul întrunirii sale.
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În Suedia, șeful statului, în calitate de gardian al Constituţiei, va acţiona în limitele determi-
nate de aceasta, adică într-un mod mai mult formal, având în vedere atribuţiile sale extrem de 
reduse, chiar în comparaţie cu a altor monarhi. Însă, sarcinile care aparţin domeniului apărării și 
al instituirii unor măsuri excepţionale revin, și în acest caz, Guvernului. Acesta poate declara mo-
bilizarea totală sau parţială a forţelor armate în cazul unei agresiuni armate împotriva regatului, 
însă cu consimţământul Parlamentului, în condiţiile stabilite de o lege în vigoare. Starea de război 
este declarată de Riksdag, la propunerea Guvernului sau a președintelui Camerei. Într-o astfel de 
situaţie, Guvernul poate fi  abilitat printr-o lege să adopte regulamente cu caracter normativ în 
domenii care aparţin Riksdag-ului.

Subsecţiunea a III-a – Atribuţii în realizarea funcţiei de mediere
În Marea Britanie, regele are o serie de atribuţii care pun în evidenţă funcţia de mediator 

a acestuia. Astfel, suveranul are dreptul de a convoca și de a prelungi sesiunea parlamentară. 
Aceasta din urmă durează șase luni și se deschide cu Discursul Tronului - pronunţat de regină și 
redactat de către primul-ministru – care este, de fapt, angajamentul politic al Guvernului în faţa 
Parlamentului. Teoretic, regele are dreptul de a dizolva Camera Comunelor, dar această atribuţie 
a fost exercitată la propunerea primului-ministru, nemaifi ind uzitată de peste două sute de ani. 
Învestitura Guvernului este opera monarhului și a Camerei Comunelor. Astfel, regele propune o 
persoană în funcţia de prim-ministru, dar practica politică a impus suveranului desemnarea li-
derului susţinut de majoritatea parlamentară din Camera populară. Prin urmare, această numire 
e mai mult formală. Regele poate avea o anume infl uenţă în situaţii difi cile, de exemplu când, în 
urma alegerilor, nu se constituie o majoritate parlamentară care să impună reginei alegerea lide-
rului său ca prim-ministru. În cadrul procesului legislativ, șeful de stat promulgă și sancţionează 
legile, numite „bills”. Și această atribuţie e mai mult simbolică, deoarece regele nu a mai refuzat 
sancţionarea unei legi din 1708. În cadrul monarhiei absolute, când regele își exercita efectiv 
atribuţiile foarte mari de care dispunea, exista o diferenţiere între promulgare – care are mai mult 
un caracter administrativ – și sancţiune – ce presupune realizarea unui control efectiv asupra 
unei legi. Astăzi, nu se mai face o deosebire între cele două proceduri, întrucât își exercită formal 
sarcinile încredinţate. Rolul pe care îl exercită monarhul în realizarea funcţiei de mediere constă 
în faptul că el contribuie la normalizarea alternanţei între majoritate și opoziţie [10, p. 195].

În Spania, regele este arbitrul și moderatorul funcţionării regulate a instituţiilor (art. 56, alin. 
1). În acest sens, el convoacă și dizolvă Cortesurile Generale și fi xează data alegerilor, potrivit dis-
poziţiilor constituţionale. De asemenea, monarhul promulgă și sancţionează legile, declară război 
și încheie pace, cu asentimentul Parlamentului. De asemenea, se impune autorizarea prealabilă a 
Cortesurilor Generale în cazul încheierii anumitor tratate și acorduri internaţionale. Învestitura 
Guvernului aparţine Parlamentului și regelui. Astfel, după consultarea reprezentanţilor desem-
naţi de grupurile politice ce au susţinere parlamentară, suveranul propune un candidat ca preșe-
dinte al Guvernului, care își va prezenta programul de guvernare, solicitând un vot de încredere 
Congresului Deputaţilor. Dacă parlamentul îl votează cu majoritate absolută de voturi, regele îl 
va numi în această funcţie. În caz contrar, aceeași propunere se va supune din nou la vot peste 48 
de ore. Dacă nu se obţine o majoritate simplă de voturi, se vor face propuneri succesive în această 
funcţie. În cazul în care în două luni de zile nici un candidat nu obţine votul de încredere al Con-
gresului Deputaţilor, regele, cu acordul președintelui Congresului, va dizolva cele două Camere 
și va convoca noi alegeri. Tot regelui revine și organizarea unui referendum consultativ – la pro-
punerea președintelui Guvernului și cu autorizaţia prealabilă a Congresului Deputaţilor – asupra 
unor probleme de o importanţă deosebită. În raporturile cu Guvernul, suveranul numește și re-
vocă, la propunerea președintelui Guvernului, pe ceilalţi membri ai Guvernului. În același sens, 
regele este informat în legătură cu problemele de stat și prezidează în acest scop ședinţele Con-
siliului de Miniștri atunci când consideră oportun și la cererea președintelui Guvernului. Actele 
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monarhului vor fi  supuse, ca regulă generală, contrasemnăturii președintelui Guvernului. Con-
form Constituţiei, justiţia este administrată în numele regelui de către judecătorii și magistraţii 
care constituie puterea judiciară. În acest sens, regele numește douăzeci de membri ai Consiliului 
General al Puterii Judiciare pentru o perioadă de cinci ani. Președintele Tribunalului Suprem va 
fi  numit de rege, la propunerea Consiliului General al Puterii Judiciare.

În Belgia, potrivit Constituţiei, puterea legislativă federală se exercită în  mod colectiv de 
rege, Camera Reprezentanţilor și Senat în următoarele domenii: acordarea cetăţeniei; legi refe-
ritoare la responsabilitatea civilă și penală a miniștrilor regelui; buget și conturi de stat; fi xarea 
contingentului armatei. Proiectele iniţiate de rege în aceste materii vor fi  depuse mai întâi la 
Camera Reprezentanţilor, iar cele care vizează aprobarea tratatelor internaţionale la Senat. Tot 
în domeniul legislativ, regele sancţionează și promulgă legile. Regele poate reuni cele două Ca-
mere ale Parlamentului înainte de data fi xată în Constituţie (a doua marţi din luna octombrie) și 
pronunţă închiderea sesiunii parlamentare. În cazul în care consideră necesar, regele are dreptul 
de a amâna lucrările Camerelor sau de a convoca Parlamentul în sesiune extraordinară. Regele 
poate dizolva Camera Reprezentanţilor în următoarele situaţii: în cazul adoptării unei moţiuni 
de cenzură sau respingerii unei moţiuni de încredere de către Camera Reprezentanţilor, care nu 
propune regelui un alt succesor al primului-ministru; în cazul demisiei Guvernului federal, după 
primirea acordului Camerei Reprezentanţilor exprimat cu majoritate absolută de voturi. Dizolva-
rea Camerei Reprezentanţilor antrenează și dizolvarea Senatului. În raporturile sale cu Guvernul, 
regele numește pe primul-ministru după consultarea partidelor reprezentate în parlament și, în 
același timp, numește și revocă miniștrii.

În Olanda, în procesul de adoptare a legilor, monarhul dispune de iniţiativă legislativă, pro-
iectele sale de lege fi ind examinate în ședinţa comună a Statelor Generale. De asemenea, regele 
sancţionează și semnează toate legile votate de Parlament. Regele are dreptul de a depune un 
proiect de lege privind modifi carea Constituţiei. În raporturile cu Parlamentul, el poate dizolva 
una din cele două Camere, decretul prin care se dispune dizolvarea determinând și data alegeri-
lor. În fi ecare an, în cea de-a doua marţi a lunii septembrie sau la o dată anterioară fi xată de lege, 
regele expune politica stabilită de Guvern în ședinţa Statelor Generale. De asemenea, e necesară 
aprobarea prealabilă a Statelor Generale pentru încheierea sau denunţarea tratatelor internaţio-
nale încheiate de suveran. Regele numește și revocă primul-ministru, ceilalţi miniștri, precum și 
secretarii de stat. Miniștrii formează Consiliul de Miniștri, condus de primul-ministru care de-
termină politica generală a Guvernului. În relaţia cu justiţia, regele are o serie de atribuţii. Astfel, 
membrii puterii judiciare însărcinaţi cu administrarea justiţiei, precum și procurorul general de 
pe lângă Curtea Supremă sunt numiţi pe viaţă prin decret regal. De asemenea, regele poate or-
dona urmărirea penală a membrilor Statelor Generale, a miniștrilor, a secretarilor de stat, pentru 
delicte comise în exercitarea atribuţiilor, chiar după încetarea funcţiilor lor.

În Luxemburg, șeful statului se situează deasupra tensiunilor politice și rămâne o cale de re-
curs în cazul unei crize grave interne care ar afecta instituţiile sau statul în ansamblu. În realizarea 
funcţiei de mediere, el exercită multiple atribuţii: încheierea tratatelor  urmată de aprobarea aces-
tora de Parlament; declararea stării de război sau încetarea acesteia, după autorizarea prealabilă a 
Camerei obţinută cu votul a două treimi din numărul deputaţilor; iniţierea unor proiecte de lege 
pe care le supune spre adoptare Camerei Deputaţilor;  sancţionarea și promulgarea legile în trei 
luni de la votarea lor de către Parlament; deschiderea și închiderea sesiunii parlamentare; convo-
carea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară la cererea a o treime din numărul parlamen-
tarilor. În raporturile cu Guvernul, Marele Duce numește și revocă membrii Guvernului. Aceștia 
își asumă răspunderea pentru toate actele încheiate de șeful statului, pe care le contrasemnează.

În Danemarca, ca și în Belgia, puterea legislativă este exercitată în comun de către rege și 
Folketing. În virtutea acestei dispoziţii, regele poate iniţia proiecte de legi și de asemenea, sancţi-
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onează și promulgă legile adoptate de parlament, a căror executare o supraveghează. Legile pro-
vizorii emise de președinte în situaţii de mare urgenţă trebuie supuse aprobării Folketing-ului. 
De asemenea, încheierea și denunţarea tratatelor internaţionale, precum și folosirea forţei armate 
pe teritoriul unui alt stat nu se pot realiza decât cu asentimentul Parlamentului. În raporturile 
cu organul legislativ, șeful statului poate convoca Parlamentul nou ales înainte de data stabilită, 
în cazul în care consideră necesar acest lucru. Cu consimţământul Folketing-ului, regele poate 
trimite în judecată, în faţa Înaltei Curţi de Justiţie, miniștri sau alte persoane pentru comiterea de 
infracţiuni grave împotriva statului.

În Suedia, șeful de stat nu are calitatea de mediator, de arbitru între diferitele opţiuni politice, 
nefi indu-i conferite, nici măcar formal, asemenea atribuţii. Astfel, primul-ministru este numit și 
revocat de președintele Riksdag-ului, după consultarea partidelor politice reprezentate în Par-
lament. Primul-ministru convoacă miniștrii în reuniuni guvernamentale pe care le prezidează. 
Numai când consideră necesar, Guvernul se reunește în Consiliul de Miniștri, sub președinţia 
șefului de stat. În practică, acest lucru s-a realizat numai în situaţii excepţionale, de o mare gravi-
tate. Dizolvarea Parlamentului intervine de drept numai când nu s-a reușit formarea Guvernului, 
în urma propunerilor făcute de președintele Camerei. De asemenea, promulgarea legilor revine 
Guvernului sau chiar Parlamentul ori serviciile sale administrative sunt competente în acest sens.

Subsecţiunea a IV-a - Atribuţii exercitate în colaborare cu alte autorităţi publice

1.Atribuţii exercitate în raporturile cu Parlamentul
În Marea Britanie, regele poate convoca și prelungi sesiunea parlamentară care se deschide 

cu Discursul Tronului - pronunţat de regină și redactat de către primul-ministru.
Regele are dreptul de a dizolva Camera Comunelor, dar această sarcină a fost pusă în prac-

tică la propunerea primului-ministru, nemaifi ind folosită de peste două secole. La învestitura 
Guvernului participă monarhul și Camera Comunelor. Regele propune o persoană în funcţia de 
prim-ministru, dar practica politică a evidenţiat că această numire e mai mult formală. În cadrul 
procesului legislativ, șeful de stat promulgă și sancţionează legile, nemairefuzând sancţionarea 
unei legi de peste trei sute de ani.

În Spania, de regulă, încheierea tratatelor internaţionale se face de către monarh fără vreo 
altă formalitate. Însă, este necesară autorizarea prealabilă a Cortesurilor Generale pentru unele 
tratate: tratate cu caracter politic; tratate sau acorduri cu caracter militar; tratate sau acorduri care 
afectează integritatea teritorială a statului sau drepturile și libertăţile fundamentale ale cetăţenilor 
stabilite în Constituţie; tratatele sau acordurile care implică obligaţii fi nanciare pentru fi nanţele 
publice; tratate sau acorduri care determină modifi carea sau abrogarea unei legi sau care necesită 
adoptarea de măsuri legislative pentru executarea lor. De asemenea, monarhul declară război și 
încheie pace, cu asentimentul Parlamentului. În același timp, învestitura Guvernului aparţine 
Parlamentului și regelui, așa cum a fost descrisă anterior. De asemenea, referendumul este iniţiat 
cu autorizarea prealabilă a Congresului Deputaţilor.

În Belgia, suveranul încheie tratate internaţionale – cu excepţia celor date în competenţa co-
munităţilor și regiunilor – care nu produc efecte decât dacă au asentimentul celor două Camere. 
Constatarea stării de război, ca și încetarea ostilităţilor sunt aduse la cunoștinţa Parlamentului. 
Este de remarcat și faptul că, potrivit Constituţiei, puterea legislativă federală se exercită în  mod 
colectiv de rege, Camera Reprezentanţilor și Senat în următoarele domenii: acordarea cetăţeniei; 
legi referitoare la responsabilitatea civilă și penală a miniștrilor regelui; buget și conturi de stat; 
fi xarea contingentului armatei. Proiectele iniţiate de rege în aceste materii vor fi  depuse mai în-
tâi la Camera Reprezentanţilor, iar cele care vizează aprobarea tratatelor internaţionale la Senat. 
Tot în domeniul legislativ, regele sancţionează și promulgă legile. Regele poate reuni cele două 
Camere ale Parlamentului înainte de data fi xată în Constituţie  și pronunţă închiderea sesiunii 
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parlamentare. De asemenea, regele are dreptul de a amâna lucrările Camerelor sau de a convoca 
Parlamentul în sesiune extraordinară. Regele poate dizolva Camera Reprezentanţilor în situaţiile 
prezentate mai sus. Dizolvarea Camerei Reprezentanţilor determină și dizolvarea Senatului. Re-
gele numește primul-ministru, pe baza votului de încredere al Camerei Reprezentanţilor și, de 
asemenea, numește și revocă minștrii. Existenţa unor coaliţii parlamentare conferă posibilitatea 
regelui de a interveni activ în această numire. În aceeași ordine de idei, în momentul constituirii 
unui nou Guvern, regele are un rol important, deși îl exercită în mod discret [11, p. 86]. În relaţia 
cu justiţia, regele numește judecătorii de pace, judecătorii tribunalelor, consilierii Curţilor de 
Apel și ai Curţii de Casaţie, președinţii și vicepreședinţii tribunalelor de primă instanţă.

În Olanda, încheierea sau denunţarea tratatelor internaţionale se face de către monarh pe 
baza aprobării prealabile a Parlamentului. De asemenea, regele numește pe viaţă membrii Came-
rei Generale de Conturi, la propunerea celei de a Doua Camere. Tot în relaţia cu organul legislativ, 
în vederea menţinerii securităţii interne sau externe, regele poate proclama stare de excepţie, ce 
trebui apoi aprobată în cele două Camere reunite.  În procesul legislativ, monarhul dispune de 
largi prerogative; astfel, el are iniţiativă legislativă, proiectele sale de lege fi ind examinate în ședin-
ţa comună a Statelor Generale. De asemenea, regele sancţionează și semnează toate legile votate 
de Parlament. Regele are dreptul de a depune un proiect de lege privind modifi carea Constituţiei. 
Regele poate dizolva una din cele două Camere, decretul prin care se dispune dizolvarea deter-
minând și data alegerilor. În fi ecare an, în cea de-a doua marţi a lunii septembrie sau la o dată 
anterioară fi xată de lege, regele expune politica stabilită de Guvern în ședinţa Statelor Generale.

În Luxemburg, tratatele internaţionale încheiate de Marele Duce trebuie aprobate ulterior de 
Parlament. De asemenea, șeful de stat poate să declare stare de război sau încetarea acesteia, după 
autorizarea prealabilă a Camerei obţinută cu votul a două treimi din numărul deputaţilor. În proce-
sul legislativ, Marele Duce poate să iniţieze proiecte de lege pe care le supune spre adoptare Camerei 
Deputaţilor și, de asemenea, sancţionează și promulgă legile în trei luni de la votarea lor de către 
Parlament. În aceeași ordine de idei,orice sesiune parlamentară este deschisă și închisă de marele 
Duce;  de asemenea, el poate convoca Camera Deputaţilor în sesiune extraordinară la cererea a o 
treime din numărul parlamentarilor. Șeful statului are dreptul de a graţia, însă această reglementare 
nu se aplică membrilor Guvernului care au fost condamnaţi decât la solicitarea Camerei.

În Danemarca, încheierea actelor cu caracter internaţional de către rege, ca și denunţarea lor 
necesită consimţământul Folketing-ului.

În Suedia, relaţia șefului de stat cu Parlamentul este foarte limitată. Astfel, dizolvarea Parla-
mentului intervine de drept în condiţii precizate anterior; promulgarea legilor revine Guvernului 
sau Parlamentului; de asemenea, șeful de stat nu convoacă Parlamentul în sesiune și nici nu adre-
sează mesaje acestuia.

2.Atribuţii exercitate în raporturile cu Guvernul
În Marea Britanie, în dreptprimul-ministru e desemnat de rege, dar în fapt el este liderul 

partidului care a câștigat în alegeri majoritatea locurilor în camera Comunelor. La propunerea 
primului-ministru, monarhul va numi ceilalţi membri ai cabinetului britanic. Din secolul al XVI-
II-lea, regele nu mai participă la luarea deciziilor în cadrul Cabinetului. Însă, cel puţin o dată pe 
săptămână, regina primește pe primul-ministru care îi prezintă activitatea desfășurată. În acest 
context, suveranul poate, într-o anume măsură, să ia poziţie asupra unor probleme existente.

În Spania, în raporturile cu Guvernul, după cum am precizat anterior, numește președintele 
Guvernului, iar la propunerea acestuia numește și revocă pe ceilalţi membri ai Guvernului. În ace-
lași sens, regele este informat în legătură cu problemele de stat și prezidează în acest scop ședinţele 
Consiliului de Miniștri atunci când consideră oportun și la cererea președintelui Guvernului. Actele 
monarhului vor fi  supuse, ca regulă generală, contrasemnăturii președintelui Guvernului.
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În Belgia, în Constituţie se prevede că puterea executivă revine regelui, care o exercită prin 
emiterea de regulamente și hotărâri pentru executarea legilor. Însă, în practică, adevărata putere 
executivă revine Guvernului. Regele numește primul-ministru, pe baza votului de încredere al 
Camerei Reprezentanţilor și, de asemenea, numește și revocă miniștrii.

În Olanda, Guvernul este format din rege și miniștri. Regele numește și revocă primul-mi-
nistru, ceilalţi miniștri, precum și secretarii de stat. Și în Olanda multipartitismul dă posibilita-
tea regelui de a interveni în formarea coaliţiei guvernamentale. Miniștrii formează Consiliul de 
Miniștri, condus de primul-ministru care determină politica generală a Guvernului. Regele este 
inviolabil, miniștrii asumându-și răspunderea pentru actele acestuia. Regulamentele administra-
ţiei publice sunt stabilite prin decret regal.

În Luxemburg, Marele Duce numește și revocă membrii Guvernului. Toate actele șefului statu-
lui trebuie contrasemnate de un membru al Guvernului care își asumă răspunderea pentru acestea.

În Danemarca, raporturile în cadrul executivului sunt determinate printr-o serie de reglemen-
tări. Astfel, Constituţia prevede expres că regele este investit cu autoritate supremă asupra tuturor 
problemelor regatului și o exercită prin intermediul miniștrilor săi. Pe baza acestei dispoziţii, regele 
numește și revocă primul-ministru și ceilalţi miniștri, fi xând numărul acestora, ca și repartizarea 
sarcinilor. Regele prezidează Consiliul de Miniștri, în cadrul căruia au loc deliberări cu privire la 
toate măsurile guvernamentale importante. Regele este neresponsabil, persoana sa fi ind considerată 
inviolabilă și sacră; răspunderea pentru actele suveranului revine miniștrilor care pot fi  puși sub 
acuzare în faţa Înaltei Curţi de Justiţie  pentru activitatea desfășurată în exercitarea funcţiei lor.

În Suedia, primul-ministru este numit și revocat de președintele Riksdag-ului, după consulta-
rea partidelor politice reprezentate în Parlament. Primul-ministru convoacă miniștrii în reuniuni 
guvernamentale pe care le prezidează. Numai când consideră necesar, Guvernul se reunește în 
Consiliul de Miniștri, sub președinţia șefului de stat. În practică, acest lucru s-a realizat numai 
în situaţii excepţionale, de o mare gravitate. Prin urmare, deși Constituţia suedeză desemnează 
regele ca fi ind „șef al statului”, Guvernul este cel care deţine, atât în drept, cât și în fapt, atribuţii 
majore care îi permit să realizeze conducerea regatului.

3.Atribuţii exercitate în raporturile cu organele jurisdicţionale
În Marea Britanie, toate procesele se desfășoară în numele reginei, ca o reminiscenţă a pu-

terilor foarte mari pe care aceasta le deţinea în trecut. De asemenea, monarhul are dreptul de a 
graţia sau de a comuta pedepsele.

În Spania, justiţia este administrată în numele regelui de către judecătorii și magistraţii care 
constituie puterea judiciară. În acest sens, regele numește douăzeci de membri ai Consiliului 
General al Puterii Judiciare pentru o perioadă de cinci ani. Președintele Tribunalului Suprem va 
fi  numit de rege, la propunerea Consiliului General al Puterii Judiciare. De asemenea, exercită 
dreptul de graţiere numai în cazuri individuale.

În Belgia, deciziile și hotărârile sunt executate în numele regelui. De asemenea, monarhul are 
dreptul de a reduce sau de a înlătura pedepsele pronunţate, cu excepţia celor pronunţate împotri-
va miniștrilor sau membrilor guvernelor regionale. Regele numește judecătorii de pace, judecă-
torii tribunalelor, consilierii Curţilor de Apel și ai Curţii de Casaţie, președinţii și vicepreședinţii 
tribunalelor de primă instanţă.

În Olanda, după avizul unei jurisdicţii determinate prin lege, regele are dreptul de graţiere, cu 
respectarea tuturor condiţiilor impuse de actele normative în vigoare. Membrii puterii judiciare 
însărcinaţi cu administrarea justiţiei, precum și procurorul general de pe lângă Curtea Supremă 
sunt numiţi pe viaţă prin decret regal. De asemenea, regele poate ordona urmărirea penală a 
membrilor Statelor Generale, a miniștrilor, a secretarilor de stat, pentru delicte comise în exer-
citarea atribuţiilor, chiar după încetarea funcţiilor lor. Categoriile de persoane menţionate vor fi  
judecate de Curtea Supremă.
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În Luxemburg, justiţia este realizată în numele marelui Duce de către curţi și tribunale.Toate 
hotărârile sunt executate în numele șefului de stat. De asemenea, Marele Duceare dreptul de a 
înlătura sau a reduce pedepsele pronunţate de judecători, cu excepţia prevederilor referitoare la 
miniștrii condamnaţi; astfel, el nu poate graţia membrii Guvernului ce au fost condamnaţi pentru 
acte săvârșite în exercitarea funcţiei lor decât la cererea Camerei Deputaţilor. Șeful de stat are și 
sarcina de face o serie de numiri în funcţii judiciare: numirea judecătorilor de pace, judecătorilor 
tribunalelor;  numirea consilierilor de la Curtea Superioară de Justiţie, a președinţilor și vicepre-
ședinţilor tribunalelor unei circumscripţii administrative, cu avizul Curţii Superioare de Justiţie; 
numirea a cinci magistraţi ai Curţii Constituţionale cu avizul  Curţii Superioare de Justiţie și al 
Curţii Administrative.

În Danemarca, regele are drept de graţiere; miniștrii condamnaţi de Înalta Curte de Justiţie 
nu vor putea fi  graţiaţi decât cu consimţământul Folketing-ului. Regele poate trimite în judecată, 
în faţa Înaltei Curţi de Justiţie, miniștri sau alte persoane pentru comiterea de infracţiuni grave 
împotriva statului, dar numai cu acordul Parlamentului.

În Suedia, conform Constituţiei, cancelarul justiţiei, procurorul general, administraţia cen-
trală și autorităţile judiciare din departamente sunt sub autoritatea Guvernului. Prin urmare,  în 
acest domeniu, șeful de stat nu are nici o sarcină.

Subsecţiunea a V-a - Atribuţii proprii
În virtutea principiilor iresponsabilităţii și inviolabilităţii monarhului, toate actele acestu-

ia sunt supuse contrasemnăturii primului-ministru și/sau ministrului de resort care își asumă 
răspunderea pentru acestea. Nerespectarea regulii menţionate determină nevalabilitatea actelor. 
Astfel se prezintă situaţia în monarhiile parlamentare pe care le-am supus atenţiei în acest capitol.

În Marea Britanie, toate actele reginei trebuie contrasemnate de primul-ministru sau de mi-
nistrul competent

În Spania, regula este aceea a contrasemnării actelor monarhului; astfel, actele regelui trebuie 
contrasemnate de președintele Guvernului și, dacă este cazul, de miniștrii competenţi. Actele prin 
care regele propune și numește președintele Guvernului și declară dizolvarea Parlamentului sunt 
contrasemnate de președintele Congresului Deputaţilor (art. 64 din Constituţie). Însă, excepţie 
de la această regulă fac actele de numire și revocare a membrilor civili și militari ai Casei Regale.

În Belgia, nici un act al regelui nu poate avea efect dacă nu este contrasemnat de un ministru, care, 
prin aceasta, își asumă responsabilitatea. Regele este, astfel, inviolabil și nu răspunde pentru actele 
săvârșite. Un ministru nu poate să se sustragă de la semnarea oricărui ordin verbal sau scris al regelui.

În Olanda, regele este inviolabil, miniștrii asumându-și răspunderea pentru actele acestuia. 
Toate legile și decretele regale sunt semnate de unul sau mai mulţi miniștri ori secretari de stat.

În Luxemburg, persoana Marelui Duce este inviolabilă. Toate actele Marelui Duce trebuie să 
fi e contrasemnate de un membru al Guvernului, care își asumă răspunderea pentru acestea. În 
toate situaţiile, orice ordin verbal sau scris al șefului statului trebuie supus contrasemnăturii  unui 
ministru, care va fi , astfel, responsabil.

În Danemarca, regele nu răspunde pentru actele sale, ci miniștrii care le contrasemnează, 
persoana sa fi ind declarată de Constituţie „sacră și inviolabilă”.

În Suedia, actele regelui sau ale regentului îndeplinite în calitate de șef al statului nu pot face 
obiectul unei acţiuni în justiţie și se supun contrasemnăturii Guvernului.

Concluzii
Sarcinile conferite regelui diferă de la o monarhie la alta, însă peste tot regăsim atribuţii de 

reprezentare a statului, mai importante (ca în Belgia, Luxemburg) sau chiar foarte reduse (ca în 
Suedia). De asemenea, monarhul poate exercita un rol însemnat în numirea primului-ministru în 
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statele în care domină multipartitismul și instabilitatea coaliţiilor guvernamentale (Belgia, Olan-
da). Acest rol este pur formal în alte state (Marea Britanie, Danemarca, Suedia), infl uenţa majoră 
având-o partidele politice în desemnarea primului-ministru. În același sens, în unele monarhii 
(Belgia, Danemarca), șeful de stat are drept de iniţiativă legislativă sau are dreptul de a emite 
legi provizorii în situaţii excepţionale (Danemarca). În domeniul apărării și al relaţiilor externe, 
șefului de stat îi sunt încredinţate atribuţii restrânse (numai în Belgia și Luxemburg, regele poate 
declara stare de război și încheia pace). Prin urmare, infl uenţa monarhului depinde de persona-
litatea acestuia, precum și de conjunctura politică în care acesta își exercită atribuţiile. Totuși, în 
practica politică, regele are un rol redus, căutând să se situeze deasupra confl ictelor politice și, în 
acest fel, asigurând viabilitatea instituţiei monarhice în cadrul statului. Astfel, profi lul șefului de 
stat este dedus din binecunoscuta formulă „regele domnește, dar nu guvernează”.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ БЕССАРАБИИ (1812-1917)

Conf.univ.dr., Zinaida LUPAȘCU,
Facultatea de Drept,Universitatea de Stat din Moldova

Summary
Aft er the Russian Turkish war 1806-1812 Ottoman Empire provided part of the territory be-

tween Prut and Nistru – Bassarabia – to Russian Empire. In 1813 the tsar signed “Th e rules of 
temporary governing of Basarabia”, according to which in the head of the administration is the 
bassarabian sovereign – civil governor, who was helped by the Supreme council, which consisted of 
2 departments. Th e fi rst one dealed with administrative, fi nancial questions and local laws, and the 
second department was occupied by juridical and police aff airs.

Basarabian regional administration was created in January 1813. Th e administration consisted 
of 2 departments.

By the order of Senate of Russian Empire on 29 of February 1828 Basarabian regional admi-
nistration was constituted, aft erwards it was renamed into Basarabian regional management. Th e 
Head of the Management was the governor, Basarabian regional leader of nobility and basarabian 
noble assembly.

Local bodies of rule were saved, as well as the division into administrative and territorial units: 
counties, okols. Th e quantity of the county is declined from 12 to 6. In the head there is district police 
offi  cer, who is appointed by the governor for 1 year, in okols- okolash, in villages – vornichel.

Since 1818 in county are constituted courts, compound of 2 judges and 2 assessors. Counties judges 
examined both civil and penal lawsuits. During this period there activated the following legal bodies:

1. Department of ministry of justice. 
2. Basarabian region prosecutor (constituted in 1818, liquidated in 1869)
3. Basarabian region criminal court 
4. Basarabian region civil court (constituted in 1818, liquidated in 1869).
5. District courts.
6. Courts of Zemstvo.
7. Chisinau meeting of world judges. 
8. Basarabian comercial court 
Civil law institutes. In the sphere of civil law the old laws and norms are kept – local basarabi-

an laws. Among the juridical acts are: 1.K.Arminopol’s six books.2.Mavrocordat’s cathedral charter 
1785, 3.Alexandr Donich’ manual, published in Iash 1814.

In 1856 “Code about penal and disciplinary punishments” was adopted, which had several par-
ticularities:

1. social discrimination at appointment punishments;
2. the most dangerous crimes were considered state crimes against religion. For the intention – 

death penalty;
3. for intended killing was foreseen jail for 15 years;
4. for injuries of subjects of religious cult – life-term penal servitude.
In this way, 1812 years for Basarabian population was liquidation their statehood and auto-

nomy, which served method what denationalizations autochthonous. 
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Rezumat
După războiul ruso-turc (1806-1812)Basarabia a fost zmulsă de la Moldova și anexată Impe-

riului Rus. În iulie 1812, prin decretul senatului despre instituirea unui guvern provizoriu în Ba-
sarabia pentru administrarea civilă, în postul de guvernator civil care urma să promoveze politica 
ţarismului. În 1813 a fost adoptată Pravilele guvernării vremelnice a Basarabiei,conform căreia a 
fost creat un guvern regional,care avea funcţii executive și judecătorești. alcătuit din două departa-
mente -primul departament era judiciar-poliţienesc. Cel de-al doilea departament avea competenţă 
executiv-economică și supraveghea fi nanţele. 

A fost păstrată vechea administraţie locală: în ţinuturi, ocoale, orașe, sate, etc... În baza Institu-
ţiei din 1828 funcţionau aceleași organe judiciare ca și în Rusia. 

În calitate de de legi civile se aplicau:1.Hexabiblul lui C.Armenopol (sau «Cele șase cărţi de ju-
decată»);2.Manualul de legi a lui Andronache Donici, din 1814;3.Sobornicescul Hrisov de la 1785 al 
lui A. Mavrocordat,;4.Regulamentul din 1818 privind înfi inţarea regiunii Basarabia.

În sfera dreptului penal în Basarabia au fost aplicate legile Imperiului Rus,și anume volumul 15 
Codul general «Svod zakonov Rosiiscoi Imperii », intrat în vigoare în 1835 cît și Cod penal, din 1846 
(«Ulojenie o nakazaniah ugolovnîh i ispravitelinîh»),care duceau la o discriminare socială vădită 
în privinţa pedepselor.

În aprilie 1818, a intrat în vigoare «Regulamentul privind infi inţarea regiunii Basarabia»,care 
prevedea crearea unui Consiliu Suprem al Basarabiei  ca  organ  suprem  executiv, judiciar  și  parţial  
avînd  drept  de  iniţiativălegislativă. . 

Astfel, anul 1812 pentru populaţia Basarabiei a însemnat scoaterea violentă de sub jurisdicţia 
domnitorului Moldovei, pierdera statalităţii. Lichidarea statalităţii și a autonomiei au servit ca mij-
loace în politica de deznaţionalizare a băștinașilor.

После русско-турецкой войны 1806-1812 г.г. Османская Империя уступает Российской 
Империи часть территории Молдовы между Прутом и Днестром - Бесарабию (название 
ранее применяемое для юга страны).

В области общественного строя политика царизма свелась к сохранению прав и при-
вилегий боярства. В 1818 году был принят Устав об образовании Бессарабской области, 
согласно которому бояре уравнены с российскими потомственными дворянами. Они вла-
дели следующими правами и привилегиями: 

1. право передачи статуса по наследству;
2. освобождение от государственных податей и повинностей;
3. освобождение от телесных наказаний;
4. существование специальной юрисдикции: право владения землей и пользование 

бесплатным крестьянским трудом;
5. право избирать предводителя дворянства.
В отношении боернашь «Устав об образовании Бессарабской области 1818 г.» под-

твердил следующие права: освобождение от податей, телесных наказаний. Дети боернашь 
причислялись более низкому сословию - мазыль. Боернашь не были согласны с этим и со-
гласно Указу Российской империи от 1847 г. они стали приравниваться к потомственным 
дворянам (звание и титул не передавались по наследству, но при поступлении потомков 
на государственную службу и отслуживших 22 года потомки становились личными дво-
рянами).

Духовенство освобождалось от государственных податей, и в отношении его не при-
менялись телесные наказания. Мазыль - потомки третьей категории были приравнены к 
российским однодворцам (потомки дворян, жившие на границах империи). Статус их был 
такой же, как и у крестьян, но по отношению к ним не применялись телесные наказания. 
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Появляется новая социальная категория - колонисты, переселенцы из Российской Им-
перии, переселившиеся на юг Молдовы. Они получали в наследственное пользование 60 
десятин земли, с правом передачи ее по наследству, освобождались от государственных 
и военных податей и повинностей, имели право перехода в другие сословия (болгары, 
немцы, чехи, гагаузы). 

Основную массу населения составляли крестьяне. Основная категория - частновладе-
ющие крестьяне, личносвободные крестьяне, имевшие право перехода, а также оброчные 
и барщинные обязанности.

С 1828 г. право перехода крестьян было ограничено двумя условиями:
1.предупреждение хозяина за полгода;2.переход с 1 октября по 1 апреля.
По разным официальным актам крестьяне назывались свободными сельскими обита-

телями, то есть свободные крестьяне не владели землей. В 1834 г. царь подписывает поло-
жение, по которому предлагает крестьянам договор с помещиками относительно условий 
землепользования на срок от двух до трех лет .

Помимо существовавших категорий крестьян появляется новая категория - государ-
ственные крестьяне, которые пользовались государственной землей и платили денежную 
подать. Появились они за счет переселенцев из России и жили на юге Молдовы (100 сел с 
государственными крестьянами). К зависимым категориям относились холопы, имевшие 
тот же статус (положение крепостных), местные цыгане и слуги потомственных дворян, 
имевших государственные должности в государственных органах управления.

Также существовала определенная категория крестьян – рэзешь - свободные крестья-
не, которые сами обрабатывали землю, и сами платили за нее (зажиточные крестьяне).

Во второй половине XIX столетия происходят определенные измененния. Согластно 
Регламенту от 19 февраля 1861 года Российской Империи и ратифицированый государ-
ственным управлением Бессарабии, цыгане освобождались от зависимости, но только без 
земли. Регламент от 14 июля 1868 года касался реформы для крестьян-клэкашей, которые 
составляли 60% от всех крестьян Бессарабии. Они получили на душу по 2,9 десятин зем-
ли. 20% за данную землю платили помещику, а остальные 80% из данной суммы платило 
помещику государство, а крестьяни были объязаны возвратить эту сумму в казну госу-
дарства в течении 49 лет. Регламент 1869 года наделил землей государственных крестьян 
(19 десятин земли на семью). Регламент 1871 года наделил землей колонистов (10 десятин 
на душу)..В 1812 году согласно Бухарестскому мирному договору Бессарабия была пере-
дана Российской Империи. Русский император обещал сохранить местные обычаи и тра-
диции. Для управления областью в 1813 году был назначен гражданский губернатор для 
осуществления гражданского управления. Губернатором был назначен местный боярин 
Скарлат Стурдза. Помимо предоставленных ему полномочий, он был обязан подчиняться 
военному командующему российскими силами, которые находились на территории Бе-
сарабии, а также следовать его инструкциям, непосредственно до1816 года, когда было 
утверждено наместничество. Наместники сменили в Верховном Управлении Бессарабии 
адмирала П.В.Чичагова – последнего главнокомандующего российской армии. 

В 1813 г. царь Российской Империи подписал «Правила временного управления 
Бесарабией», согласно ему во главе управления находиться правитель Бесарабии - 
гражданский губернатор, которому помогал Верховный совет, состоящий из двух де-
партаментов (отделов). Первый департамент ведал административно - финансовыми 
вопросами, соответственно с местными законами, второй департамент ведал судебно-
полицейскими делами.

Каждый департамент имел свою канцелярию, разделенную на две части, так как дело-
производство велось на двух языках.
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До 1840 года делопроизводство в Канцелярии губернатора было общим. Затем Кан-
целярия разделяется на столы. В 1873 году был определен Штат Канцелярии, в составе 
которого входило правители, старшие и младшие помощники, регистраторы, писцы и чи-
новники по особым поручениям. В начале XX века столы были ликвидированы и Канце-
лярия губернатора стала делиться на отделения.С 1823 по 1874 г.г. Бессарабия находилась 
под управлением Новороссийских генерал-губернаторов (до 1828 являлись наместника-
ми Бессарабской области). Согластно Указу Российской Империи от 3 июня 1837 функции 
надзора и управления переходят в компетенцию гудернатора. 

По этому указу губернатор является представителем Верховной власти в губернии, т.е. 
высшим органом местного надзора и органом управления всех министерст.

Бессарабское областное правительство было образовано в январе 1813 года, на-
чало свою работу со 2 февраля того же года. Данное правительство состояло из двух 
департаментов. 

 Первый департамент являлся полицейским, исполнительным и судебным органом 
и состоял из трех экспедиций:гражданских и судебных дел;уголовных и следственных 
дел;городской и земской полиции.

Второй департамент также имел три экспедиции:статистическая;финансовая; эко-
номическая.

В 1818 Бессарабское областное правительство было реорганизовано, ликвидированы 
департаменты и образованы две экспедиции:исполнительная;казенно-экономическая.

Бессарабское областное правительство просуществовало до 29 февраля 1928 года.
Полномоченный наместник Бессарабской области.Указом Правительственного Сена-

та от 1816 года был утвержден проект наместничества в Бессарабии. Институт наместни-
ков просуществовал до 1822 года.

Бессарабский временный коммитет был образован в 1816 году и просуществовал до 
1818, когда все делопроизводства Временного коммитета было передано Бессарабскому 
Верховному Совету. 

В функции Временного коммитета входило управление Бессарабской областью, ее адми-
нистративное устройтво, усоверщенствование податной системы, наблюдение за работой 
почтовых станций, попечение об устройстве переселенцев-колонистов, судопроизводство.

Бессарабский временный коммитет был обязан разработать проект постоянного 
управления Бессарабской областью.

Рескриптом Александра I от 29 апреля 1818 года был утвержден Устав Образования 
Бессарабской Области, который предусматривал создание в области Верховного Совета в 
составе председателя, четырех членов областного правительства и шести депутатов. Вер-
ховный совет являлся высшей судебной инстанции и Высшим законодательным органом 
Бессарабии. По проекту нового положения об управлении Бессарабской области в 1828 
году Верховный Совет был перемеинован в Бессарабский областной совет. Он просуще-
ствовал до 1873 года. 

Указом Сената Российской империи от 29 февраля 1828 года учреждено Бессарабское 
областное правление, а на основании указа Александра II от 8 июня 1865 года, оно пе-
реименовано в Бессарабское губернское правление. Правление являлось высшим испол-
нительным органом в Бессарабии, подчинялось непосредственно правительствующему 
Сенату и состояло в ведомстве МВД. 

Во главе правления был Бессарабский губернатор. Данное правление было разделе-
но на четыре отделения, в функциях которых входило:управление городской и уездной 
полиции;пожарными командами;строительство;наблюдение за приказом общественного 
презрения;за бессарабским дворянским собранием и врачебной управой;распространение 
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по Бессарабской губернии указов Сената и циркуляров МВД Российской империи; 
распоряжение городскими доходами и расходами;расмотрение спорных дел, розыска 
беглых крестьян и дезертиров.Бессарабское губернское правление было типичным 
учреждением бюрократическо-чиновничего режима и оплотом реакций на местах. Про-
существовало до 1918 года.

Бессарабский губернский предводитель дворянства избирался с 1818 года в соответ-
ствии с Уставом образования Бессарабской Области. 

Дворянское собрание избирало предводителя и чиновников на административно-
судебные должости, замещаемые в порядке дворянские выборы. Данная должность про-
существовало до 1917 года.

Бессарабское дворянское депутатское собрание было учреждено 12 августа 1822 года. 
В компетенции собрания входило рассмотрение и защита прав дворянства, хозяйствен-
ная и распорядительная часть по дворянскому управлению. Депутатское собрание было 
высшей формой сословной организации господствующего класса. Оно просуществовало 
до 1917 года.

Кишиневско-Оргеевский окружной предводитель дворянства.Кишиневско-Оргеевский 
округ был образован в 1834 году и просуществовал до 1892 года, то есть до того времени, 
когда был образован Кишиневский уезд. В соответствии с выше сказаным, в период с 1834 
по 1892 г.г. избирались кишиневско-оргеевские предвадители дворянства. 

Уездые предводители дворянства.Должность оргеевского уездного предводителя дво-
рянства было учреждено в 1824 году, Сорокского и Бельского в 1881, Кишиневского в 
1892, Бендерского в 1893 году. Просуществовали должности уездных предводителей дво-
рянства до 1917 года.

Местные органы управления были сохранены, было сохранено и разделение на адми-
нистративно - территориальные единицы: уезды, околы и т.д. Количество уездов умень-
шается с 12 до 6. Во главе уездов стоит исправник, назначаемый губернатором на 1 год, в 
околах - околошть, в селах - ворничелы.

С 1816 г. для проверки деятельности исправника была введена должность ревизора, 
отчитывающегося перед правительством. По уставу 1818 г. данное административное 
деление сохранилось до 1818 г. Изменилось управление городами (установилось управ-
ление по российскому образцу), ими управлял капитан -де-тырг. До 1818 г. администра-
ция владела второй компетенцией: административной и судебной. С 1818 г. в уездах были 
учреждены суды, в состав которых входили два судьи и два заседателя. Уездные судьи 
рассматривали как гражданские, так и уголовные дела. Существовали и сословные суды, 
которые имели право рассматривать дела горожан и духовенства. Дворян судил Верхов-
ный совет. В Кишиневе находились две судебные палаты: уголовная и судебная, которые 
рассматривали апелляционные жалобы на решения уездных судов. До 1825 г. кассацион-
ные функции имел и Верховный совет.

В 1881 году после убийства Александра II останавливается ход реформ. Александр III 
принимает Манифест об возрождении абсолютизма в Российской Империи.

На уровне местных органах управления разработаны ряд реформ:земская реформа 
1854 года;городская реформа 1870 года.

В Бессарабии земская реформа была применена лишь в 1869 году. Содержание данной 
реформы:появляются новые органы самоуправления на уровне волости и жудецах, кото-
рые были уполномочены решать вопросы местного значения:

а) Земское собрание;б) Земская управа.
Земское собрание избиралось местными избирателями, которые разделялись на три ка

тегории:земельная;городская;крестьянская.
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Земское собрание являлась законодательным органом, а земская управа – испольни-
телькой властью.

Бессарабская губернская земская управа была учреждена в 1869 году, согластно зем-
ской реформы 1864 года. Бессарабская губернская земская управа являлась исполнитель-
ным органом Бессарабского губернского земского собранияю Ведало делами земского и 
городского хозяйства. Ликвидировано в 1924 году. 

Уездные земские управы просуществовали в период 1869-1924 г.г. Существовали сле-
дующие земские управы:Кишиневская уездная земская управа;Сорокская уездная земская 
управа;Оргеевская уездная земская управа;Бендерская уездная земская управа;

Бельская уездная земская управа;Кагульский непременный земский коммитет.
Бессарабское губернское присутствие по земским и городским делам было образовано 

Указом Сената Российской Империи от 28 июня 1890 года, путем слияния двух губерн-
ских присутствий: по земским и городским делам. В ее компетенции входило осущест-
вление надзора над деятельностью земских учреждений. После февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года данное присутствие было переименовано в Отдел 
по земским и городским делам при Бессарабском коммисариате с сохранением преждних 
функций. Отдел был ликвидирован в январе 1918 года. 

Бессарабское губернское присутствие образовано в 1892 году. Приняв на себя все функ-
ции Бессарабского присутствия по крестьянским делам, губернское присутствие надзирало 
за деятельностью земских начальников, уездых съездов, сельским самоуправлением, реше-
нием земельных споров, проводило в жизнь правительственные реформы и циркуляры о 
земельном устройстве крестьян. Бессарабское губернское прсутствие было учреждением с 
полицейско-бюрократическим правлением, характерной для царской России.

Органы юстиции.На данный период на территории Бессарабии действовали следую-
щие правоохранительные органы.

I. Департамент министерства юстиции (учрежден в 1809 году, ликвидирован в 1917 году)
II. Бессарабский областной прокурор (Учрежден в 1818 году, ликвидирован в 1869 году) 
III. Бессарабский областной уголовный суд (Учрежден в 1814 году, ликвидирован в 1869)
В 1813 году во втором департаменте Бессарабскогоо областного правительства были 

учреждены два присутствия:уголовное;гражданское.
В 1818 году эти присутствия были выделены как самостоятельные судебные учреждения: 
Бессарабский областной уголовный суд;Бессарабский областной гражданский суд.
Прекратил свое существование Бессарабский уголовный суд в 1869 году. 
IV. Бессарабский областной гражданский суд учрежден в 1818 г, и ликвидирован в 1869 г)
V. Окружные суды 
1. Кишиневский окружной суд (КОС) - учрежден в 1869 году, ликвидирован в 1918 году.
Кишиневский окружной суд созданый 20 декабря 1869 года на основание судебной ре-

формы 1864 года «Об учреждении новых судебных установлений в Российской империи», 
принял в свое производство нерассмотренные дела Бессарабского областного уголовно-
го и Бессарабского областного гражданского судов. Оконченые же дела этих судов были 
переданы на хранение в архив Кишиневского областного суда.

Судебная власть Кишиневского окружного суда распространялось на лиц всех сосло-
вий. Суд состоял из шести отделений: трех гражданских, двух уголовных и администра-
тивного.

Первый штат суда был утвержден 8 апреля 1869 года в составе:одного председателя;
двух товарищей председателя;десяти членов;десяти судебных приставов;одного стар-

шего нотприуса;частных поверенных;секретарей; присяжных заседателей.
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Прокурорский надзор осуществляли обер-прокурор, прокуроры и их товарищи. Для 
производства следствий по уголовным делам, при окружном суде было 16 следователей. 
Возглавлял суд председатель, который одновременно стоял во главе одного из отделений. 
Остальные отделения возглавляли заместители председателя. Каждое отделение имело 
шесть судей и несколько кандидатов на судебные должности. 

Аппеляционный инстанцией по отношению к Кишиневскому окружному суду была 
Одесская судебная палата, осуществляющяя надзор за его деятельностью. Содержался суд 
на средства от доходов земской повиности и казны. Был ликвидирован в 1918 году.

2. Кишиневско-Оргеевский окружной суд - учрежден в 1804 году, ликвидирован в 1907 г.
3. Сорокско-Ясский окружной суд - учрежден в 1834 году, ликвидирован в 1869 году.
VI. Уездные суды
1. Бендерский уездный суд (учрежден в 1814 году, ликвидирован в 1892 году).
2. Кагульский уездый суд (учрежден в 1818 году, ликвидирован в 1858 году).
3. Оргеевский уездый суд (учрежден в 1813 году, ликвидирован в 1852 году).
4. Ясский уездны суд (учрежден в 1818 году, ликвидирован в 1826 году).
VII. Земские суды.Деятельность полиции в уездах, перепись населения, запись родив-

шихся и вступивших в брак. Дело по расследования злоупотреблений при выдаче продо-
вольственных ссуд, по обвинению в воровстве, подлоге и других уголовных преступлени-
ях.Рассматривали дела о притеснениях и избиениях царан помещиками, о захвате земли 
рэзешей, об уклонении царских и от выполнения господарских повинностей.

Были учреждены следующие земские суды:Бендерский земский суд (1812-1864);
Кишиневский земский суд (1839-1862);Оргеевский земский суд (1817-1879);Сорок-

ский земский суд (1827-1864);Ясский земский суд (1819-1863).
VIII. Кагульский Уездный Трибунал.Рассматривал дела о продаже имущества и зем-

ли, об утверждении завещаний, о вводе в владения наследственным имущестом, раздел 
недвижимого имущества между наследниками, обвинение в кражах, убийствах и других 
уголовных преступлениях, спорные дела между крестьянами и помещиками о земле.

IX. Кишиневский съезд мировых судей (учрежден в 1864 году, ликвидирован в 1918 
году.)Рассматривал дела по расследованию аппеляционных жалоб, кассационные и граж-
данские дела.Съезд мировых судей в дореволюционной России, в том числе и в Бессара-
бии, был второй для дел рассмотреных мировыми судьями.

X. Кишиневский уездный съезд земских начальников Бессарабской губернии
Положение о земских начальниках от 1889 года было рассмотрено на Кишиневском 

уездном съезде земских начальников Бессарабской губернии в 1892 году. Земским началь-
никам было подчинено все крестьянское самоуправление. 

Образованный в уезде Кишиневский уездый съезд, осуществляющий административ-
ные и судебные функции, возглавлялся представителем дворянства, состоял в большин-
стве из земских начальников и имел два присутствия: административное и судебное.

Рассматривал дела о земельных , имущественых и денежных исков и притензий о за-
крытии и открытии дорог через земельные владения.

Просуществовал съезд до 1918 года.
XI. Бессарабский коммерческий суд (учрежден в 1859 году, ликвидирован в 1898 году)
Рассматривал дела по рассмотрению денежных исков.
XII. Кишиневско-Оргеевский сиротский суд рассматривал дела об учреждении, опеке 

над малолетними детьми и детьми с имуществом умерших, убитых, умолишенных, сосла-
ных на каторгу жителей Бессарабской Губернии.

В области гражданского права сохраняются старые законы – местные законы Бесара-
бии. В 1825 г. сенат адресовал официальный запрос Верховному Совету Бесарабской об-
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ласти о том, что понимается под местными законами Бесарабии. Ответ указал, что в это 
понятие входят:Шестикнижие К.Арминопола;

Соборная грамота Маврокордата 1785 г. Учебник Александра Донича, 1814 г..
Брак и семья.Один из институтов гражданского права – брак и семья. 
Условия заключения брака:Обоюдное согласие сторон;Минимальный возраст (для 

невест – 12 лет, для женихов – 14 лет);Согласие родителей;Согласие родствеников или 
попечителя;Отсутствие родства по восходящей и низходящей линиях;Единная религия.

Препядствие к женитьбе были:Родство: прямое, духовное, усыновление;Уход в 
монашестве;Супружеская неверность;Четвертое заключение брака; Хиротонисиря; 
Этеродоксия – женитьба с еретиком или лицом из другой религии;Этническое при-
пятствие.

Помолвка и сговор предшествовали браку. Брак считалься законным после венчания 
в церкви. 

Обязательства.Глава VIII, Книга I из Шестикнижия Арменопола и глава X, разделы 
I-VI из Учебника Андронаке Донича рассматривают дела «О документах» (договорах). По 
указу Российской Империи от 10 октября 1829 года было установленно условия заключе-
ния брака и расторжения договоров.

Уголовное право и судебный процесс.В области уголовного права применяются рос-
сийские законы, то есть сохраняется плюрализм источников права. С 1826-1832 г.г. была 
разработана кодификация законов Российской Империи А.Сперанского - «Свод законов 
Российской Империи». С 1845 г. для Бесарабии был использован XV том этого Свода. Со-
гластно данному законодательству существовали следующие категории преспупления:

I категория – госсударственные преступления: контрабанда, незаконный переход границ, 
дезертирство, клевета государя и его семьи, фальсификация монет, измена Родине и т.д.;

II категория – преступления против морали и религии: ересь, прозелетизм, попытка 
или принятие июдаизма, принадлежность к религиозным сектам и т.д.

III категория – преступления и проступки чиновников по государственной и обще-
ственной службах: превышение власти и противозаконное бездействие, неправосудие, 
халатность в работе, взяточничество, подделка документов (подлог);

IV категория – преступления против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц: 
убийство, самоубийство, нанисение увечий, ран и других повреждений здоровью;

V категория – преступлении об оскорблении чести и невинности: против чести и цело-
мудрия женщин, изнасилование, гомосексуализм, педофилия, некрофилия и т.д.;

VI категория – против семьи: кровосмешение, сожительство и т.д.;
VII категория – имущественные преступления: грабеж, кража, разбой, мошеничество, 

поджог и т.д.;
В 1856 г. было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», 

который имел следующие особенности:социальная дискриминация при назначении 
наказаний;самыми опасными преступлениями считались государственные престу-
пления против религии (9 отделов из 12-ти). За умысел – смертная казнь;умышленное 
убийство предусматривалось лишение свободы на 15 лет;за повреждение предметов ре-
лигиозного культа – пожизненная каторга.По сравнению с предыдущим периодом на-
казания ожесточаются. 

Таким образом, для население Бессарабии 1812 год означал насильственное отстра-
нение от юрисдикции молдавского правителя, потеря государственности. Потеря  госу-
дарственности и автономии и служило средством для дезнационализации местного на-
селение Бессарабии.
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ORGANIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA: EVOLUŢIE ȘI PERSPECTIVE
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Résumé
L’administration publique centrale est la partie des administrations publiques qui dépend de 

l’État et du gouvernement. L’administration centrale est constituée d’autorités dont les décisions peu-
vent s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit des plus hautes autorités administrati-
ves cumulant des fonctions administratives et politiques.

Les organismes divers d’administration centrale sont une catégorie d’organismes publics, au sens 
de la comptabilité nationale, qui regroupe des organismes auxquels l’État a donné une compétence 
fonctionnelle spécialisée au niveau national.

Administraţia publică centrală, atît ca activitate cît și ca sistem, reprezintă o parte a sistemu-
lui global al administraţiei publice a unui stat. Fiind într-o relaţie strînsă cu societatea și statul, 
dinamismului proceselor politice, sociale, economice și culturale impune administraţiei publice 
centrale necesitatea adaptării la noile realităţi pentru a rămîne funcţională. Administraţia publică 
centrală este realizată de autorităţile puterii executive cu competenţe generale, în primul rînd de 
Guvern și Șeful statului, în măsura în care ele exercită funcţii administrative, de rînd cu organele 
administraţie publice centrale de specialitate.

Pentru a realiza o analiză complexa a temei propuse spre cercetare trebuie sa stabilim urmă-
toarele aspecte: noţiunea, locul administraţiei publice centrale în sistemul autorităţilor publice, 
structura actuală a administraţiei publice centrale din Republica Moldova, regimul juridic aplica-
bil acesteia, regulile politice stabilite în structura și procesul de activitate.

Analiza conceptului de administraţiei publică centrală are un specifi c foarte variat în depen-
denţa de aspectul de abordare a conceptului și sistemul de drept în care a fost analizată adminis-
traţia publică centrală. Înainte de a trece la o analiza mai amănunţită al sistemului administrativ 
central din Republica Moldova vom analiza noţiunile utilizate ulterior precum și regulile, carac-
teristicile generale a organizării administraţiei publice centrale.

În teoria administraţiei publice centrale exista trei categorii de bază de abordare[1, p. 10]: 
juridică, politică și managerială.

Accepţiunea juridică a administraţiei publice centrale se fundamentează pe așa valori 
cum ar fi supremaţia dreptului și libertăţilor fundamentale a particularilor. Astfel elementele 
sistemului administrativ se subordonează preferenţial cerinţelor statului de drept, Constitu-
ţiei și nu entităţii ierarhic superioare. Accepţiunea politică a administraţiei publice centrale 
se fundamentează pe maxima satisfacere a voinţei poporului. Funcţionarii care realizează 
administraţia publică centrală trebuie să fie responsabili în faţa poporului și receptivi la 
interesele particularilor. Abordarea managerială determină structura administraţiei publice 
centrale după criteriile eficienţă și eficacitate. 

Dintre multiplele sensuri ale termenului de administraţie, preocupările teoretice s-au axat în 
principal pe clarifi carea noţiunii de administraţie publică, luată ca formă de exercitare a puterii 
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executive în stat, mai ales datorită importanţei pe care o reprezintă cunoașterea exactă a aces-
tei activităţi în intimitate, a modului în care trebuie să fi e organizată realizarea ei în practică, 
moment esenţial, de care depinde în mare măsură înfăptuirea rolului statului în organizarea și 
conducerea societăţii. Problema identifi cării stricte a limitelor administraţiei publice rezulta din 
suprapunerea laturii politice cu cea strict administrativă. Astfel Guvernul, în calitatea sa de cea 
mai importantă autoritate a administraţiei publice centrale, este organizat în baza a doua catego-
rii de reguli: de drept – stabilite în primul rînd de Constituţie (determinînd abordarea juridica 
a administraţiei publice centrale), și reguli politice care impun restricţii politice de organizare și 
activitate efi cientă a guvernului, determinate, în special, de Programul său de activitate aprobat de 
Parlament. Pentru a realiza o analiză adecvată a administraţiei publice centrale trebuie să luăm în 
calcul ambele categorii de reguli. În acest sens Ioan Alexandru consideră Guvernul ca autoritate 
intermediară între funcţia legislativă și cea administrativă. Din relaţiile sale cu Parlamentul re-
zultă — funcţia executivă, guvernamentală cu răspundere politică în faţa Parlamentului. În unele 
state Primul-ministru și membrii Guvernului nu-și pierd nici calitatea de deputaţi sau senatori, 
prin urmare sunt în slujba atît a poporului, cît și a partidului sau. În relaţia sa cu administraţia 
Guvernul, este preocupat de a ţine în mînă administraţia, de a se proteja împotriva nesupunerii 
și a forţei excesive a funcţionarilor.

Pentru a înţelege mai bine organizarea administraţiei publice centrale în ansamblu vom apela la 
regulile modelului liberal de administrare. Specifi cul modelului liberal este că Puterea politică este 
principală forţa în stat. Anume ea dictează direcţia de dezvoltare a statului. Specifi cul organizaţional 
a administraţiei publice centrale în acest model rezultă din politizarea acesteia, deci avem o subor-
donare a administraţiei faţă de puterea politică. Cu toate acestea este și o separare dintre acestea 
dar care nu e foarte proeminentă. Aceasta graniţă de separare difuză este compusă din categoria de 
funcţionari de demnitate publică. Acesta caracteristica a administraţiei publice centrale a determi-
nat divizarea acestei în doua categorii de funcţii: guvernamentală și administrativă. 

Funcţia guvernamentală a administraţiei publice centrale are ca obiective stabilirea și dezvol-
tarea politicilor guvernamentale în toate domeniile vieţii sociale. Deci se referă în special la vii-
torul statului. Spre exemplu ce politica economica, externă, militara va urma statul în următorii 
ani. Aceasta funcţie e realizată de funcţionarii de demnitate publică, adică persoane selectate pe 
criterii politice, pe un termen limitat de obicei pe durata mandatului parlamentului. Din aceasta 
categorie în principal fac parte miniștri.

Funcţia administrativă este cea dea doua componentă a administraţiei publice centrale și constă 
în activitatea de zi cu zi a administraţie publice. Este realizată de funcţionari publici permanenţi, 
care obligatoriu sunt specialiști în domeniu și imparţiali politic în realizarea atribuţiilor sale.

În modelul de administraţie publică liberală, noţiunea de putere executivă sau executiv este 
o noţiune vagă, datorită complexităţii fenomenului la care se raportează, a dublei sale accepţi-
uni - materiale și organice - precum și datorită concepţiilor diferite care o refl ectă. Elementele 
contradictorii existente între sensul etimologic al cuvîntului executiv, care presupune idea de 
subordonare, de execuţie a legii, și sensul real al noţiunii care se revendică din spectrul autorităţii 
pe care o exercită, pun alte probleme în confi gurarea conceptuală a puterii executive, unele fi ind 
legate de autonomia noţiunii de executiv.

Spre deosebire de majoritatea reprezentanţilor dreptului constituţional care identifi ca admi-
nistraţia publică cu puterea executivă, unii autori de drept administrativ exclud idea de „execu-
tiv”, înlocuind-o cu cea de funcţie administrativă. În înţelesul acestora, funcţia administrativă 
este considerată în mod tradiţional ca una din cele trei funcţii ale statului, alături de funcţia 
legislativă și de funcţia jurisdicţională.

În concepţia constituţională clasică, administraţia reprezintă acţiunea puterii executive, baza-
tă pe procedee de putere publică. Într-o altă opinie, Jean Rivero admite idea unei diferenţieri între 
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guvern și administraţie publică centrală, deși delimitarea celor două noţiuni nu este ușor de efec-
tuat. În această opinie, a guverna înseamnă a lua decizii esenţiale care angajează viitorul naţional, 
în timp ce administraţia este o sarcină cotidiană care nu are proporţiile misiunii de a guverna.

Totodată, acţiunea guvernamentală și conducerea administraţiei publice revin acelorași organe 
și se realizează prin acte de aceeași natură, ceea ce duce la concluzia că distincţia dintre cele două 
categorii de organe nu se poate face pe plan juridic, ea ţinînd de elemente extrajuridice [2, p. 15].

Din aceste opinii se poate trage concluzia că între specialiștii în drept constituţional și speci-
aliștii în drept administrativ nu există întotdeauna puncte de vedere convergente a administraţiei 
publice centrale. În opinia primilor, funcţia executivă a statului nu se confundă cu autorităţile ad-
ministraţiei publice. În rîndul celei de a doua categorii, administraţia de stat și executivul repre-
zintă o unitate structurală unică, în ale cărei sarcini intră întregul conţinut al funcţiei executive.

Ceea ce se poate desprinde din aceste opinii, în pofi da contradictorialităţii lor, este faptul 
că puterea executivă sau executivul îndeplinesc funcţii administrative, fără ca prin aceasta să se 
confunde cu administraţia publică sau să se limiteze la conducerea acesteia. 

Din complexitatea ideilor enunţate mai sus este relevantă abordarea lui David H. Rosenblo-
om[3, p. 4], care, releva faptul că „Administraţia publică, ca multe alte strădanii umane, este 
difi cil de defi nit, dar oamenii au cu toţii un sens al acesteia, deși sunt păreri diferite despre cum 
ar putea fi  realizată”.

Dintr-o mare varietate de defi niţii menţionăm cîteva, prezentate Ioan Alexandru în „Tratat 
de administraţiei publică” [4, p. 66], defi niţii formulate de diferiţi autori americani, după cum 
urmează: John J. Corson și J. P. Harris defi nesc concis administraţia publică centrală drept „ac-
tivitatea prin care se realizează scopurile și obiectivele guvernului”. Observăm că autorul face o 
delimitare dintre Guvern și administraţiei publică centrală. Aceiași idee o depistăm și la Dwight 
Waldo care releva că „procesul administraţiei publice constă în acţiunile de realizare a intenţiei 
sau dorinţei guvernului.

John Pfi ff ner și Robert Presthus relevă că „administraţia publică, ca domeniu de activitate, 
este în principal preocupată de mijloacele pentru implementarea valorilor politice” adică obser-
văm o includere clară a guvernului în administraţia publică centrală. Aceiași idee o depistam la 
James W. Davis precizează că „administraţia publică poate fi  cel mai bine identifi cată cu ramura 
executivă a guvernării”.

Nicholas Henry formulează complex defi niţia administraţiei publice, „aceasta diferind de 
tendinţele politice, atît prin accentuarea comportamentului birocratic dar, mai ales, prin sistemul 
structurilor proprii și metodologiilor aplicate pentru realizarea scopurilor guvernamentale”.

Din toate acestea se poate trage concluzia că toate defi niţiile prezentate sunt de ajutor pentru 
că administraţia publică implică activitate, are contingenţă cu politica, tinde să fi e concentrată în 
ramura executivă a guvernării, diferă de administraţia privată și este preocupată de aplicarea legii.

În doctrina spaţiului sovietic și exsovietic putem identifi ca următoarele concepte a adminis-
traţie publice centrale. Administrativistul Iu. M Kozlov analizează administraţia de stat prin pris-
ma relaţiilor sociale ce se organizau în procesul realizării conducerii statului[5, p. 5]. În contextul 
timpului în care a fost înaintat acest concept al administraţiei de stat autorul C. S. Veliskii afi rmă 
că o astfel de abordare a avut un element axiomatic în regimul sovietic, dar și în multe abordări 
ai autorilor contemporani.

În știinţa dreptului administrativ conceptul administraţiei publice a fost determinat de te-
oriile privind esenţa și conţinutul conceptului de administraţie de stat și corelaţiei acestuia cu 
conceptul de „realizare a puterii executive”. În acest context termenul de administraţie de stat a 
determinat de dublu aspect – în lato și stricto senso. În dependenţa de această abordare în sens 
larg administraţie de stat cuprinde activitatea statului în ansamblu(activitatea autorităţilor legis-
lative, executive și judecătorești). In stricto senso se înţelege activitatea puterii executive.
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Autorul G. V. Atamanciuc concepe administraţia de stat ca infl uenţa practică, organizatorică 
și regulatoare a statului prin intermediul structurilor sale asupra activităţii sociale și particulare a 
persoanelor în scopul organizării acestora, bazîndu-se pe puterea coercitivă[6, p. 62]. 

Autorii ruși A.Cozîrin și M.Ștatova, consideră că, pe de o parte, noţiunea de administraţie 
publică centrală se axează pe momentele structurale – organizarea deferitelor verigi ale aparatului 
de stat. În acest caz administraţia publică presupune totalitatea organelor, instituţiilor și organiza-
ţiilor care realizează funcţiile administrative. 

Pe de altă parte, administraţia publică presupune însăși activitatea administrativă realizată 
în interesul public. Pornind de la aceste deziderate, autorii nominalizaţi generează noţiunea de 
administraţie publică ca organizarea și activitatea organelor și instituţiilor subordonate puterii 
politice, care asigură executarea legii, activează în interesul public și sînt investite cu atribuţiile 
puterii publice[7, p. 32].

Analizînd în ansamblu relatările despre administraţia publică centrală la diferiţi autori, de-
pistăm că în statele europene și pe continentul american cel mai des este folosită noţiunea de 
„administraţie publică”, iar într-un număr de ţări, preponderent foste socialiste – termenul de 
„administraţie de stat”, ceea ce, remarcăm din start, nu este una și aceeași noţiune cu termenul 
„administraţie publică” [8, p. 54]. Cităm pe Ion Santai, care menţionează că în limbajul actual, 
spre deosebire de cel specifi c regimului totalitar, nu mai putem vorbi, într-un sens identic, de 
„organ administrativ” și „organ al administraţiei de stat”, de „funcţionar public” și „funcţionar de 
stat”, de „administraţie publică” și „administraţie de stat” [9, p. 3].

Și în Republica Moldova identifi căm astfel de discuţii controversate. Astfel, Victor Guţuleac și 
Victor Balmuș, pe de o parte susţin că “în afară de administrarea de stat există administrarea locală 
și alte forme de administrare nestatală ce se manifestă în interiorul diferitelor sisteme, formaţiuni, 
organizaţii, adică grupuri și colective unite conform diferitelor trăsături și create pentru atingerea 
anumitor scopuri” [10, p. 20], iar pe de altă parte conchid că „după locul organelor puterii executive 
în sistemul administrării de stat (scara ierarhică a activităţii), organele administrării de stat se împart 
în: organe superioare de administrare (Președintele Republicii Moldova, Guvernul), organe centrale 
ale administrării de ramură (ministerele, departamentele), și organele administraţiei publice locale 
(consiliile locale, primăriile, primarii orașelor (municipiilor, comunelor)”[10, p. 22]. Nu putem fi  de 
acord cu ultimele abordări și considerăm ca administraţie publică este compusa din administraţie 
de stat care se identifi că cu administraţia publică centrală și din administraţie publică locală. 

Daca facem o referire la doctrina autohtonă, punem remarca spusele lui Ion Creangă care 
consideră ca „Administraţia publică centrală se identifi că în principal după organele care reali-
zează sarcinile acesteia”. Din rândul acestor organe fac parte[11, p. 43]:

- Președintele Republicii și Guvernul ca autorităţi administrative principale, care exercită 
conducerea generală a administraţiei publice;

- ministerele ca organe centrale de specialitate ale statului, chemate să traducă în viaţă politica 
Guvernului;

- autorităţile administrative responsabile de conducerea, coordonarea și exercitarea controlu-
lui în diverse domenii.

În legislaţia Republicii Moldova defi niţia administraţiei publice centrale a fost reglementată în 
Legea privind administraţia publică locală 186/06.11.98 [12] care este abrogată, unde administra-
ţia publică centrală era defi nită ca „totalitatea autorităţilor de specialitate ale administraţiei publi-
ce, constituite pentru satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii 
la nivelul întregii ţări. În Legea actuală privind administraţia publică locală 436/28.12.2006[13] 
este defi nite doar administraţia public de nivel local ca totalitatea autorităţilor publice locale con-
stituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi 
administrativ-teritoriale.
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Proclamarea independenţei pentru Republica Moldova a însemnat un efort în vederea renaș-
terii anumitor tradiţii și stabilirii unei noi structuri a administraţie publice centrale. În procesul 
consolidării sistemului administraţiei publice centrale al Republicii Moldova, realizată după zeci 
de ani de guvernare dictatorială, era necesar de soluţionat un șir de probleme printre care se 
înscrie și crearea unui sistem al administraţiei publice centrale democratice în baza unui cadru 
legislativ nou. Un pas real pe calea creării cadrului legislativ al statului nostru a fost adoptarea la 
29 iulie a Constituţiei Republicii Moldova[14]. Legea Fundamentală conţine norme și principii 
care legitimează structura administraţiei publice centrale.

O semnifi caţie deosebită în organizarea administraţiei publice centrale a avut-o Legea cu privire 
la Guvernul republicii, Nr.64-XII din 31.05.90 publicat în Veștile nr.8/191în 1990. Conform acestei 
Legi în R.S.S. Moldova puterea executivă era exercitată de Guvernul republicii. Guvernul este orga-
nul suprem al administraţiei de stat și era subordonat Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova.

În acest sens susţinem idea că „trecerea de la un sistem totalitar bazat pe centralism, mono-
partitism și dictat la un sistem politic bazat de democraţie, pluralism și diversitate necesară nu 
este actualizare tradiţională a administraţiei publice sau o simplă reorganizare a sa, dar o edifi care 
a unui nou sistem de administraţie” [15, p. 20]. Deci în aceasta perioada s-a format un nou sistem 
de administraţie publică centrală a Republicii Moldova. 

O modifi care semnifi cativă a sistemului administraţiei publice centrale s-a realizat prin reforma 
constituţională din anii 2000. În consecinţă s-a modifi cat modalitatea de dobîndire a mandatului pre-
ședinţial și a fost exclus articolul 83 din Constituţie „Participarea la ședinţele Guvernului. Consultarea 
Guvernului.” În același timp, Președintele Republicii păstrează atribuţiile, destul de largi, prevăzute în 
textul iniţial al Constituţiei, ceea ce nu este caracteristic regimului constituţional parlamentar. 

După analiza trăsăturilor esenţiale ale diferitor regimuri constituţionale putem constata, că, 
din acea perioadă, Republica Moldova după modalitatea de alegere a Președintelui Republicii 
reprezintă o republică parlamentară, iar după atribuţiile conferite Președintelui – republică se-
miprezidenţială. 

În perioada anilor 2003 – 2011 organizarea administraţiei publice centrale a Republicii se 
caracterizează prin schimbările produse de dimensiunile care sincronizează cu procesul de de-
mocratizare a societăţii și de ajustare treptată, deși incompletă, a administraţiei publice din ţara 
noastră la rigorile europene.

Dezvăluind caracterul structural al administraţiei publice centrale la etapa actuala în Repu-
blica Moldova, pornim de la normele art. 97 din Constituţie, care determină expres structura ge-
nerală a Guvernului. Așadar, Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, Prim-viceprim-ministru, 
viceprim-miniștri, miniștri și alţi membri stabiliţi prin lege organică.

Ultima modifi care a componenţe a Guvernului este renunţarea la funcţia de Ministru de Stat. 
O altă realizare recentă a fost excluderea din Sistemul administrativ a RM a aparatului Guvernului 
și a Ministerului Administraţiei Publice Locale și înlocuirea atribuţiilor acestora preponderent de 
Cancelaria de Stat. Acesta este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului 
în vederea realizării de către acesta a politicii interne și externe a statului, crearea cadrului general 
pentru defi nirea priorităţilor de activitate a Guvernului, suportul metodologic și organizatoric 
pentru sistemul de planifi care, elaborare și implementare a politicilor publice de către autorităţile 
guvernamentale, monitorizarea implementării programului de guvernare, prezentarea materia-
lelor analitice și informaţionale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea 
dreptului de iniţiativă legislativă, și verifi carea executării acestora, precum și exercitarea de către 
Guvern a prerogativelor ce ţin de relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale. 

În ceia ce privește administraţia ministerială la etapa actuală actori politici importanţi, de pe 
poziţii diferite, dar și observatori, precum și specialiști renumiţi au constatat criza administraţiei 
publice în Republica Moldova, a administraţiei publice ministeriale în special.
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În concluzie putem menţiona că cei, aproximativ 20 de ani de independenţă și consolidare a 
sistemului administrativ, ne demonstrează că astăzi în administraţia publică centrală depistăm 
anumite probleme ca și la începutul reformării ei. Ca urmare, procesul de reformare a admi-
nistraţiei publice a luat o formă tergiversată și uneori controversată, ceea ce a afectat efi cienţa 
reformei. Lipsa unei Concepţii la etapa de iniţiere a reformei, politizarea excesivă a activităţilor 
desfășurate în cadrul ei, tradiţionalismul exagerat și schimbările lente de mentalitate, au adus 
prejudicii serioase procesului de ajustare a administraţiei publice centrale din Republica Moldova 
la standardele europene.
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SISTEMUL INSTITUŢIONAL PRIVIND ORGANIZAREA, COORDONAREA 
ȘI CONTROLUL  ACTIVITĂŢII DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI 

ȘI CELULE UMANE ÎN ROMÂNIA
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Abstract
Th e concern of the scientifi c medical world in our country in the last decade for the promotion of 

the transplantation activity according to the European standards had determined the embracement 
of certain legal regulations that created the institutional framework in order to ensure the correlation 
of all activities evolving in this fi eld. Among the tasks set by the legislator for these organizations are 
also found the adoption of a National Plan for organ, tissues and human cells transplantation, the 
supply of scientifi c information as well as the technical and scientifi c assistance regarding the natio-
nal and international legislation. 

Th is paper summarizes the main tasks assigned to the National Transplant Agency, the main 
body of Romania with legal status under the Ministry of Health which constantly monitors the 
transplantation activities and provides scientifi c, technical assistance and information related to 
transplant activity. 

We also considered necessary the analysis of the conditions for assigning the responsible doctors 
with the identifi cation of the potential organ and/or tissue and/or cells donors among those suff ering 
brain death as well as the conditions of accreditation of hospitals which can perform activities of 
donor pronouncement, testing, prelevation, coordination and transplantation, of banks for human 
tissues, respectively of a tissue and/or human cells user for therapeutic purposes. 

At this point, the institutional framework is in the process of modernization, the purpose being 
to strengthen the relations with similar bodies in other countries, primarily from European countries 
by exploiting the advanced “models” that succeeded in raising the rate of donors, for the benefi t of the 
patients in need of an organ transplant.

Keywords: organ donation and transplantation, National Transplant Agency, testing, prelevati-
on, transplant coordinator

Transplantul de organe, ţesuturi și celule de origine umană s-a impus în ultimele decenii în 
practica medicală din întreaga lume ca fi ind o necesitate prin implicaţiile sale majore în viaţa pa-
cientului,  dar și în viaţa socială.  Acest procedeu medical este menit să asigure restabilirea stării 
de sănătate sau menţinerea vieţii persoanei expusă riscului îmbolnăvirii sau, chiar, decesului său. 
Tocmai de aceea, intervenţia legiuitorului în acest domeniu urmărește să asigure protecţia juridi-
că persoanei, a vieţii și sănătăţii acesteia împotriva urmărilor adeseori nefaste ale malpraxisului, 
pe de o parte,  precum și apărarea medicului practician împotriva eventualelor acuze nejustifi cate 
ce-i pot fi  aduse, pe de altă parte.

Reglementarea legală a transplantului de organe, ţesuturi și celule de origine umană constituie 
una din preocupările legiuitorului român, în vederea  armonizării, perfecţionării și compatibi-

1  Cercetător postodoctoral U.M.F. Iaşi în cadrul Proiectului  „Studii postdoctorale în domeniul eticii 
politicilor de sănătate”, având număr de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/61879; boilala-
crima@yahoo.com
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lizării legislaţiei naţionale cu reglementările în materie ale Uniunii Europene.În acest domeniu, 
mai mult decât oricând, este necesară cooperarea statelor membre pentru comunicare informa-
ţiilor privind potenţialii donatori, a listelor de așteptare cu pacienţii care au nevoie de asemenea 
intervenţii. Totodată se urmărește asigurarea standardelor de calitate si securitate sanitară a do-
narii, procurării, testaării, procesării, conservării, depozitării si distribuirii organelor, ţesuturilor 
și celulelor umane în scop terapeutic. 

În plan juridic, transplantul este indisolubil legat de respectarea drepturilor fundamentale 
ale cetăţenilor, îndeosebi dreptul la viaţă, la integritate fi zică și psihică ale persoanei, consacrate 
și garantate în documente internaţionale și naţionale.Astfel, dreptul la viaţă reprezintă dreptul 
suprem al fi inţei umane recunoscut și ocrotit juridic, încă anterior apariţiei sale pe lume, la scurt 
timp după momentul concepţiei, până la momentul fi nal al existenţei acesteia, și privește toate 
prerogativele care aparţin oricărei fi inţe umane de a exista ca atare. Potrivit art.3 din Declaratia 
Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea generală a O.N.U. în anul 1948, orice 
fi inta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale. Aceste prevederi au 
fost preluate în conţinutul art.2 alin.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, adoptată în 
anul 1950 :„Dreptul oricărei persoane la viaţă este protejat prin lege. Nimeni nu va putea fi  lipsit 
de dreptul său la viaţă, în mod intenţionat, în afara cazului executării unei pedepse cu moartea 
pronunţată pentru o crimă pentru care legea prevede o asemenea pedeapsă”. Dispoziţiile au fost 
transpuse în Constituţia României, acest „summum axeologic” al legislaţiei noastre naţionale, în 
art. 22: (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fi zica si psihica ale persoanei sunt ga-
rantate. (2) Nimeni nu poate fi  supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman 
ori degradant. (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

În domeniul transplantului, o problemă juridică deosebit de importantă privește dreptul 
persoanei de a dispune de propriul său corp, în condiţiile în care, pentru realizarea acestuia, în 
majoritatea cazurilor,  este necesară donarea de organe, ţesuturi și celule  prelevate de alte per-
soane. Astfel, în sistemul juridic actual, Constituţia României consfi nţește în mod expres acestă 
prerogativă a persoanei în articolul 26, alineatul 2: ,,Persoana fi zică are dreptul să dispună de ea 
însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertăţile altora, ordinea publică și bunele moravuri”. Privit din 
această perspectivă, dreptul persoanei de a dispune de ea însăși constitue un aspect al vieţii sale 
intime și private, fi ind  unul dintre cele mai naturale drepturi ale omului. Protecţia acestui drept 
a dat naștere unei bogate jurisprudenţe la nivelul Curţii Europene a Drepturilor Omului în apli-
carea prevederilor  articolului 2, respectiv articolul 8 al Convenţiei, abordând cele mai intersante 
teme, prcecum:, dreptul de a muri, dreptul de a avorta, dreptul la identitate personală, identitate 
și libertate sexuală, dreptul de modifi care a sexului etc.

Pe aceste coordonate, s-a realizat și intervenţia legiuitorului și reglementarea cât mai cores-
punzătoare cadrului instituíonal în care se realizează transplantul de organe, ţesuturi și celule de 
origine umană.

În cele ce urmează, după o scurtă incursiune privind evoluţia istorică a transplantului în Ro-
mânia, precum și a reglementării acestei activităţi în Legea nr.95/2006, ne propunem să prezen-
tăm cadrul instituţional din România, cu referire la competenţele, atribuţiile și condiţiile specifi ce 
în care se realizează această activitate.

I.Scurt istoric privind transplantul de organe și ţesuturi în România.
Domeniul medical al transplantului s-a conturat în ultimele decenii cu rezultate remarcabile, 

fi ind rodul cercetării știinţifi ce la cel mai înalt nivel, consacrat salvării pacienţilor afl aţi în situaţii 
limită. Cercetarea știinţifi că medicală din România a înregistrat de-a lungul timpului  o serie de 
succese notabile, dintre care, în mod incontestabil, se afl ă și cele din domeniul transplantului. 
Până în prezent, în România s-au efectuat peste 1000 de transplante renale ,  peste 100 de trans-
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plante hepatice, peste 50 de transplanturi medulare și peste 30 de transplante cardiace.
 Primele încercãri de transplant de organe în România dateazã încã de la începutul seco-

lului al-XX-lea, când doctorul Florescu, în cadrul laboratorului de chirurgie experimentală al 
Facultãţii de Medicinã din București a efectuat mai multe transplante experimentale de rinichi. 
În anul 1958, profesorul Agrippa Ionescu a realizat  primul transplant de piele intr-un cadru 
spitalicesc organizat, iar in anul 1962 a fost efectuat primul transplant de cornee. Este meritul 
Profesorului Eugeniu Proca care a reușit primul transplant de fi cat  la om în România, la Spitalul 
Fundeni, în februarie 1980,  cu fi cat de la donator în viaţã (mama receptorului). Acest transplant 
a fost urmat la scurt timp de un transplant renal de la donator decedat, efectuat la Timișoara de o 
echipa condusã de Prof.dr. Petru Drăgan. 

În anul 1992, s-au pus bazele primului program modern de transplant renal din România, 
de catre Prof. Dr. Mihai Lucan, la Clinica de Urologie a Spitalului Judeţean Cluj-Napoca. 
In 1999 a fost efectuat primul transplant cardiac de cãtre Dr. Șerban Brãdișteanu, la Spitalul 
Clinic de Urgenţã Floreasca, urmat la foarte scurt timp de cel de-al doilea, la Centrul de Chi-
rurgie Cardiacã din cadrul Spitalului Judeţean Targu-Mureș de cãtre Prof. Dr. Radu Deac. În 
aprilie 2000 este realizat primul transplant hepatic cu supravieţuirea bolnavului de cãtre Prof. 
Dr. Irinel Popescu, la Spitalul Fundeni, iar în octombrie 2000, primul transplant de ficat de la 
donator în viaţã, de cãtre aceeași echipã (transplant de la mama la fiica).În anul 2001, Prof. 
Dr. Margit Șerban, a efectuat în Centrul universitar Timișoara, primul transplant medular, 
urmatã, la scurt timp, de echipa Spitalului Fundeni, condusă Prof. Dr. Dan Colita, Prof. Dr. 
Constantin Arion.

În anul 2003, echipa de la Spitalul Judeţean Constanţa alcătuită din Prof. Dr. Vasile Sârbu și 
Dr. Simona Dima, a realizat primul autotransplant de insule pancreatice, iar în anul 2004 la Insti-
tutul de Urologie și Transplant Cluj-Napoca, Prof. Dr. Mihai Lucan a efectuat primul transplant 
combinat de rinichi și pancreas.În anul 2005,  la Institutul Clinic Fundeni , Prof. Dr. Irinel Popescu 
și Dr, Simona Dima au relaizat  primul allotransplant de insule pancreatice la un bolnav cu ciroza 
și diabet, cãruia i s-a efectuat un transplant combinat de fi cat și insule pancreatice. Transplantul 
de celule stem a fost efectuat pentru prima datã în anul 2004, pentru o afecţiune a miocardului  
de echipa condusă de Prof. Dr. Ștefan Drăgulescu și Prof. Dr. Virgil Păunescu, la Institutul de 
Cardiologie din Timișoara.

Începând din 1995, s-au intensifi cat eforturile de organizare a unei reţele naţionale de trans-
plant, desfãșurate în mai multe etape: stabilirea protocolului de diagnostic si declarare a morţii 
cerebrale -Prof. Dr. Dan Tulbure, stabilirea condiţiilor de prelevare a organelor de la donatorul 
decedat din punct de vedere medico-legal -Profesor Doctor Vladimir Belis, campanie în mass-
media de explicare a morţii cerebrale și de promovare a donării de organe,  efectuarea primelor 
prelevări multiorgane.In anul 1997 ia fi inţã Asociaţia profesionala “ROMTRANSPLANT” care 
are un rol important, atât pe plan știinţifi c, cât și pe plan organizatoric, în dezvoltarea trans-
plantului romanesc. 

II. Reglementarea transplantului prin  Legea nr.95/2006.
În plan legislativ, în anul 1998 a fost adoptată prima lege modernã a transplantului din Ro-

mânia, Legea nr. 2/1998, privind prelevarea și transplantul de ţesuturi și organe umane. Acest act 
nomrativ a fost, apoi,  abrogat prin Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii2, în 

2  Legea nr. 95 2006  privind reforma în domeniul sănătăţii a fost publicată în   Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 372 din 28.4.2006. Ulterior au intervenit o serie de modificări și completări prin 
acte normative adoptate, dintre care amintim: O.U.G 107/2010, publicată în Monitorul Oficial 
830/2010, O.U.G.nr. 117/2010 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial 891/2010, O.U.G. 
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vigoare la acest moment, un adevărat Cod al sănătăţii prin amploarea si conţinutul reglementă-
rilor sale.  Fiind în discuţie realizarea unei adevărate „reforme în sănătate”, după cum arată și de-
numirea, cadrul juridic este în continuare perfectibil, fi ind necesare noi reglementări, completări, 
modifi cări și adaptări, de natură a armoniza cadrul juridic aplicabil transplantului pentru a fi  cât 
mai suplu, efi cient și cu adevărat folositor pacientului.

Titlul VI din Lege a fost consacrat „Efectuării prelevării și transplantului de organe, ţesuturi și celule 
de origine umană în scop terapeutic”, acesta reprezentând, la acest moment, actul juridic fundamen-
tal privind transplantul în România. Titlul conţine 6 capitole consacrate: Dispoziţiilor generale refe-
ritoare la defi nirea unor termeni si stabilirea autorităţii competente să coordoneze această actvitate 
(art.141-art.143), Donării și donatorului de organe, ţesuturi și celule de origine umană, prin care se 
reglementează activitatea de prelevare  de la donatori în viaţă și de la donatori decedaţi (art.144-149), 
Transplantului stabilind principiile fundamentale ale acestor intervenţii (art.150 - art.152), Finanţării 
transplantului (art.153), Sancţiunilor ( (art.154 -art.159) și Dispoziţiilor fi nale (art.160 -art.164).

III. Organizarea activităţii de prelevare și transplant .
 În mod expres, în art.143 din Lege s-a menţionat: Coordonarea, supravegherea, aprobarea 

si implementarea oricaror dispozitii privind activitatea de transplant revin Agentiei Nationale de 
Transplant .

Agenţia (la care vom face referire A.N.T.) a fost înfi inţată în anul 2004, în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 79/20043, având personalitate juridică și fi ind în subordinea Ministerului Sănă-
tăţii. Obiectivul înfi inţării acesteia a fost menţionat în art. 2, respectiv coordonarea activitatii de 
transplant de tesuturi și organe pe teritoriul Romaniei, precum si functia de reprezentare in raport 
cu organismele internationale similare. 

În realizarea acestui obiectiv, au fost stabilite atribuţiile A.N.T., fi ind enumerate  în art.3, respec-
tiv aceea de a promova activitatea de transplant conform standardelor europene (a), a furniza infor-
maţii știinţifi ce, precum și asistenta tehnica si stiintifi ca privind legislatia nationala si internationala 
in domeniu (b), a contribui la realizarea unor standarde de calitate ridicate in cadrul activitatii de 
transplant (e), a colecta si analiza cele mai noi date în domeniu pentru monitorizarea riscurilor cu 
infl uenta directa asupra calitătii activităţii de transplant (f), a înfi inţa si gestiona Registrul National 
de Transplant, prin care se asigura monitorizarea permanenta a activitatii de transplant (g).

A.N.T. furnizează  consultanţă știinţifi că, asistenţă tehnică si informatii legate de activitatea de 
transplant (h) și propune spre autorizare, Ministerului Sănătaţii si Colegiului Medicilor din Romania, 
centrele regionale de transplant in care se va desfășura activitatea de transplant si supravegheaza activi-
tatea acestora(i).În esenţă, A.N.T. supraveghează si coordonează prelevarea și transplantul de ţesuturi 
si organe,având si iniţiativă legislativă în sensul că propune Ministerului Sanatatii proiecte de acte nor-
mative in vederea indeplinirii atributiilor specifi ce. Pentru realizarea acestor atributii, A.N.T. coope-
reaza cu institutiile similare internationale urmărind  integrarea în structurile europene de specialitate. 
În activitatea sa, A.N.T. trebuie să respecte  principiile transparenţei, confi denţialităţii si accesului la 
documente și informaţii, în condiţiile legii, astfel cum prevede art.7 din ordonanţă. 

O.G. nr.79/2004 a fost aprobată prin Legea nr.588/20044, prilej pentru a face o serie de mo-

32/2011, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 210/2011, Legea nr. 115/2011, pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 429/2011, Legea nr. 71/2011pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 01 octombrie 2011 Monitorul Oficial nr. 409/2011 și 
O.U.G. 68/2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 
457/2011.În continuare vom face referire la „Lege”.

3  Publicată în Monitorul oficial al României,. Partea I nr. 791 din 27/08/2004.
4  Publicată în Monitorul oficial al României,. Partea I nr.1232 din 21/12/2004.
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difi cări și completări. Astfel, potrivit art.1 « Activitatea de transplant de organe, tesuturi si celule 
umane este organizată și controlată de Ministerul Sanatatii, care este autoritatea responsabilă ». În 
cuprinsul art.2 au fost adăugate principiile care călăuzesc activitatea A.N.T., respectiv transpa-
renţa, confi denţialitatea și anonimatul în actul donării de organe, ţesuturi și celule umane pentru 
utilizare terapeutică (art.2 ind.1). Această activitatea nu urmărește a realiza un profi t (art.2 ind.2) 
și se desfășoară fără nici o constrângere(art.2 ind.3).S-a stabilit că A.N.T. are ofi cii regionale de 
transplant care funcţioneaza pe lângă centre clinice universitare regionale ce desfașoară o activitate 
de transplant de organe, tesuturi si celule umane și coordonatori de transplant la nivelul unitatilor 
spitalicesti autorizate să desfașoare activitati de prelevare si/sau de transplant(art.3 ind.1).

Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 183/2005 a fost aprobat  Regulamentul de organizare și func-
tionare, a organigramei și a componentei Consiliului stiintifi c al Agentiei Nationale de Transplant5. 

Responsabilităţi speciale au fost stabilite în sarcina medicilor responsabili regionali pentru 
identifi carea potentialilor donatori afl ati in moarte cerebrala, diagnosticarea morţii cerebrale si 
mentinerea in condiţii fi ziologice a potenţialilor donatori, desemnaţi prin Ordinul nr.723/20066 
Acestor persoane, înmajoritate medici în specialitatea A.T.I., li s-au stabilit atribuţii în legătură cu  
declararea și menţinerea în conditii fi ziologice a donatorilor afl ati in moarte cerebrala.

Prin Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 534/20057 au fost acreditate unitătile sanitare care pot efec-
tua activităţi de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare si transplant, iar prin Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr.722 din 21.06.20068 au fost acreditate unităţile sanitare care pot efectua activi-
tăţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic.

În fi ecare centru medical, au fost desemnate comisii de avizare a donării de la donator viu, a căror 
activitate a fost reglementată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1076 din 05.09.20069. În compo-
nenţa acestor comisii intră trei persoane: un medic cu pregătire în bioetică, reprezentant la colegiului 
medicilor judeţean sau al muncipiului București, un psiholog sau medic psihiatru și un medic primar 
angajat al spitalului cu atribuţii de conducere, neimplicat în echipele de transplant.Alături de aceste 
persoane sunt desemnaţi și trei membrii supleanţi având profesii similare titularilor.Aceste comisii 
eliberează avizul etic scris care este obligatoriu pentru  prelevarea de organe, ţesuturi și celule de la 
donatori vii.În acest scop procedează la evaluarea motivaţiei donatorului, care trebuie să fi e altru-
istă, să se raporteze la principiile umaniste.Comisia poate solicita o anchetă socială a donatorului 
pentru a evalua atât relaţiile de rudenie, cât și legăturile afective dintre membrii familiei.De ase-
menea, în situaţii speciale, comisia poate cere o evalurea a capacităţii de exerciţiu a donatorului 
de către comisia medico-legală psihiatrică.Comisia verifi că dacă donatorul și primitorul și-au dat 
consimţământul informat, dacă au înţeles care sunt riscurile la care se expun și dacă, în deplină 
cunoștiinţă de cauză, doresc să se supună acestor proceduri.membrii comisiei trebuie să păstreze 
confi denţialitatea informaţiilor și anonimatul în ceea ce priveste eprsoanele implicate.

La prelevarea de sânge, piele, spermă, cap femural, placentă, sânge din cordonul ombilical, mem-
brane amniotice de la donatorii vii, ce vor fi  utilizate în scop terapeutic, nu se cere avizul comisiei, 
dar trebuie să fi e respectate anumite norme etice dintre care amintim :evaluarea stării de sănătate a 
donatorului de către medicii specialiști, evaluarea riscurilor pentru sănătatea donatorului, determi-
nate de activitatea de prelevare, consimţământul informat al donatorului sau al reprezentantului legal, 
păstrarea confi denţialităţii privind datele medicale și informaţiile genetice ale donatorului faţă de terţi, 
păstrarea anonimatului donatorului, în situaţiile stipulate de lege, interzicerea comercializării acestor 

5  Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005
6  Publicată în Monitorul oficial al României,. Partea I nr.551 din 27/05/2006.
7  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 31/05/2005. Ulterior, au fost emise şi alte ordine prin 

care lista a fost completată, cum au fost Ordinele nr.1.009/2010 şi nr.1494/2010. 
8  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 27/06/2006
9  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 07/09/2006.
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produse biologice în afara cadrului legal, inclusiv a recompensei materiale pentru donatori sau terţi.
Pentru pregătirea persoanelor desemnate să asigure calitatea ţesuturilor și/sau celulelor umane proce-

sate și/sau utilizate în scop terapeutic au fost stabilite Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1077/200610anumite 
standarde. Aceste persoane sunt obligate să supravegheaze respectarea regulilor tehnice si administra-
tive, să pună in practica a asigurarii calitatii,califi carea si formarea profesionala continua a personalu-
lui angajat, să respecte regulile de igiena si securitate sanitara, să verifi ce calitatea prelevărilor care i-au 
fost încredintate, să valideze ţesuturile prelevate și să păstreaze o înregistrare a activitaţii, incluzând 
tipurile și cantităţile de ţesuturi si/sau celule procurate, testate, conservate, depozitate sau distribuite 
ori casate, si a originii si destinatiei acestor tesuturi si/sau celule.Aceste persoane răspund de raporta-
rea, investigarea, inregistrarea si transmiterea informatiilor asupra efectelor si reactiilor adverse grave 
care pot infl uenta calitatea si siguranta tesuturilor si celulelor, ce pot fi  atribuite procurarii, testarii, 
procesarii, depozitarii si distributiei tesuturilor si celulelor, precum si a oricaror reactii adverse grave 
observate in timpul sau dupa aplicarea clinica, ce pot fi  legate de calitatea si siguranta tesuturilor si 
celulelor. De asemenea ele răspund  pentru recepţia și împachetarea tesuturilor si celulelor, verifi carea 
condiţiilor de stocare a tesuturilor si/sau celulelor receptionate, precum si a inscripţionării, documen-
tării și împachetării acestora, în conformitate cu standardele aprobate. 

IV. Concluzii 
Obiectivul principal al actvităţii de donare și transplant în România, la acest moment, îl con-

stituie  creșterea numărului de organe disponibile pentru transplant.11. Aceasta presupune perfecţio-
narea cadrului instituţional, prin creșterea rolului coordonatorilor de transplant și stimularea per-
fecţionării profesionale a cadrelor care pot coopera pentru prelevarea și transplantul de organe. Se 
dorește efi cientizarea accesibilităţii la sistemele europene de transplant prin cunoașterea și aplicarea 
modelelor de succes din alte state, schimburi de experienţă între specialiști,  facilitarea identifi cării 
donatorilor de organe din Europa și încurajarea donării de organe transfrontaliere în Europa. Un alt 
obiectiv îl constituie îmbunătăţirea calităţii si siguranţei organelor care se va putea realiza prin evalu-
area rezultatelor posttransplant, urmărirea donatorilor, stabilirea unui sistem naţional unic pentru 
evaluarea rezultatelor centrelor de transplant și standardizarea practicilor de donare și transplant 
in toate Statele Membre, ca o pre-condiţie a unei bune cooperari internationale. Pentru realizarea 
acestor obiective se impune implementarea în legislaţia naţională a prevederilor europene, asigu-
rându-se cadrul juridic favorabil stimulării activităţilor de donare și transplant. 
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numai 4 donatori la un milion de locuitori.
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DREPTUL COPILULUI LA VIAŢĂ: MOMENTUL NAȘTERII VERSUS 
MOMENTUL CONCEPERII

Lect. univ. dr., Ina ODINOKAIA, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Republica Moldova

Abstract
La question du statut de l’embryon humain a été débattue dans les années 1970 en termes de 

liberté individuelles (droit des femmes à disposer d’elles-mêmes vs. «droit à la vie» du fœtus caché 
dans le corps de sa mère), et dans les années 1980 (application des techniques de procréation «artifi -
cielle»), en termes de responsabilité collective à l’égard de l’embryon séparé, conçu en éprouvette, mis 
au congélateur et convoité par la recherche lorsqu’il n’est pas rendu à un utérus maternel. Il n’existe 
pas de consensus philosophique sur les fondements d’une protection de l’embryon. Cet article veut 
situer les positions en présence pour éclaire un débat qui touche, entre autres, aux sources du respect 
dû à la personne humaine.

Omul este om din momentul concepţiei, 
iar fi inţa umană este de atunci desăvârșită.

Jérôme Lejeune

Dreptul la viaţă constituie prerogativa ce aparţine fi ecărei fi inţe umane, „nucleul dur al drep-
turilor omului,” [22, p.213] care derivat din dreptul acestuia de a se naște. 

Deși primele idei privind dreptului la viaţă își trage sorgintea încă din antichitate, primele 
reglementări care utilizează expres în textele lor sintagma „dreptul la viaţă” apar abia în sec. XVI-
II-lea, printre care: Declaraţia de Independenţă a statului Virginia (1776), Declaraţia de indepen-
denţă a SUA (1776), care cu anumite nuanţări stipulează „toţi oamenii se nasc egali, cu anumite 
drepturi inalienabile, printre care viaţa”. În Moldova pentru prima dată conceptul dreptul la viaţă 
este utilizat în Pactul boierilor moldoveni către poarta otomană (1802), prin care se cere asigura-
rea unui statut juridic identic tuturor „pentru dreptăţile stărilor, să fi e fără nici o osabire de obraz 
la obraz păzite ... viaţa”.

Deși acestor texte legislative le aparţine pionieratul în proclamă dreptul la viaţă, valorifi carea lui 
adevărată începe în a II-a jumătate a sec. XX, când dreptul la viaţă își găsește consacrare în cele mai 
importante reglementări internaţionale - art. 3 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,[1] 
art.6 din Pactul internaţional privind drepturile civile și politice, [4] art. 2 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului, [6] documente care cu unele nuanţări stipulează că „...dreptul la viaţă este inerent 
oricărei persoane (fi inţe) umane...”1, iar statelor le revine obligaţia pozitivă de a-l ocroti prin lege.

Analizând aceste prevederi, apare necesitatea de a clarifi ca ce înţelegem prin „persoană”, pen-
tru a vedea cine sunt benefi ciarii acestui drept și „viaţă”, pentru a elucida de unde începe și unde 
se termină ea.

Studiind sensul acestor noţiuni în reglementările menţionate, doctrinarii Sudre F., Bîrsan C. 
susţin că, prin persoană se are în vedere persoana fi zică, persoana umană. [14, p.27] Atunci însă 

1  Conceptele fiinţă umană și persoană umană sunt utilizate în calitate de sinonime. // dexonline.ro/defi-
nitie/persoană
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când fac referire la conceptul „viaţă” apar unele incertitudini, fi indcă nici documentele interna-
ţionale, nici cele naţionale nu defi nesc viaţa [22, p.213] și nu stabilesc clar momentul începerii 
vieţii, fapt ce ne determină să examinăm natura juridică a dreptului la viaţă, în special a copilului.

Examinând aceste reglementări observăm că în textul lor nu este utilizat expres conceptul 
„copil”, care considerăm că este cuprins în sintagma „fi inţă umană”, fapt cel putem deduce din 
art.1 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului [5] care defi nește prin copil „orice fi inţă uma-
nă sub vârsta de 18 ani” și care legiferează faptul că „orice copil are un drept inerent la viaţă”( art.6 
alin.1), impunând statelor obligaţia pozitivă de a asigura „în toată măsura posibilului supravieţu-
irea și dezvoltarea copilului” (art.6 alin.2) prin măsuri constructive, care au menirea de a „proteja 
viaţa, inclusiv prin ameliorare speranţei de viaţă, diminuării morţii infantile, combaterea bolilor 
și promovarea programelor de reabilitare medicală, asigurarea de hrană și apă potabilă.” [6]

Formularea acestor prevederi este ambiguă, deoarece nu precizează când debutează copilăria: 
în momentul conceperii, în momentul nașterii sau un într-un punct situat între acestea. Refl ec-
tând asupra acestui problematici, doctrinara rusă Mihailova I., indică asupra complexităţii con-
ţinutul dreptului la viaţă, care „îmbină coerent construcţii de ordin medical, fi losofi c, biologic, 
religios și juridic, reunirea bizară a cărora este prezentă în toate aspectele dreptului la viaţă, în-
cepând cu rezolvarea problemei legate de momentul apariţiei acestui drept, adică a dreptului la 
viaţă a copiilor concepuţi, dar încă nenăscuţi.” [33, p.23-28]

În aceeași ordine de idei, Comitetul pentru drepturile copilului a remarcat că art.1 din CDC2 
conţine „o decizie fl exibilă” [24, p. 46] care oferă statelor posibilitatea să aplice principiul marjei 
de apreciere în stabilirea debutului copilăriei și soluţionării discuţiilor referitoare la avorturi.

Este de menţionat că nici Declaraţia privind drepturile copilului din 1924, [2] nici cea din 
1959 [3] expres nu indică când începe dreptul copilului la viaţă, dar Declaraţia din 1959, apoi 
CDC în Preambul proclamă „copilul, din cauza lipsei sale de maturitate fi zică și intelectuală, are 
nevoie de o protecţie specială și de îngrijiri speciale, în principal de o protecţie juridică potrivită, 
înainte și după naștere.”

Cu toate acestea, savantul rus Kleandrov M. susţine că embrionul uman nu este nici subiect, 
nici destinatar la drepturilor formulate în documentele internaţionale menţionate, fi indcă regle-
mentările sale se răsfrâng doar copilul născut. [24, p.46]

Controversele existente în doctrină, precum și incertitudinea rezultată din textele legislative, au 
servit drept imbold pentru un studiu vis-a-vis de momentul începerii dreptului copilului la viaţă, 
care considerăm că necesită a fi  iniţiat cu analiza teoriilor existente în literatura de specialitate.

Asemeni lui Kleandrov M., Repin V., adeptul teoriei liberale, își fundamentează poziţia pe fap-
tul că embrionul uman are o valoare nesemnifi cativă sau poate chiar este lipsit de ea, de aceea nu 
are nevoie de nici o protecţie și nu are dreptul la viaţă. [35, p.14-18] Repin V. menţiona că „orice 
hotărâre în acest domeniu nu poate fi  axată doar pe consideraţii de ordin moral și bioetic, fi indcă 
adepţii ideologiei „pro-life” echivalează capacitatea de viaţă a zigotului și a omului, același lucru ar 
fi  dacă am pune semnul egalităţii între potenţialul biologic al sâmburelui și al copacului.” [38, p.85]

Doctrinara Maleina M. indică că „subiectul dreptului la viaţă poate fi  doar omul născut, de-
oarece realizarea drepturilor și libertăţilor este posibilă doar de către omul născut”. [31, p.348]

Nu subscriu acestor opinii, deoarece în viziunea mea aceste prevederi neutre vis-a-vis de de-
butul vieţii omenești sunt rezultatul consensului celor care au redactat aceste tratate internaţio-
nale și care „intenţionat au privilegiat diversitatea soluţiilor naţionale, în locul uneia comune.” 
[24, p.47] Drept exemplu servește Convenţia americană a drepturilor omului, [7] originalitatea 
căreia constă în aceea că la art.4 prevede „orice persoană are dreptul să-i fi e respectată viaţa ... din 
momentul concepţiunii.”

2  CDC - Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
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Consider că recunoașterea indirectă a dreptului la viaţă din momentul conceperii se conţine 
în art.24 alin.2 lit.d din CDC, care impune statelor obligaţia de a ocroti sănătatea mamelor „în 
perioada pre- și postnatală” , în art. 6 alin. 1 din Pactul internaţional privind drepturile civile și 
politice și art.2 alin.2 din Convenţia CSI cu privire la drepturile și libertăţile fundamentale ale 
omului, care stipulează faptul că „...pedeapsa cu moartea nu poate fi  stabilită și nici aplicată fe-
meilor însărcinate.” [8] Apreciez că obligaţia de „a ocroti” și interdicţia de „a nu condamna” și „a 
nu executa” pedeapsa cu moartea asupra femeilor însărcinate, este determinată de faptul că prin 
norme de drept internaţional se protejează dreptul la viaţă a omului-copil nenăscut.

Reprezentanţii abordării absolutiste (Velti E., Golicenko V., Linik L., Cindin I.), care tratează 
embrionul ca o fi inţă umană, ca o valoare absolută căruia îi aparţine dreptul la viaţă din momen-
tul conceperii, de aceea orice intervenţie care ar împiedica sau stopa dezvoltarea acestuia este 
interzisă, iar statului îi revine rolul de a crea condiţii de protecţie absolută a vieţii în orice etapă 
de dezvoltare. [23]

Necesitatea protecţiei juridice a dreptului copilului conceput era conștientizată încă în anti-
chitate. Deși în dreptul roman era stabilit că capacitatea juridică apare din momentul nașterii și 
dispare odată cu moartea, totuși dreptul la viaţă a copilului nenăscut este garantat prin lege, fi ind 
sancţionat orice atentat la viaţa copilului nenăscut atât din partea terţilor, precum și din partea 
mamei. În acest context Ulpian afi rma că „pretorul în aceeași măsură are grijă și de copiii născuţi 
și de copii nenăscuţi,”[27, p.54] ceea ce ne permite să conchidem că el indica asupra necesităţii 
protejării copilului încă până la nașterea acestuia.

În legislaţia lui Justinian se opera cu conceptele „embrion neînsufl eţit” (până la a 40-a săptă-
mână de sarcină) și embrion „însufl eţit” (după a 40-a săptămână de sarcină). Prin hotărârea Si-
nodului de la Constantinopol din anul 629 exterminarea „embrionului însufl eţit” se pedepsea cu 
moartea, iar a „embrionului neînsufl eţit” prin exil, hotărâre abrogată în sec. IX de către Sinodul 
de la Maizer și restabilită ulterior de către papa Inoccentius I. [42, p.84]

O poziţie asemănătoare întâlnim și în principiul inclus în jurământul lui Hippocrate, care 
declară că „Nu voi prescrie niciodată o substanţă cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici 
nu voi da vreun sfat în această privinţă. Tot așa nu voi da unei femei un remediu avortiv”. [20]

Teologii creștini Clemens Alexandrinus și Quintus Septimius Florens Tertullianus scriau 
„Nouă creștinilor omorul ne este strict interzis, nouă chiar și copilul conceput să-l distrugem ne 
este interzis. A încurca nașterii - nu înseamnă aceasta a să săvârși un omor?” [29, p.14] Femeile 
creștine, care provocau avortul, iniţial erau supuse unei pedepse bisericești pe viaţă, iar începând 
cu sec.IV pedeapsa este înlocuită cu un deceniu de pocăinţă. [35, p.204-206]

Actualmente debutul vieţii odată cu conceperea este demonstrat de biologie (genetică și em-
briologie), știinţe care argumentează că viaţa umană începe din momentul concepţiei, adică al 
fecundaţiei, când noua fi inţă posedă deja un cod genetic propriu, diferit de cel al părinţilor, care 
reprezintă tiparul genetic complex al dezvoltării umane și conţine: sexul copilului, culoarea pă-
rului și a ochilor, înălţimea, nuanţa tenului, forma feţei, forma nasului, chiar și numărul fi relor 
de păr de pe cap. În acest context savantul Edwards R. califi ca ovulul fecundat (zigotul) drept “o 
fi inţa umană microscopică în stadiul cel mai precoce de dezvoltare”, care ulterior va cunoaște alte 
stadii de dezvoltare - embrion, făt. [19]

Nazarov B. specifi că asupra faptului că „evoluţia biologică a omului începe din momentul 
conceperii și nu din momentul nașterii... ” [37, p.36] Graţie progresului tehnico-știinţifi c astăzi 
putem fi  martorii acestei evoluţii și observa lupta pentru supravieţuire între sistemul imun al 
mamei și cel al embrionului, fapt care încă o dată ne demonstrează că acesta constituie o fi inţă 
separată. [38]

Părtașii teoriei moderate consideră că „zigotul se transformă în fiinţă umană treptat, iar em-
brionul are valoare, însă nu absolută.” [23] În limitele acestei poziţii embrionul are dreptul la 
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viaţă, în opinia unor autori, odată cu atingerea unui nivel de dezvoltare (Hering B., Bailes M.), în 
opinia altora - odată cu atingerea capacităţii de viaţă, (Engelhart M.) [32] fiindcă „fetusul în ute-
rul mamei are toate semnele vieţii, în afară de una - el nu poate trăi independent.” (Boiarov S.) 
Deși fetusul nu poate exista independent de mamă, el are dreptul la viaţă, asemeni unui om bol-
nav viaţa căruia este menţinută prin mijloacele medicale, privarea de care ar echivala cu omor 
(eutanasie). [27, p.13-14]

În acest sens doctrinarul rus Șarapov R. indică asupra „existenţei unui paradox juridic - drep-
tul nematerial (viaţa) apare la om cu mult mai târziu decât această valoare(viaţa). În viziunea lui, 
momentul începutul vieţii corespunde cu formarea creierului uman, axându-și poziţia pe opinia 
recunoscută în jurisprudenţă, conform căreia momentul decesului persoanei este determinat în 
dependenţă de momentul morţii creierului uman și propune prin analogie de a stabili și momen-
tul începerii vieţii. În acest context el propune modificarea art.17 alin.2 din Constituţia Federaţi-
ei Ruse, în redacţia „dreptul fiecărui om la viaţă începe de la a 22 săptămână a conceperii, mo-
ment când se formează creierul uman.” [42, p.75-77]

În doctrina românească dreptul la viaţă este cercetat prin prisma interesului, care în opinia lui 
Chiriţă R. depășește sfera de interes a persoanei sau a apropiaţilor săi, vizând întreaga societate în 
general, fiindcă societatea poate supravieţui în lipsa respectării dreptului la viaţă privată, libertă-
ţii de exprimare etc., neexecutarea cărora doar ar diminua calitatea vieţii, dar prin neexercitarea 
dreptului la viaţă se pune în pericol existenţa speciei umane și forma socială se stinge. [16, p.83] 

Reiterând putem evidenţia natura duala a dreptul la viaţă, care vizează interesul personal al 
fiinţei umane (dreptul personal la viaţă) și interesul general al societăţii (dreptul detașat la viaţă). 

Dreptul personal la viaţă este reflectat prin două momente importante: limita inferioară (mo-
mentul apariţiei) și limita superioară (momentul decesului).

Pentru studiul care-l realizăm ne interesează anume limita inferioară a dreptului personal la 
viaţă, care reprezintă momentul în care fiinţa umană apare, ca și persoană și care nu trebuie con-
fundat cu momentul nașterii persoanei, pentru că el se situează undeva anterior acestui punct, 
fiind momentul la care fătul ar supravieţui în mod independent de mama sa. [16, p.56]

Statele membre ale Consiliului Europei și cele din Uniunea Europeană prin art.18 din Con-
venţia de la Oviedo privind drepturile omului și biomedicină,[9] garantează ,,o protecţie adecva-
tă embrionului”, atunci când cercetarea asupra embrionilor in vitro este admisă de lege, dar nu 
stabilesc expres momentul de la care se poate considera că un embrion ar avea dreptul la viaţă.

În SUA a fost elaborată teoria viabilităţii, conform căreia copilul nenăscut este considerat 
persoană.[21, p.45] Conform condiţiei viabilităţii, fetusul are capacitatea de a trăi singur, de a 
supravieţui independent de cea ce-l poartă astfel încât el nu mai este o parte a corpului unei 
persoane, ci este o existenţă umană care se bucură de protecţie. [17, p.130] Așadar, dreptul 
personal la viaţa ia fiinţă de la apariţia persoanei umane, deci ulterior concepţiei, însă anterior 
nașterii, iar acest moment îl reprezintă începutul celui de-al treilea trimestru al sarcinii, con-
form condiţiei viabilităţii.

Se poate observa că între momentul procreării și momentul apariţiei persoanei nu există un 
drept personal la viaţă, ci doar un drept detașat la viaţă, acesta din urmă beneficiind de protecţia 
societăţii. În cel de-al treilea semestru al sarcinii apare și dreptul personal la viaţă, drept care se 
bucură de protecţie din partea legiuitorului și a organelor judiciare cu atât mai mult cu cât în acest 
moment apare activitatea cerebrală la nivelul fetusului, fapt care consolidează necesitatea unei 
protecţii știinţifice. [16, p.56] 

Dreptul detașat la viaţă reprezintă dreptul societăţii de a avea membri, de a le proteja viaţa, 
pentru ca ea să evolueze și implicit să supravieţuiască. Momentul de la care acest drept benefici-
ază de protecţie este cel al concepţiei, deoarece embrionul nu poate fi privit ca un „lucru”, ci ca o 
„persoană potenţială”. [15] 
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De exemplu, încă în codurile penale rusești din 1845 și 1903 eliminarea prematură a fetusului, 
alături de omor, era calificat drept infracţiune contra vieţii. Potrivit art.1461 din Codul din 1903 
„cine intenţionat, fără acordul femeii, va provoca prin careva mijloace eliminarea prematură a 
fetusului, se pedepsește cu muncă silnică de la 4 la 6 ani; dacă aceasta a provocat leziuni corpora-
le grave femeii - de la 6 la 8 ani, iar dacă moartea - de la 8 la 10 ani.” În comentariul la codul penal 
se constata că, în urma avortului suferă nu numai o persoană particulară, dar și societatea „fiind-
că graviditatea reprezintă acea stare fiziologică a femeii, care intră în sfera de interes al societăţii 
și este necesar de a o ocroti prin lege. Anume încălcarea acestui interes al comunităţii și reprezin-
tă esenţa întreruperii ilegale a avortului.”  [16, p.56]

Cele două interese, dreptul personal și dreptul detașat compun dreptul la viaţă, drept ce cre-
ează atât în sarcina fiinţei umane, cât și în sarcina societăţii multiple obligaţii reciproce, pentru ca 
acest drept suprem să se bucure de o adevărată protecţie. Aceste două interese, deși sunt părţi 
componente a unui drept absolut, intangibil pot fi subiectul unor atingeri, fie voluntare, fie non-
voluntare, după cum persoanei căreia îi este recunoscut dreptul la viaţă este sau nu de acord cu 
atingerea adusă vieţii sale.

O problemă spinoasă în acest context o reprezintă avortul, prin care se înţelege întreruperea 
cursului sarcinii. [16, p.56] În majoritatea statelor există o practică ce admite existenţa dreptului 
femeii însărcinate de a avorta (avortul permis în 132 state, interzis în 97 state), [30] ca expresie a 
dreptului acesteia de a dispune de propriul său corp. Datorită necesităţii protejării dreptului de-
tașat al societăţii, dar și al dreptului personal la viaţă al copilului nenăscut, din momentul consta-
tării viabilităţii lui, statele limitează dreptul femeii de a avorta. Astfel în dependenţă de legalizarea 
avortului, statele lumii le putem grupa în 4 mari categorii:

I. State care incriminează prin legislaţia penală avortul, echivalându-l cu omor.3

II. State în care avortul este permis doar cu prescripţie medicală (starea fizică sau psihică a 
mamei) sau datorită altor factori (incest, viol, anomaliile fetusului).4

III. State în care avortul este permis doar cu prescripţie medicală sau datorită factorilor sociali.5

IV. State în care avortul este permis până la o anumită perioadă (de regulă, 12 săptămâni).6

Examinând avortul putem observa existenţa unui confl ict de interese, interesul femeii însărcinate 
de a dispune de corpul său și de ea însăși și, interesul detașat al statului de a proteja viaţa fătului. 

În jurisprudenţa SUA întâlnim două decizii interesante la acest subiect (Roe vs.Wade, Doe 
vs.Bolton) prin care Curtea Supremă de Justiţie indica că„ niciun drept nu e mai presus decât 
dreptul persoanei asupra posesiei controlului propriei persoane”, fapt care îi permite mamei să 
avorteze în primele două semestre ale sarcinii cu respectarea anumitor condiţii.” 

Precizând că dreptul de a avorta nu este un drept absolut, instanţa a stabilit mai multe limite, 
astfel încât în primul trimestru de sarcină, statul poate să impună doar condiţia ca avortul să 
fi e efectuat de un medic pentru ca sănătatea mamei să fi e protejată. În al doilea trimestru apare 
interesul statului de a proteja viaţa potenţială, așadar statul poate impune în mod licit și alte 
condiţii. Începând cu săptămâna a 28-a când fătul devine viabil, prevalează interesul statului 

3  Afganistan, Angola, Arabia Saudită, Bangladesh, Cili, Columbia, Egipt, Filipine, Guatemala, Honduras, 
Indonezia, Irak, Iran, Irlanda, Libia, Livan, Mali, Mauritania, Nepal, Nicaragua, Oman,Papua Noua Gu-
inee, Paraguay, Salvador, Siria, Venezuela, Yemen.

4   Alger, Argentina, Bolivia, Brazilia, Cehia, Costa Rica, Guyana, Israel,  Maroc, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Polonia, Spania, Uruguay. 

5  Finlanda, India, Islanda, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie. 
6  Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cambodgie, Canada, Cehia, China, 

Cuba, Danemarca, Estonia, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, 
Lituania, Mongolia, Norvegia, Olanda, Republica Moldova, România, RSA, Rusia, Singapore, Slovacia, 
SUA, Suedia, Tadjikistan, Tunis, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Vietnam.
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faţă se dreptul la viaţă privată al femeii, iar statul poate interzice avortul, excepţie făcând situaţia 
în care viaţa sau sănătatea mamei sunt puse în pericol. [16, p.56]

Așadar, instanţa americană a recunoscut dreptul la viaţă al fătului, stabilindu-se astfel un 
echilibru atunci când acesta intră în confl ict cu dreptul femeii însărcinate de a dispune de pro-
priul corp. [17, p.127-128]

O poziţie asemănătoare a ocupat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a exprimat 
clar principiul potrivit căruia fătul benefi ciază de un drept la viaţă, însă subordonat dreptului 
femeii de a avorta.[25, p.14] 

Doctrina românească susţine ideea conform căreia este considerat drept moment al înce-
perii protecţiei vieţii acela al viabilităţii potenţiale a fătului (în principiu începând cu luna a 6-a 
a sarcinii). Astfel, dacă în primul trimestru va prevala dreptul la viaţă privată al mamei, acesta 
urmează să fi e treptat restrâns, pentru ca în al 2-lea trimestru al sarcinii să fi e ocrotită într-o 
anumită măsură viaţa intrauterină prin pedepsirea provocării ilegale a avortului. În schimb, din 
momentul în care fătul atinge pragul viabilităţii, fi ind apt să trăiască singur, el devine o existenţa 
umană pe care legea penală ar trebui să o protejeze plenar. [17, p.131.] 

La nivel naţional protecţia dreptului copilului la viaţă cade sub incidenţa prevederilor art. 24 
alin. 1 din Constituţia Republicii Moldova [10] și art.4 alin.1 din Legea privind drepturile copilului, 

[13] prin care legiuitorul naţional obligă statul să garanteze dreptul la viaţă a fi ecărui om-copil.
Codul Civil al Republicii Moldova [11] prin art.1433 și 1568 consacră principiul infans concep-

tus pro natur habetur de commodis ejus agitur, conform căruia copilul poate dobândi drepturi din 
momentul conceperii sale. Observăm că legiuitorul apără interesul copilului conceput dar nenăscut, 
incluzându-l până la naștere în clasa de moștenitori, recunoscându-i capacitatea succesorală, cu 
condiţia că el se va naște viu și nu viabil.

Deși direct legiuitorul prin aceste reglementări nu garantează dreptul copilului conceput la via-
ţă, ipotetic, putem considera că, indirect aceste prevederi apără și dreptul copilului de a se naște.

Dreptul copilului conceput la viaţă, adică dreptul copilului de a se naște, este protejat și prin 
prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, [12] care expres la art.77 alin.1 lit. e menţionea-
ză faptul că „la stabilirea pedepsei se consideră circumstanţă agravantă ... săvârșirea infracţiunii 
cu bună știinţă împotriva ... unei femei gravide,” iar prin art.89 lit.g și art.96 legiuitorul consideră 
prioritar dreptul copilului conceput de a se naște, stabilind faptul că pentru săvârșirea infracţiu-
nilor ușoare de către femeile însărcinate executarea pedepsei se amână.

În acest context, legiuitorul prin reglementările din cadrul articolelor: art.145 alin.2 lit.e 
„Omorul intenţionat”, art.151 alin.2 lit.b și art.152 alin.2 lit.c1 „Vătămarea intenţionată gravă 
/ medie a integrităţii corporale”, art.164 alin.2 lit.b „Răpirea unei persoane”, art.165 alin.2 lit.b 
„Trafi cul de fi inţe umane”, art.166 alin.2 lit.c „Privaţiunea ilegală de libertate”, art.171 alin.2 lit.
b1 „Violul”, art.172 alin.2 lit.b1 „Acţiuni violente cu caracter sexual”, art.280 alin.2 lit.c „Luarea 
de ostateci”, art.3091 alin.3 lit.a „Tortura”, stabilind în calitate de circumstanţe agravante acţiunile 
săvârșite asupra unei femei gravide în calitate de victima directă a infracţiunilor enumerate, apără 
în calitate de victimă indirectă și dreptul copilului conceput de a se naște.

Reiterând cele expuse anterior consider că, pentru valorifi carea deplină a dreptului la viaţă nu 
este de ajuns ca el să fi e doar reglementat, protejarea acestuia fi ind posibilă doar atunci când mo-
mentul apariţiei dreptului la viaţă, reglementat prin acte normative să corespundă cu începutul 
real al vieţii, adică conceperea.

Referindu-ne la stabilirea momentului de început al vieţii, subscriu autorilor (Krilova 
N., Selihova O, Velti E., Golicenko V., Linik L., Cindin I., etc.) care consideră că „embrionul 
uman reprezintă o valoare care necesită protecţie”, fiindcă „viaţa biologică debutează prin 
stadiul embrionar de dezvoltare a organismului uman, iar viaţa socială debutează odată cu 
nașterea.” [29, p.44; 39, p.73]
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În acest context, pentru a asigura o protecţie juridică efectivă a dreptului copilului la viaţă, 
consider raţională consacrarea legislativă a dreptului la viaţă a embrionului uman din momentul 
conceperii, prevedere care: ar consolida caracterul absolut al dreptului la viaţă, ar recunoaște 
copilul conceput drept subiect independent de protecţie, ar contribui la formularea unei poziţii 
umaniste și morale faţă de copilul conceput, și ar permite de a privi dintr-un alt unghi de vedere 
la dreptul femeii de a avorta.
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Summary
Th is article deals with the protection of refugee children, which we examined by analyzing the 

dispositions of Article 72 paragraph 1 of Law 272/2004, as well as of the legal dispositions which rule 
the asylum procedure in general. Th e children who require the refugee status in Romania, and those 
who have achieved this status, receive appropriate protection and assistance subsidiary, to achieve their 
rights. In this context, we also examined the procedure application made by a minor for asylum.

Keywords: legal protection, child, refugee

1. Consideraţii generale
Potrivit art. 72. alin 1 din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei1, copiii care 

solicită obţinerea statutului de refugiat, în România precum și cei care au obţinut acest statut 
benefi ciază de protecţie și asistenţă subsidiară corespunzătoare, pentru realizarea drepturilor lor.

Modalitatea de obţinere a statutului de refugiat a fost reglementată în legislaţia cadru și 
anume OG nr. 102/20002 privind statutul și regimul refugiaţilor în România, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările și completările ulterioare, în prezent 
abrogată de Legea nr. 122 din 20063 privind azilul4 în România, modificată și completată 
prin OUG nr.55 din 20075 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări6, aprobată 

1  Publicată în M. Of. nr. 557/23.06.2004.
2  Republicare M. Of. nr. 1136/01.12.2004.
3  Publicată în M. Of. nr. 428/18.05.2006.
4  Notă: înlocuiește, în legislaţia cu incidenţă în domeniul azilului, sintagmele: „cerere de acordare a sta-

tutului de refugiat” cu „cerere de azil”, „solicitant al statutului de refugiat” cu „solicitant de azil", „proce-
dura de acordare a statutului de refugiat” cu „procedura de azil”, „protecţie umanitară condiţionată” cu 
„protecţie subsidiară”.

5  Publicată în M. Of. nr. 424/26.06.2007.
6  Oficiul Român pentru Imigrări, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu perso-

nalitate juridică care își exercită atribuţiile pentru implementarea politicilor României în domeniul mi-
graţiei, azilului, și al integrării străinilor.
Atribuţiile Oficiul Român pentru Imigrări în domeniul azilului sunt următoarele:
a) primește, înregistrează și soluţionează, în etapa administrativă, cererile de azil depuse la structurile 

sale teritoriale sau la alte organe ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative;
b) primește și transmite instanţelor judecătorești competente plângerile formulate de solicitanţii de azil, 

în temeiul prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare;
c) pune la dispoziţie instanţelor judecătorești, în copie, actele care au stat la baza pronunţării hotărârilor 

atacate în domeniul azilului;
d) este parte în procesele care au ca obiect cereri de azil;
e) iniţiază procedura prevăzută de legea romană pentru numirea unui reprezentant legal în cazul 

solicitanţilor de azil minori neînsoţiţi și le asigură acestora protecţia necesară până la numirea 
unui reprezentant legal;

f) decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul României al solicitanţilor de azil care au depus 
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prin Legea nr. 347 din 20077.
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România reglementează în mod expres, principiile și ga-

ranţiile procedurale aplicabile în domeniul azilului ca: asigurarea accesului la procedura de azil 
oricărui cetăţean străin sau apatrid care solicită protecţia statului român, fără discriminare pe 
considerente de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orien-
tare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică, apartenenţă la o categorie defavorizată, situaţie ma-
terială, statut la naștere sau dobândit etc. De asemenea, este prevăzut faptul că împotriva solici-
tantului de azil nu poate fi luată măsura expulzării, extrădării sau a returnării forţate de la fronti-
era ori de pe teritoriul României decât în situaţii speciale8. Este obligatorie respectarea principiu-
lui unităţii familiei, confidenţialitatea datelor și a informaţiilor referitoare la cererea de azil, res-
pectarea interesului superior al copilului, acordarea de garanţii privind minorii neînsoţiţi, aplica-
rea prezumţiei de buna-credinţă.

Formele de protecţie care se pot acorda străinilor conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în 
România sunt:

− recunoașterea statutul de refugiat;
− acordarea protecţiei subsidiare;
− acordarea protecţiei temporare, respectiv protecţie umanitară temporară.
În ceea ce privește sintagma statutul de refugiat, trebuie să precizăm faptul că aceasta desem-

nează forma de protecţie recunoscută de statul român cetăţeanului străin sau apatridului care 
îndeplinește condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva 
la 28 iulie 19519.

Statutul de refugiat se poate recunoaște, așadar la cerere, cetăţeanului străin care se afl ă în 
afara ţării de origine și în urma unei temeri bine întemeiate de a fi  persecutat pe motive de rasă, 
religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social nu poate sau nu 
dorește protecţia acestei ţări. În aceeași măsură acest statut se poate recunoaște și persoanei fără 
cetăţenie care, fi ind în afara ţării în care își avea reședinţa obișnuită, datorită acelorași motive 
menţionate mai sus, nu poate sau nu dorește să se reîntoarcă.

Protecţia subsidiară se poate acorda cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplinește 
condiţiile pentru recunoașterea statutului de refugiat și cu privire la care există motive temeinice 
să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care își avea reședinţa 

cererea de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
g) poate decide cu privire la retrimiterea străinului într-o ţară terţă sigură, în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare;
h) trimite și analizează cererile de reprimire a unor solicitanţi de azil și efectuează, în colaborare cu In-

spectoratul General al Poliţiei de Frontiera, transferul solicitanţilor de azil către ţările terţe sigure;
i) asigură accesul la asistenta medicală în condiţiile legislaţiei referitoare la azil și regimul juridic al străinilor
j) întocmește și transmite Ministerului Muncii, Familiei și Egalităţii de Șanse documentele necesare pen-

tru plata ajutoarelor materiale ce se acordă persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România;
k) consultă Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea ţărilor de origine sigure și a ţărilor terţe sigure;
l) primește, analizează, prelucrează și gestionează informaţiile referitoare la situaţia din ţările de origine 

ale solicitanţilor de azil;
7  Publicată în M. Of., nr. 851/12.12.2007.
8  Poate fi îndepărtată de pe teritoriul României, dacă:

a) există motive temeinice ca persoana în cauză să fie considerată un pericol la adresa securităţii statului 
român, sau

b) persoana în cauză, fiind condamnată pentru o infracţiune gravă printr-o hotărâre definitivă, consti-
tuie un pericol la adresa ordinii publice din România.

9  România a aderat la Convenţia privind statutul refugiaţilor prin Legea nr. 46/1991 Publicată în M. Of. 
nr.148/17.07.1991
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obișnuită, va fi  expus unui risc serios, și care nu poate sau, datorită acestui risc, nu dorește pro-
tecţia acelei ţări.

În acest context, prin risc serios se înţelege: 
− condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse;
− tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;
− o ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a violenţei 

generalizate în situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacă solicitantul face parte din 
populaţia civilă. 

Desigur, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România conţine prevederi cu privire la toţi 
cetăţenii străini sau apatrizii, care solicită o formă de protecţie în ţara noastră, însă noi ne vom 
referi strict la menţiunile referitoare la minori.

În aplicarea prevederilor Legii 122/2006, toate deciziile cu privire la minori se vor lua cu res-
pectarea interesului superior al copilului, iar cererea de azil a unui minor neînsoţit se va analiza 
cu prioritate.

2. Procedura cererii de azil formulată de către un minor

2.1. Consideraţii generale
Dacă statutul minorului însoţit de către părinţi sau reprezentantul legal nu implică o procedu-

ră specială10, nu același lucru se poate spune despre minorul neînsoţit solicitant de azil. Așadar, în 
contextul dat se impune a fi  examinată situaţia specială a „minorului neînsoţit”. Această sintagmă 
desemnează cetăţeanul străin sau apatrid, care a ajuns în România neînsoţit de părinţi sau de un 
reprezentant legal, sau care nu se afl ă în îngrijirea unei alte persoane. De același statut se bucură 
și minorul care este lăsat neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul României. 

Potrivit art.75 din Legea 122/2006 privind azilul în România, minorii neînsoţiţi solicitanţi de 
azil au acces la teritoriul României și nu pot fi  subiect al procedurii la frontieră11, cererea lor fi ind 
analizată întotdeauna în cadrul procedurii ordinare. Cu alte cuvinte, minorii neînsoţiţi primesc 
accesul la teritoriu, cererea lor neputând fi  respinsă ca evident nefondată.

Primul pas care se face în procedura acordării dreptului de azil constă în identifi carea solici-
tanţilor și înregistrarea acestora, indiferent dacă sunt majori sau minori. În cazul minorilor neîn-
soţiţi aceștia sunt înregistraţi ca solicitanţi de azil într-un registru special, urmând ca depunerea 
efectivă a cererii să se efectueze de către reprezentantul legal, după numirea acestuia. 

Atunci când manifestarea de voinţa a unui minor neînsoţit de a solicita azil se adresează altor au-
torităţi competente cu primirea cererii de azil12, acestuia i se eliberează o adeverinţă provizorie care ţine 
loc de document temporar de identitate, după care urmează a fi  transportat la sediul Ofi ciului Român 
pentru Imigrări, pentru a fi  îndeplinite formalităţile de identifi care și înregistrare. Solicitanţilor de azil 
li se întocmește un dosar personal, aceștia fi ind fotografi aţi și amprentaţi, cu excepţia minorilor sub 
14 ani care nu pot fi  amprentaţi. Odată cu depunerea cererii de azil, Ofi ciul Român pentru Imigrări 
sau celelalte autorităţi competente, va preleva amprentele tuturor solicitanţilor de azil care, potrivit 
declaraţiilor acestora, au împlinit vârsta de 14 ani, urmând ca aceste date să fi e transmise și stocate 
pe suport de hârtie în cartoteca Ofi ciului Român pentru Imigrări și în format electronic în baza de 
date naţională AFIS (Sistemul Automatizat de Comparare a Amprentelor). Transmiterea și prelevarea 

10  Lipsa procedurii speciale este justificată de faptul că minorul însoţit de părinţi sau reprezentantul legal 
se bucură de ocrotirea acestora, fiind beneficiarul procedurilor întreprinse de aceștia.

11  Prin „procedură la frontieră” se înţelege depunerea unei cereri de azil în punctele de control pentru 
trecerea frontierei de stat.

12  Aceste cereri se pot depune și la structurile specializate ale Poliţiei de Frontieră Române; Autorităţii 
pentru Străini; Poliţiei Române; Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Jus-
tiţiei, Ministerului Administraţiei și Internelor sau Ministerului Justiţiei.
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amprentelor solicitanţilor de azil se face cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confi den-
ţialităţii și protecţiei datelor cu caracter personal13, urmând ca persoana în cauză să fi e informată în 
scris referitor la acest fapt.

În această etapă, solicitanţilor de azil le sunt aduse la cunoștinţă drepturile și obligaţiile pe care le 
au, precum etapele procedurii de acordare a azilului.

După înregistrarea cererii de azil, solicitantul va completa un chestionar în scopul stabilirii datelor 
personale ale acestuia și ale membrilor săi de familie, a rutei parcurse din ţara de origine până în Ro-
mânia, a datelor referitoare la eventuale cereri de azil depuse în alte state terţe ori într-un stat membru 
al Uniunii Europene, precum și a documentelor de identitate sau de călătorie afl ate în posesia sa.

Cererea de azil este soluţionată pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului și a moti-
velor invocate de solicitant, care sunt analizate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine și cu 
credibilitatea solicitantului.

2.2. Numirea reprezentantului legal 
Dacă străinul minor neînsoţit și-a manifestat voinţa, în scris sau oral, din care să rezulte că so-

licită protecţia statului Român, va fi  înregistrat ca solicitant de azil, urmând ca, în cazul minorului 
care nu a împlinit 14 ani, cererea de azil să fi e depusă la momentul numirii reprezentantului legal. 
După înregistrarea străinului minor neînsoţit ca solicitant de azil, Ofi ciul Român pentru Imigrări 
va sesiza de îndată autoritatea competentă pentru protecţia copilului în a cărei rază teritorială este 
situat centrul de cazare unde urmează să fi e depusă cererea de azil, în scopul declanșării procedu-
rii de numire a unui reprezentant legal. Procedura de azil este suspendată până la numirea unui 
reprezentant legal, deoarece cererea de azil trebuie depusă la Ofi ciul Român pentru Imigrări chiar 
de către acesta, în calitate de reprezentant al intereselor minorului.

În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, numirea reprezentantului legal este, de 
asemenea, obligatorie, însă acesta poate depune cererea personal.

În schimb, numirea unui reprezentant legal nu este necesară în privinţa solicitantului de azil 
minor neînsoţit, dacă acesta urmează să împlinească vârsta majoratului, în termen de 15 zile de 
la depunerea cererii de azil.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului va desemna o persoana cu studii 
superioare juridice sau de asistenţă socială din cadru personalului propriu sau al unui organism 
privat autorizat, care să susţină drepturile copilului și să participe, alături de acesta, la întreaga 
procedură de azil.

Atunci când se constată că persoana desemnată de către Direcţia Generală de Asistenţă Soci-
ală și Protecţia Copilului nu își îndeplinește corespunzător obligaţia de apărare a intereselor co-
pilului sau dovedește rea-credinţă în îndeplinirea acesteia, Ofi ciul Român pentru Imigrări poate 
solicita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului înlocuirea acestei persoane. 

În acest sens, persoana desemnată trebuie să se asigure că:
− toate deciziile luate sunt în interesul superior al copilului;
− cererile formulate de către copil sunt soluţionate cu celeritate;
− copilul are acces la informaţii privind drepturile sale în limba lui.

2.3. Stabilirea vârstei solicitantului
Dacă solicitantul de azil declară că este minor și nu există dubii serioase cu privire la minoritatea 

sa, acesta va fi  considerat ca atare. Însă în ipoteza în care minorul neînsoţit nu își poate proba vârsta 
și există dubii serioase cu privire la minoritatea sa, se solicită efectuarea unei expertize medico-lega-
le de evaluare a vârstei. Aceasta se face doar după consimţământul prealabil, în scris, al minorului și 

13 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sec-
torul comunicaţiilor electronice, publicată în M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie 2004.
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al reprezentantului său legal. În situaţia în care aceștia refuză efectuarea expertizei medico-legale de 
evaluare a vârstei, fără a exista motive întemeiate constatate în urma evaluării de către un psiholog 
și nici nu pot aduce dovezi concludente cu privire la vârsta sa, acesta va fi  considerat major. Se va 
considera că persoana în cauză a împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii de azil. În schimb, 
dacă la baza refuzului efectuării expertizei medico-legale de stabilire a vârstei stau motive înteme-
iate, constatate în urma evaluării de un psiholog din cadrul Ofi ciului Român pentru Imigrări, va fi  
acceptată vârsta declarată de către minorul neînsoţit fără a se mai efectua expertiza 

2.4. Procedura interviului
Stabilirea vârstei este urmată de intervievarea solicitanţilor de azil minori, efectuată de func-

ţionarii Ofi ciului Român pentru Imigrări specializaţi în acest sens, care vor ţine cont de situaţia 
specială a subiecţilor intervievaţi. Scopul interviului este să adune informaţiile care sunt necesare 
pentru luarea deciziei, ţinând cont de interesele copilului.

Intervievarea solicitanţilor de azil minori se efectuează în prezenţa reprezentanţilor legali ai 
acestora, în funcţie de dezvoltarea lor psihică. Reprezentantul legal are obligaţia de a-l informa pe 
solicitantul de azil minor cu privire la scopul și posibilele consecinţe ale interviului personal și de 
a întreprinde demersurile necesare pentru pregătirea minorului în vederea susţinerii interviului. 

Interviul este consemnat în scris și urmează să clarifi ce aspectele necesare pentru analizarea 
cererii de azil, după cum urmează: datele de identifi care a solicitantului, numele funcţionarului 
anume desemnat care efectuează interviul, numele interpretului și, după caz, al reprezentantului 
legal, curatorului sau avocatului care îl asistă pe solicitant, limba în care se desfășoară interviul, 
motivele de azil, declaraţia solicitantului, din care să reiasă că toate datele și informaţiile prezen-
tate la interviu sunt reale.

2.5. Cazarea solicitanţilor de azil minori 
Cazarea solicitanţilor de azil minori se face împreună cu rudele care îi însoţesc, indiferent de 

gradul de rudenie. În ceea ce privește locul de cazare, legea face distincţie după cum minorul a 
împlinit sau nu 16 ani.

Astfel, pentru solicitantul de azil minor neînsoţit care nu a împlinit vârsta de 16 ani, cazarea 
se face într-un serviciu de tip rezidenţial din cadrul centrelor Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului, în a cărei rază teritorială se afl ă structura Ofi ciului Român pentru 
Imigrări, unde a fost înregistrată cererea de acordare a unei forme de protecţie. În egală măsură, 
cazarea se poate face și în centre aparţinând unor organisme private autorizate.

În privinţa minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani dar care nu dispun de mijloacele ma-
teriale necesare pentru întreţinere, cazarea se va face în centrele de primire și adăpost afl ate în 
subordinea Ofi ciului Român pentru Imigrări. Mai mult, și în caz respingere a cererii de acordare 
a unei forme de protecţie, această categorie de minori pot fi  cazaţi până la expirarea termenului 
de 15 zile de la data la care a fost pronunţată o hotărâre defi nitivă și irevocabilă în acest sens. 
Minorii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani pot opta, dacă doresc, pentru rămânerea în centrele de 
primire și cazare administrate de Ofi ciul Român pentru Imigrări.

Opinia solicitantului de azil minor neînsoţit cu privire la locul în care va fi  cazat este luată în con-
siderare și i se acordă importanţa cuvenită în raport cu vârsta și cu gradul de maturitate ale acestuia.

2.6. Hotărârea de soluţionare a cererii de azil
Funcţionarul anume desemnat din cadrul Ofi ciului Român pentru Imigrări emite o hotărâre, 

prin care poate:
− să admită cererea de azil, recunoscând statutul de refugiat;
− să acorde protecţia subsidiară;
− să respingă cererea de azil.
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Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, 
în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Ofi ciului Român pentru 
Imigrări sau prin trimitere poștală la ultima reședinţă declarată a acestuia. În situaţia în care 
solicitantul a fost evacuat dintr-un centru de cazare afl at în subordinea Ofi ciului Român pentru 
Imigrări și nu a comunicat noua reședinţă, hotărârea se consideră a fi  comunicată de la data la 
care se constată printr-un proces-verbal întocmit de funcţionarul anume desemnat că străinul nu 
se mai afl ă la ultima reședinţă declarată.

Hotărârea de respingere a cererii de azil cuprinde motivele care stau la baza soluţiei adoptate, 
precum și menţiunea cu privire la obligaţia de a părăsi teritoriul României. Străinul are obligaţia 
de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la momentul fi nalizării procedurii de azil, 
cu excepţia cazului în care cererea de azil a fost respinsă ca evident nefondată în urma soluţionării 
acesteia în cadrul procedurilor accelerate, caz în care străinul este obligat să părăsească teritoriul 
statului român, de îndată ce s-a fi nalizat procedura de azil.

Hotărârea de acordare a protecţiei subsidiare cuprinde și motivele neacordării statutului de 
refugiat.

Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunică.

2.7. Consecinţele admiterii cererii de acordare a unei forme de protecţie
Principala instituţie responsabilă cu asistenţa minorilor neînsoţiţi care au obţinut o formă 

de protecţie în România este Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului care 
trebuie informată de către Ofi ciul Român pentru Imigrări despre existenţa unor astfel de cazuri 
și trebuie să întreprindă măsurile necesare includerii acestora în sistemul de protecţie a copilului, 
în termen de 15 zile de la data înștiinţării. Sub acest aspect, copiii cărora li s-a acordat statutul de 
refugiat, sunt asimilaţi copiilor lipsiţi temporar sau defi nitiv de ocrotirea părinţilor lor. Urmare a 
acestui fapt, minorii neînsoţiţi care au primit o formă de protecţie pe teritoriul României, în baza 
unei hotărâri defi nitive și irevocabile, sunt incluși în sistemul de protecţie a copilului, benefi ciind 
de toate drepturile pe care le au copiii români, ţinându-se cont de interesul superior al copilului. 
De asemenea, în privinţa acestei categorii de minori, instanţa judecătorească va fi  obligată să 
stabilească în privinţa lor una dintre măsurile de protecţie specială prevăzute de lege, respectiv 
plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă și supravegherea specializată.

În ceea ce privește integrarea socială a străinilor, fi ind incluși aici și minorii, care au dobândit 
o formă de protecţie în temeiul Legii 122/2006, trebuie precizat că acest aspect este reglementat 
prin Ordonanţa nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de 
protecţie în România14, precum și prin HG nr.1483/200415, pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a acestei ordonanţe. Astfel, OG nr. 41/200616 pentru modifi carea și completarea O.G, 
nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România. 
stipulează în art.1 că „străinii care au dobândit o formă de protecţie în România prin asigurarea ac-
cesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă 
medicală și socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie, precum și prin derularea de activităţi speci-
fi ce de acomodare culturală, consiliere și învăţare a limbii române, reunite în programe de integrare”.

Actele normative menţionate conţin și reglementari referitoare la accesul copiilor la sistemul 
de învăţământ, sănătate, plata alocaţiei de stat, includerea în programe de integrare, precum și la 
rolul ce revine instituţiilor statului și al autorităţilor administraţiei publice locale în cadrul proce-
sului de integrare socială a copiilor refugiaţi.

În acest context, trebuie menţionat faptul că minorii care au obţinut o formă de protecţie în 

14  Publicată în M. Of. nr. 93/31.01.2004.
15  Publicată în M. Of. nr 805/25.09.2006, modificată și completată prin H.G. 543/2007.
16  Publicată în M. Of .nr. 714 /21.08 2006.



203

România au acces la toate formele de învăţământ în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii 
români. În vederea facilitării accesului la sistemul de învăţământ românesc, solicitanţii de azil 
minori benefi ciază, în mod gratuit, pe durata unui an școlar, de un curs pregătitor în vederea 
înscrierii în sistemul naţional de învăţământ. Acest curs pregătitor este organizat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării și Tineretului, în colaborare cu Ofi ciul Român pentru Imigrări. Solicitantul 
de azil minor este înscris în cursul pregătitor în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de 
azil. La fi nalul cursului de iniţiere în limba română, o comisie de evaluare apreciază nivelul de cu-
noaștere a limbii române și stabilește înscrierea minorilor care au dobândit o formă de protecţie 
în România în anul de studiu corespunzător

In ceea ce privește asistenţa medicală și psihologică, personalul medical efectuează un control 
medical general al solicitantului de azil minor, datele rezultate fi ind anexate la dosarul personal. 
În caz de boală, benefi ciarii unei forme de protecţie, cu atât mai mult minorii, primesc ajutor 
medical gratuit, iar în cazuri de urgenţă, benefi ciază de asistenţă medicală de urgenţă. În cazul 
în care solicitanţii statutului de refugiat sunt persoane care au suferit traume sau au fost supuse 
torturii, acestea benefi ciază și de consiliere psihologică.

2.8. Reunificarea familială
Un principiu fundamental aplicabil în cazul acordării unei forme de protecţie, reglementat 

expres în art. 7 din Legea 122/2006, este cel al unităţii familiei. În conformitate cu textul legal 
menţionat „autorităţile române asigură respectarea principiului unităţii familiei (...)”. În lumina 
principiului enunţat, dispoziţiile art. 71, respectiv 72 din legea menţionată, prevăd faptul că, în 
situaţia în care cererea de azil este soluţionată prin acordarea statutului de refugiat sau a unei 
forme de protecţie subsidiare, Ofi ciul Român pentru Imigrări declanșează procedura de reuni-
fi care a familiei din ofi ciu, cerând în prealabil acordul reprezentantului legal sau, după caz, și al 
minorului neînsoţit. Desigur, opinia acestuia va fi  luată în considerare și i se va acorda importanţa 
cuvenită, în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate. Mai presus de toate, decizia cu privire 
la reunifi carea familiei se lua în funcţie de interesul superior al copilului.

De remarcat faptul că, dacă vechea reglementare dădea posibilitatea reunifi cării familiei doar 
persoanelor care dobândeau statutul de refugiat, Legea 122/2006 recunoaște această posibilitate 
și benefi ciarilor protecţiei subsidiare, precum și celor care se bucură de protecţie temporară, în 
sensul art. 136 din actul normativ menţionat. Apreciem ca benefi că această modifi care, ea fi ind în 
deplin acord cu principiul interesului superior al copilului, reglementat ca regulă fundamentală 
în Legea cadru 272/2004.

În schimb, în ipoteza în care cererea de azil a copilului neînsoţit este respinsă în mod defi ni-
tiv și irevocabil, potrivit art. 75 din Legea nr.272/2004, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului sesizează Autoritatea pentru Străini și solicită instanţei judecătorești stabili-
rea plasamentului copilului într-un serviciu de protecţie specială. Măsura plasamentului durează 
până la returnarea copilului în ţara de reședinţă a părinţilor, ori în ţara în care au fost identifi caţi 
alţi membri ai familiei dispuși să ia copilul.

În fi nal se impune a fi  făcută o precizare suplimentară cu privire la dreptul la reunifi carea 
familiei, recunoscut copiilor minori ai benefi ciarului statutului de refugiat sau al protecţiei sub-
sidiare, afl aţi în ţara de origine. Potrivit art. 71 al Legii 122/2006 „persoana căreia i s-a recunoscut 
o formă de protecţie în condiţiile art. 23 și 26, poate depune cerere de azil pentru membrii familiei 
sale prevăzuţi la art. 2 lit. j, dacă aceștia nu se afl ă pe teritoriul României”. În sfera membrilor de 
familie sunt incluși și copii minori ai benefi ciarului, afl aţi în întreţinerea acestuia, cu condiţia ca 
aceștia să fi e necăsătoriţi, indiferent dacă sunt din căsătorie ori din afara acesteia sau adoptaţi 
potrivit legislaţiei naţionale a ţării de origine.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FEATURES OF THE 
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Rezumat
Avocatul Poporului este denumirea constituţională sub care s-a organizat și funcţionează în 

România clasica instituţie a Ombudsmanului iar succesul instituţiei Avocatul poporului este deter-
minat de contextul politic, de dependenţa sa de structurile executivului, precum și de sprijinul acor-
dat de autorităţile administrative, de conștientizarea de către funcţionari a rolului pozitiv a acestei 
instituţii. Capacitatea de reacţie a autorităţilor publice, datorită cadrului constituţional și legal al 
instituţiei Avocatul Poporului, s-a întărit în raport cu exigenţele societăţii de a elimina situaţiile 
critice în care drepturile și libertăţile cetăţenești sunt

Th e institution of the Ombudsman, as she appears in the constitutional and legal rules in force 
at the present time in Romania, has retained many of the original features of the Ombudsman, 
and the progress made as a result of successive adaptations to diff erent national legal systems2. 
Given the signifi cance of the representative, agent, trustee, delegate, “the concept of Ombudsman 
was usually understood as a person authorized to act on behalf of someone, and narrow it in” the 
appointment of a Parliamentary Commissioner having general jurisdiction to receive and inves-
tigate any complaint of the citizens against the excesses and abuses of power committed by public 
administration bodies3. “Like most European countries, and unlike the North American consti-
tutional system4, has opted for a Romanian Ombudsman responsible in front of the legislative 
body, “to be unbiased with respect to administrative bodies and offi  cials, likely more frequently 
to err or be the target of criticism.”5

With regard to these traits, we notice that some are explicitly formulated, while others result 
from the interpretation of the constitutional framework and systematic. Yet we dwell on pre-
miums.6

• It is an institution, as is stipulated in art. 58 para. (3) of the Constitution;
• Organization and functioning are laid down by organic law [art. 58 para. (3) of the Consti-

tution];
• Head of the institution shall be appointed by the Chamber of Deputies and the Senate in 

joint meeting [art. 65 para. (2) (a). i) of the Constitution];
• report only to the Parliament (article 60 of the Constitution);

1. Ph.D Maria Ureche , Faculty of  Law and  Social Sciences, University „1 December 1918”, Alba Iulia
2. Cetherchi I., The institution of the Ombudsman in Sweden, the Romanian  law Studies, no. 1-2/1991, p. 51
3. Draganu T., Constitutional law and political institutions. Elementary treatise, vols. I, Editura Lumina 

Lex, Bucharest, 1998, p. 345
4. Iacobini H.B., A new administrative law institution (Ombudsman). Administration of the North Ame-

rican experience, studies of Romanian law nr. 2/1990, p. 188
5. Apostol-Tofan D, Administrative law, vol. I, Editura All Beck, Bucharest, 2003, p. 270
6. Muraru I., Ombudsman-ombudsman-type institution, Ed. All Beck, Bucharest,  2004, p. 31-39
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• a public authority is autonomous and independent from any other public authorities (article 
2 of law No. 37/1995, as amended by law No.  181/2002), does not replace public authorities, shall 
not be subject to any binding mandate;

• work has a public character;
• the institution has its own budget, which is an integral part of the State budget;
• the function of the Ombudsman shall be assimilated to the post of Minister, Deputy to the 

Ombudsman with the head of Department and parliamentary functions of leadership and execu-
tion of professional duties shall be treated in the service of Parliament [article 36 para. (3) of law 
No. 35/1997, amended by law No. 233/2004];

• during the performance of his duties, the Ombudsman may not be prosecuted and sent to 
court criminal opinions expressed or for acts committed in the performance of his duties (article 
30 of law No. 35/1997, republished);

• Head of the institution may not be detained, searched or arrested without the consent of the 
Presidents of the two chambers of Parliament [art. 31 para. (1) of law No. 35/1997, republished];

• Deputies of the Ombudsman may not be arrested, searched or detained without prior noti-
fication of the Ombudsman [art. 31 para. (2) of law No. 35/1997, republished].

The features described, in his work „the Ombudsman-Ombudsman-type Institution”, John 
Muraru considers necessary to make a few comments.7

a) Institution. In legal parlance, the word „institution” is used in at least two is common. First as 
a legal institution by which is meant a group of legal norms on the criterion of a common object. In 
this respect, the legal institution is a part of the branch of law. In an organizational sense (organic), 
the institution may appoint an authority. For example, the budget, the expression used by law, especi-
ally in the area of economic and financial, to dissociate from the Kings, etc., which are financed from 
its own resources. It is interesting to note that in the Constitution, the word is used in the article. 58 
para. (3) where it is established that the Organization and functioning of the institution of Ombud-
sman shall be established by organic law. Without a doubt we are here dealing with the meaning of 
pure (organic) State of expression, and in doing so is to understand that it is a public authority.

b) Use of organic law for establishing the Organization and functioning of the institution of 
the Ombudsman expressed no doubt special importance. Organic law calls for a regulatory do-
main and according to the Constitution reserved, it is used in the areas mentioned by art. 73. (3) 
(a). a)-s), and, according to the letter. t), for regulating other fields for which the Constitution 
provides for the adoption of organic laws. Ombudsman for such a provision is found in article. 58 
para. (3) of the Constitution. At the same time, the organic law shall be adopted by the majority 
of members of each Rooms [art. 76 para. (1)] 

Finally, it is not without importance to note that, in drafting the current Constitutional Court 
Room first, voting for the law the Ombudsman is the Chamber of Deputies and the Senate Cham-
ber is decisional (article 75).

c) Th e Appointment Of Th e Ombudsman. To do this requires a terminological clarifi cation. 
Th e Constitution uses the designation of Ombudsman for the institution and for its leader. Con-
fusion can be avoided by proper identifi cation of context. Here we refer to the head of the institu-
tion which, according to art. 58 para. (1) and article 3. 65 para. (2) (a). i) of the Constitution, shall 
be appointed for a period of 5 years by the Chamber of Deputies and the Senate in joint session.

Th e current constitutional solution is the result of developments over time. Th e debate on 
the draft  Constitution presented were proposals for the appointment of the Ombudsman by 
the Parliament as a whole. „Th at is why I have proposed that the appointment of lawyers to 
make people not by the Senate, but by Parliament, possibly 4 to be appointed by the Chamber 

7. Muraru I., op.cit., 2004, p. 32-33



206

of deputies of the Senate, 4; the appointment should be made from a list prepared by the Con-
stitutional Council, taking care of elderly people, people with legal studies, check out former 
magistrates, former lawyers, and to ensure the absolute independence of lawyers of the people 
against the Executive power, legislative power, her remaining agents „.8

Th e constituent Assembly (1990-1991), however, has opted for the appointment of the Om-
budsman by the Senate, for a term of 4 years.

Th e appointment of the Ombudsman by the Parliament confer separate legitimate and, of 
course, gives it a legal, voluntary we examine further. 

d) Reports. It is the essence of parliamentary life as authorities designated (elected, appointed) 
by Parliament as a whole or through its structures, to submit quarterly reports, reports. We are 
here in the presence of parliamentary control function, a function is particularly important.

According to the constitutional provisions can be distinguished9:
• the annual report, which shall be submitted to Parliament as a whole. According to the law. 

35/1997, this report has to be submitted to Parliament before 1 February of the following year, for 
the previous year. The report shall be examined by the Permanent Parliamentary committees as 
designated by the permanent offices of Boards and placed in a joint sitting of the Chamber of Depu-
ties and the Senate. Deputies and Senators can make feedback and can make questions;

• Reports at the request of the boards. In a simple interpretation of the constitutional provisions 
(art. 60), it follows that such a report may be requested either by a room only, or both. The issue will 
be determined each time;

• Reports may contain recommendations for legislation or other measures for the protection of 
the rights and freedoms of citizens.  Such recommendations are the result of the activity of the Om-
budsman, who may find that some conflicts citizen directors could be prevented in the future, either 
through some feature enhancements, either through some transfers of competences and tasks etc.

Until 1999 the Ombudsman presented annual reports to Parliament, but since 2000 the Om-
budsman has submitted, however, and special reports. 

Special report on public pension system has highlighted the fact that many petiţionari have 
sought the intervention of the Ombudsman to remove inechităţile arising in the fi eld. Th e report 
also called for Parliament to consider the possibility of10:

• change the procedure for recalculating pensions;
• adoption of a new system of establishment and recalculation of pensions, in respect of two 

elements: a fi xed part), the amount of which should guarantee a decent standard of living equal 
to the gross minimum wage on economy and which must be paid to all retirees, whether from the 
calculation of the pension due to an amount less than the fi xed part, a variable part b)determined 
on the basis of points (score), calculated in accordance with the law, in relation to such contribu-
tion and income levels obtained during the activity. 

Special report on the health care system, highlighted the fact that many make did not receive ri-
ghts to obtain the medicines or compensated, as well as free medical care, and this situation was due 
to malfunctions in the system for the collection, use, and spending of the fi nancial contributions.

For this purpose it is proposed to:
• completing and reviewing the legal framework of the health sector, in order to ensure con-

sistency and adapted to the objectives of the reform strategy;
• the adoption of legislative measures by the Ministry of public fi nance and Treasury to com-

ply with the principle of consistency between the destination amounts provided in the health 

8. Genesis. Theses, Deputy Dan Roberts. In connection with the appointment by Parliament has voted and 
Deputy Frunda György (p. 268)

9. Muraru I., op.cit., 2004, p. 34
10.  Idem, p. 35
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insurance fund and the use of that Fund;
• optimisation of the system for the enforcement of claims to the health insurance fund;
• ensuring transparency in the process of administration of health insurance funds. 
Special report on the enforcement of sentences in prisons was carried out because in several 

complaints from persons in detention was required involvement of the Ombudsman in the reso-
lution of problems arising in the fi eld of enforcement of sentences in prisons. Th e main problem 
was related to the fact that this area was regulated by law since 1969 and through a regulation in 
the same year (during the history of Romania was a dictatorship). 

Although by law No. 21/1990 for the passage of the Directorate General of Prisons of the Mi-
nistry of internal aff airs in the Ministry of Justice 11 it was established as the Ministry of Justice, 
within six months from the adoption of this law, to elaborate and submit for approval a draft  of 
a new law on the enforcement of sentences, as well as of a new regulation for the application of 
this law, these measures have not been taken up at the time of draft ing of the report. It is true that 
some changes had to be partial in time.

Th rough the special report it was proposed that:12

• adoption of a new law on the enforcement of sentences, in line with constitutional and inter-
national provisions on the subject, it got to preserve human dignity, the prohibition of a torture 
or other forms of cruel treatment or punishments, inhuman or degrading treatment, training 
accountability delicventului to himself and to society, the development of skills necessary for 
social reintegration;

• the adoption of a regulation for the application of the provisions of the law on the enfor-
cement of sentences, which meet the requirements of accessibility through its publication in the 
Offi  cial Gazette. 

e) Independent and autonomous public authority. Th is characterization is given by the or-
ganic law of the institution, but it is legitimized on the constitutions of course in a systematic 
interpretation. It can be seen that the constitutional Head of the institution is in title II (the rights, 
freedoms and fundamental duties) and that other regulations are found in the Parliament and the 
Constitutional Court.

Th erefore, law No. 35/1997 on the Organization and functioning of the Ombudsman institu-
tion, republished, lays down explicitly. 2 that:

• the institution is autonomous and independent public authority with any other public au-
thority, and in accordance with the law;

• in the exercise of his powers, the Ombudsman does not replace public authorities;
• the Ombudsman shall not be subject to any binding mandate or representative;
• no one can compel the Ombudsman to submit to its rules or instructions. 
Even though by law nr. 35/1997 in 2002, it was added, and the word autonomous, remain valid 

in the specifi ed doctrine, meaning it is not independent of the Parliament since may be revoked 
by him; submit its reports, and on this occasion can get some pointers from Parliament; It is a tool 
through which Parliament carries out its responsibility for control over public administration.13

Th e legal provision under which the Ombudsman does not replace public authorities to be 
interpreted as meaning that, in situations in which he fi nds the illegality of administrative acts or 
deeds, he will not be able to cancel or suspend, can decide awarding damages or other remedies 
in favour of a physical person. Th is is because the cancellation and suspension of administrative 

11 Published in M. Of., P. I, nr. 113/16.10.1990.
12 Muraru I., op.cit., 2004, p. 36
13 Drăganu T., op.cit., p. 347
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as well as indemnifi cation belong to the administrative authorities or the courts.14

f) Th e activity of the Ombudsman has a public character. Th is legal characterization given by 
art. 3 of the law nr. 35/1997, expresses the quality of State authority.

g) Th e budgetary autonomy of the Ombudsman is the natural consequence of the previously 
exposed features. Autonomy and independence of an institution cannot exist outside of a budgetary 
autonomy, and this is provided for in art. 36 para. (1) and para. (2)

According to the law:
• the institution has its own budget, which is an integral part of the State budget;
• the annual budget laws can be approved a fund available to the Ombudsman, for the gran-

ting of aid;
• the draft  budget shall be approved by the Advisory opinion of the Ministry of public fi nan-

ces, the Ombudsman and submitted to the Government for inclusion in the draft  budget a sepa-
rate State under legiferării. Objections of Ombudsman at the Government’s draft  budget shall be 
submitted to the Parliament for settlement. 

Th e rules are similar to those of the law nr. 47/1992 concerning the Organization and functi-
oning of the Constitutional Court.15

h) Asimilările with the Minister, Ombudsman, and with the heads of departments of the Par-
liament, deputies, enhance the autonomy and independence of the institution.16

i) Lack of legal liability for opinions expressed or for the acts of both the Ombudsman and his 
deputies expressed the idea of „immunity” applied to this institution. Th is guarantees autonomy 
and independence. It should be linked to other legal texts, according to which:

• the activities according to the law;
• the Ombudsman and his deputies shall not be members of any political party and cannot 

perform any other function, public or private, with the exception of the activities and functi-
ons of higher education teachers;

• apply the incompatibilities and staff  with leadership and execution. 
j) Th e rules on the protection of individual freedom of the driver of the institution are also 

very clear. Th us:
• during the performance of his duties, the Ombudsman can be tracked and sent to court 

for criminal acts other than those for which the legal basis is not responding;
• It may be detained, arrested or raided, but only with the consent of the Presidents of the 

two chambers of Parliament. 
You can notice a slight resemblance with the immunity granted by the Constitution of parli-

amentarians. Th e similarity is natural, since the Ombudsman is appointed by Parliament and is 
responsible only before it.

k) Rules protecting individual freedom are provided and for deputies of the Ombudsman. So they:
17• you can track and sent to court for criminal acts other than those for which there is legal 

liability;
• may be arrested, searched or detained but only with prior notice to the Ombudsman. 
It is expressed here that the deputies are appointed on the proposal of the Ombudsman and that 

it is natural that public authorities to inform in such situations.

14 Ibidem
15 Modified and republished in 2004 in M. Of., P. I, nr. 643/16.07.2004
16 Muraru I., op.cit., 2004, p. 38
17 Idem, p. 36
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Conclusions 
Th e success of the Ombudsman institution is determined by the political context, its depen-

dence on government structures, as well as the administrative authorities support, awareness of 
the positive role of the offi  cials of the new institutions.

Th e Ombudsman is the constitutional name under which it was organized and works in the 
classical Ombudsman institution of Romania, who is Swedish, and sorginte spread particularly 
in Europe under diff erent chemical names such as: Parliamentary Commissioner, the defender 
of the people (Spain), public defender, public mediator (Portugal), the mediator of the Republic 
(France), the Parliamentary Ombudsman, the Prosecutor. 

Th e institution of the Ombudsman was received in the Romanian constitutional system quite 
diffi  cult, due to social diffi  culties, citizens and public authorities supporting this institution with 
many reservations, and due to diffi  culties of normative-legal and doctrinally, constitutional pro-
visions, being inadequate in settling the status of this institution, bringing the additions, on the 
occasion of the revision of the Constitution in 2003. On the other hand, the organic law on the 
Organization and functioning of this institution was adopted aft er a few years, respectively, in 1997.

Responsiveness to public authorities because of the constitutional and legal framework of the 
institution of the Ombudsman, was strengthened in relation to the requirements of society to 
eliminate critical situations in which their rights are violated and casserole. 

From the reality that the rationale behind this institution is the protection of the rights and 
freedoms of individuals in their relations with public authorities, the Ombudsman must be and 
remain an institution of mediation, dialogue, and not an institution has the power of coercion, 
how can some disgruntled citizens would like
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Summary
Th e right to a healthy environment is recognized as a fundamental human right, imposing itself as 

a third generation right, deeply rooted in social and economic realities, being enshrined in the content 
of constitutions of a number  of countries of the world. Subsequently, the constitutionalisation of this 
fundamental human right imposes the creation of a protection system that could be achieved only 
through a combination of institutional, juridical and economic measures,  and which are interpreted in 
the literature either as environmental protection mechanisms or the environmental protection systems.

According to the doctrine of Russian scientists, the environmental mechanism consists of six ele-
ments, which in turn can be treated as independent mechanisms of environmental protection, as fol-
lows: organizational mechanism - juridical or administrative, economic and juridical mechanism, ju-
ridical mechanism, the mechanism of specialized protection, ideological mechanism, and international 
juridical mechanism.  Th e local and Romanian literature states that there are two key systems at the 
basis of the environmental protection, as follows: the system of juridical means of environmental pro-
tection, and the system of organizational juridical means.

Although, regardless of the typology of systems of environmental protection, we can mention 
that the organizational system consists of public authorities, juridical entities, other than public au-
thorities, and individuals, the fi rst of them having a central and coordinating place in ensuring the 
fundamental human right to a healthy environment.

Revoluţia tehnico-știinţifi că contemporană care an de an  se desfășoară într-un ritm din ce 
în ce mai accelerat, a pus în faţa omenirii mai multe probleme și anume: o populaţie de peste 7 
miliarde de oameni; dorinţa fi rească a tuturor oamenilor de a atinge un nivel de viaţă cît mai 
ridicat; necesitatea creșterii producţiei agricole vegetale și animale pentru a asigura hrana tuturor 
oamenilor precum și necesitatea creșterii producţiei de materii prime, de combustibil și energie.

Anume din aceste considerente, pretutindeni în lume, din ce în ce mai insistent, se impun 
acţiuni în sprijinul protecţiei mediului înconjurător, aceasta fi ind una dintre preocupările con-
temporane prioritare.

Este recunoscut faptul că infl uenţa negativă-distructivă a acţiunilor de poluare a mediului  nu 
cunoaște graniţe locale, regionale sau statale.  În acest sens, elaborarea măsurilor de protecţie a 
mediului se face în mod centralizat, astfel că statul, ca instituţie politică care își exercită autorita-
tea suverană asupra unui teritoriu și a unei populaţii, este responsabil de calitatea mediului na-
tural, de asigurarea indivizilor cu condiţii de trai benefi ce pentru dezvoltarea lor fi zică și psihică.

Mai mult ca atît, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, iniţial, era strîns legat de dreptul 
la sănătate și dreptul la viaţă, fi ind mai tîrziu tradus ca un drept cu privire la condiţiile de viaţă 
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și de muncă mai bune (igiena și securitatea muncii) și prin dezvoltarea dreptului la odihnă și 
recreere. Această tălmăcire a dus ulterior la plasarea acestui drept în fruntea listei drepturilor și 
libertăţilor fundamentale ale omului, cum ar fi  cele privind dreptul la informare și participare la 
luarea deciziilor, dreptul la asociere și, prin aceasta, întărirea funcţiei sociale și colective a unor 
drepturi deja existente.

Actualmente dreptul la mediu înconjurător sănătos este recunoscut ca drept fundamental al 
omului, impunîndu-se ca un drept  de a treia generaţie cu rădăcini adînci în realităţile sociale și 
economice, fi ind consfi nţit în conţinutul constituţiilor unui șir de state și tratîndu-l ca o  „prero-
gativă, posibilitate, facultate a unei persoane de a face sau de a nu face ceva, prerogativă conferită 
de lege și în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să desfășoare o anumită conduită, 
poate să ceară protejarea dreptului său în faţa terţilor, în scopul valorifi cării unui interes personal, 
direct, născut, și actual, legitim și juridic protejat, în acord cu interesul obștesc și cu normele de 
convieţuire socială”[2, p.41].

Realizarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos  impune crearea unui 
sistem de protecţie a acestui drept fundamental, iar statul are la dispoziţie instrumentele necesare 
de ordine legislativă, executivă, judiciară și fi nanciară spre atingerea acestui scop.

Respectiva concepţie este sprijină și de către prof. E. Lupan care susţine că:
a) poluarea și lupta împotriva ei este o problemă naţională; naţiunea fiind reprezentată de stat, 

deci sarcinile respective nu pot reveni decît statului;
b) statul este cel care stabilește reguli de conduită, inclusiv în domeniul protecţiei mediului;
c) statul poate, prin organele sale specializate, să urmărească respectarea normelor legale în 

materie de mediu;
d) statul este chemat și abilitat să aplice sancţiuni în cazul încălcării de către persoanele fizice 

sau juridice a legislaţiei ecologice;
e) organele statului sunt competente să soluţioneze litigiile care se nasc în legătură cu poluarea 

mediului;
f) și în fi ne, tot statul are la dispoziţie, prin buget, sume de bani din care pot fi  fi nanţate activi-

tăţi de prevenire, de depoluare și de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu [5, p. 61].
Așadar, paralel cu ocrotirea și consolidarea suveranităţii, apărarea statului, menţinerii 

ordinii publice, statul își mai asumă o sarcină importantă – lupta pentru stabilitatea și men-
ţinerea echilibrului ecologic spre asigurarea dreptului constituţional al omului la un mediu 
înconjurător sănătos.

Considerînd problema ecologică drept una dintre cele mai principale la nivel de stat, în ma-
joritatea ţărilor lumii au fost  determinate căile, mijloacele, metodele și subiectele în drept de a 
soluţiona această problemă, deoarece numai acţionînd în strînsă interdependenţă, acești factori 
sînt în stare să-și atingă acel scop comun — de a soluţiona problema folosirii raţionale, conser-
vării și protecţiei mediului.

Administrarea de stat a protecţiei mediului și utilizării resurselor naturale  este o parte com-
ponentă a administrării  sociale, care se exprimă în primul rînd, prin activitatea  organizaţională  
a statului, a organelor lui și a instituţiilor obștești în domeniul elaborării, respectării  și aplicării în 
practică a actelor juridice, planurilor și programelor, acţiunilor  în domeniul respectiv[1, p. 22].

În viziunea prof. Brinciuk M.M. o administrare de stat efi cientă în domeniul protecţiei me-
diului și nemijlocit a dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos  trebuie să fi e axată pe 
un șir de principii și anume:

-  legalitatea administrării;
- soluţionarea problemelor de protecţie a mediului prin intermediul unei abordări complexe;
- combinarea principiilor de bazin și a celor administrativ-teritoriale în organizarea adminis-

trării de stat a protecţiei mediului;
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- separarea funcţiilor economico-funcţionale de cele de control și executare în cadrul organi-
zării activităţii organelor statale de resort;

- realizarea mai efi cientă a executării prevederilor legale cu privire la protecţia mediului prin 
prisma condiţiilor economice existente [7, p. 96].

În conformitate cu conceptele moderne, protecţia mediului înconjurător  ar putea fi  realizată 
decît printr-o combinaţie de măsuri instituţionale, juridice și economice care vizează refacerea 
mediului deteriorat și reducerea  efectelor dăunătoare ale activităţii umane asupra ei, iar în an-
samblul lor, aceste măsuri sunt tălmăcite fi e ca mecanisme de protecţie a mediului înconjurător 
sau  ca sisteme de protecţie a mediului.

Potrivit opiniei savanţilor ruși Lapina M.A., Eriașvili N.D., Trunţevskii Iu.V, Gucikov V.V. 
mecanismul de protecţie a mediului constă din șase elemente, care, la rândul lor, pot fi  tratate ca 
mecanisme independente de protecţie a mediului, și anume [8, p. 65; 10, p. 62]:

1. mecanismul organizaţional – juridic sau administrativ, care include în sine 2 instrumente:  
a) instituţionale, adică ansamblul organelor de stat în sfera protecţiei mediului; și b) funcţionale, 
care constă în certificarea ecologică, licenţierea, controlul, etc;

2. mecanismul economico-juridic, care cuprinde sistemul instrumentelor economice stimu-
latoare (metodele de influenţă, măsurile de protecţie) protecţiei mediului (planificarea, progno-
zarea, finanţarea, asigurarea și stimulul economic);

3. mecanismul juridic,  care este format din instituţii de drept fundamentale ca: răspunderea 
juridică, despăgubirea daunei produse, etc.;

4. mecanismul protecţiei specializate, care include în sine sistemul măsurile speciale de pro-
tecţie stabilite de  stat asupra unor teritorii cu statut special;

5. mecanismul ideologic – educaţia  și cultura ecologică;
6. mecanismul juridic internaţional, care în dependenţă de subiecţi se împarte în universal și 

regional, cuprinzînd în sine instrumentele convenţionale, instituţionale  și situaţionale (negocie-
rile, conferinţele etc.).

La rîndul său, prof. E.Lupan, din ansamblul  de idei știinţifi ce ordonate privitoare la protecţia  
mediului, distinge două sisteme esenţiale  și anume [5, p.162]:

a) sistemul mijloacelor juridice de protecţie a mediului, care cuprinde în sine obligaţia de a 
face ceva în vederea protecţiei mediului și în același timp prezumă interdicţia sau obligaţia de a 
nu face ceva prin care s-ar putea polua mediul. De aici reiese că mijloacele juridice utilizate în 
procesul elaborării măsurilor și normelor de protecţie a mediului poartă un caracter preventiv, 
defensiv,  represiv, și reparator, iar scopul utilizării lor constă în folosirea raţională a resurselor 
mediului,  prevenirea poluării, repararea prejudiciilor cauzate prin vicierea mediului, ameliorarea 
condiţiilor de viaţă sau menţinerea stării calitative și cantitative a resurselor naturale existente.;

b) sistemul mijloacelor juridice organizatorice, care la rîndul lor se împart în sistemul 
organizatoric naţional  al protecţiei mediului și sistemul organizatoric internaţional al pro-
tecţiei mediului.

 Sistemul mijloacelor juridice organizatorice este constituit dintr-un ansamblu de instituţii 
competente în desfășurarea activităţilor și procedeelor de protecţie a mediului prevăzute de legis-
laţia internaţională și naţională.

În conformitate cu prevederile legale autohtone în domeniul protecţiei mediului putem deter-
mina că  sistemul organizaţional naţional este format din autorităţile publice, persoane juridice, 
altele decît autorităţile publice și  persoanele fizice.

Diversele autorităţi publice, omogene prin funcţiile, structura și tipurile activităţii de stat 
exercitate de ele, pot fi  grupate în diferite componente constitutive, relativ independente, care se 
manifestă în calitate de sisteme distincte (subsisteme) în raport cu sistemul general al organelor 
de stat (aparatul de stat) [6, p. 156].
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Potrivit teoriei generale a dreptului statul îndeplinește trei funcţii fundamentale: funcţia le-
gislativă, care constă în adoptarea regulilor generale și obligatorii de conduită; funcţia executivă, 
care presupune organizarea executării regulilor generale de conduită; funcţia jurisdicţională (ju-
decătorească) – soluţionarea litigiilor care apar în procesul nerespectării sau încălcării normelor 
juridice. 

Exercitarea funcţiei legislative aparţine exclusiv Parlamentului,  care se prezintă ca un expo-
nent al voinţei poporului.

Potrivit  art. 4 a Legii cu privire la protecţia mediului înconjurător,  resursele naturale - so-
lul, subsolul, apele, fl ora și fauna, afl ate pe teritoriul republicii, precum și aerul din spaţiul de 
deasupra acestui teritoriu constituie patrimoniul naţional al Republicii Moldova, iar dreptul de 
gestiune al tuturor resurselor naturale în Republica Moldova este exercitat în numele statului de 
către Parlament.

De asemenea, Parlamentul este competent să:
a) aprobe principiile politice generale în domeniul protecţiei mediului și folosirii resurselor 

naturale;
b) adopte acte legislative cu privire la protecţia mediului și folosirea resurselor naturale;
c) aprobe la propunerea Guvernului limitele de folosire a resurselor naturale de importanţă 

naţională, limitele de emisii și deversări nocive în mediu, limitele de depozitare a deșeurilor de 
producţie și menajere pe teritoriul republicii, taxele pentru folosirea resurselor naturale, pentru 
poluarea mediului și pentru depozitarea deșeurilor;

d) aprobă programe de redresare a mediului;
e) declară teritorii drept zone de criză ecologică sau de catastrofă ecologică, stabilește regimul 

de administrare în ele și statutul cetăţenilor;
f) audiază raportul anual al Guvernului privind starea mediului în republică[3].
Puterea executivă, în cadrul puterilor statului, se distinge prin conţinut și trăsături specifi ce. 

Această putere, fi e că este organizată într-un organ statal unic, fi e că este organizată în două 
structuri, care activează conform atribuţiilor concretizate, de regulă, de constituţie. Atribuţiile 
puterii executive în Republica Moldova sînt repartizate nu numai Guvernului, ci și șefului statului 
- Președintelui Republicii.

Pe lîngă faptul că Președintele reprezintă statul și este garantul suveranităţii, independenţei 
naţionale, al unităţii și integrităţii teritoriale a ţării, fi ind și reprezentantul statului atît pe plan 
intern, cît și internaţional, deţine și atribuţii în domeniul  asigurării dreptului fundamental al 
omului la un mediu înconjurător sănătos prin prisma reprezentării  intereselor Republicii Mol-
dova în domeniul protecţiei mediului în relaţiile internaţionale și  fi ind declarat  prin art.7 al Le-
gii privind protecţia mediului înconjurător ca „responsabil în faţa comunităţii mondiale pentru 
starea mediului în republică”[3].

O altă autoritate publică cu atribuţii mai vaste în domeniul protecţiei mediului și a dreptului 
constituţional la un mediu înconjurător sănătos este Guvernul, care apare ca organ central al 
puterii executive ce asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea 
generală a administraţiei publice, îmbrăcînd astfel forma unui organ de competenţă generală 
— calitate confi rmată  datorită atribuţiilor complexe în  toate ramurile și domeniile activităţii 
executive. 

În concordanţă cu prevederile  internaţionale, legislaţia autohtonă stipulează următoarele 
atribuţii ale Guvernului în sfera protecţiei mediului, și anume[3]:

1) realizează politica Parlamentului în domeniul protecţiei mediului și asigură folosirea raţi-
onală a resurselor naturale;

2) întocmește cadastrul resurselor naturale;
3) adoptă decizii cu privire la scoaterea temporară sau defi nitivă din circuitul agricol a terenu-
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rilor secătuite sau periclitate de procese geologice, la stabilirea terenurilor destinate împăduririi, 
la crearea zonelor sanitare și de protecţie, precum și a perdelelor forestiere de protecţie;

4) asigură în comun cu autorităţile administraţiei publice locale acţiuni de conservare a di-
versităţii biologice;

5) coordonează activitatea de protecţie a mediului, desfășurarea de ministere, departamente 
și autorităţile administraţiei publice locale;

6) elaborează programe de ameliorare a calităţii mediului pe anul următor;
7) elaborează măsuri de prevenire a crizelor, accidentelor și catastrofelor ecologice, iar în caz 

de producere a acestora organizează un complex de acţiuni pentru lichidarea consecinţelor lor;
8) determină amplasarea și regimul poligoanelor de nivel republican pentru depozitarea și 

prelucrarea deșeurilor de producţie, păstrarea substanţelor toxice și radioactive, precum și regle-
mentează transportarea și inactivarea acestora;

9) organizează și susţine activitatea de educaţie ecologică, creează sistemul de instruire eco-
logică la toate nivelurile sistemului de învăţămînt, asigură pregătirea cadrelor de specialiști în 
domeniul protecţiei mediului;

10) asigură relaţiile externe ale Republicii Moldova cu alte state și cu organismele internaţio-
nale în domeniul protecţiei mediului;

11) numește adjuncţii conducătorului autorităţii centrale pentru resursele naturale și mediu;
12) suportă fi nanţarea activităţii și înzestrarea tehnico-materială a Departamentului și a sub-

diviziunilor acestuia, fi nanţarea comenzii de stat pentru cercetări știinţifi ce în probleme de pro-
tecţie a mediului și folosire raţională a resurselor naturale;

13) cere autorităţilor de administrare a economiei să elaboreze și să asigure realizarea în co-
mun cu autorităţile administraţiei publice locale cu instituţiile de cercetări în domeniile respec-
tive și cu autorităţile pentru mediu programe și recomandări cu privire la: a) protecţia și amelio-
rarea terenurilor în procesul gospodăririi în conformitate cu destinaţia lor și specifi cul funcţional 
al ecosistemelor; schimbarea destinaţiei terenurilor conform rezultatelor expertizei ecologice de 
stat;   b) reducerea consumului de apă industrială și prevenirea pierderilor ei, creșterea gradului 
ei de utilizare, preînt]mpinarea eutrofi zării neechilibrate a apelor de suprafaţă și a poluării ape-
lor freatice cu substanţe chimice; c) economisirea energiei, obţinerea unei maxime efi cienţe la 
folosirea ei, reorientarea politicii energetice spre producerea decentralizată și locală a energiei 
preferenţial pe seama aplicării surselor de energie alternativă (energia vîntului, soarelui, masei 
biologice); d) îmbunătăţirea performanţelor tehnice pentru reducerea noxelor evacuate în atmo-
sferă, sistarea folosirii de clorofl uorocarbonaţi, diminuarea poluării atmosferei cu bioxid de sulf, 
oxizi de azot, compuși organici volatili, reducerea noxelor evacuate prin gazele de eșapament, a 
zgomotelor și vibranţilor în conformitate cu prevederile tratatelor și acordurilor interstatale și 
internaţionale în acest domeniu;  e) elaborarea instrumentelor economice și de gospodărire pen-
tru minimalizarea deșeurilor prin utilizarea cît mai efi cientă a materiei prime, reducerea folosirii 
substanţelor toxice, corozive și infl amabile sau înlocuirea lor cu materiale alternative interne, 
prin mărirea termenului de utilizare a producţiei și prin reciclarea ei.

Un loc important în  asigurarea dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător 
sănătos și protecţiei mediului îl are și administraţia  publică centrală de resort, adică  Ministerul 
Mediului cu instituţiile sale subordonate. 

De la momentul declarării suveranităţii și pînă în zile noastre, ministerul de resort a trecut 
prin mai multe etape de reorganizare. Astfel că iniţial Ministerul Mediului își desfășura activitatea 
sub forma unui Departament de Stat pentru protecţia mediului înconjurător și resurse naturale, 
ulterior în 1998 Departamentul a fost transformat în Minister al Mediului al Republicii Moldova, 
pentru ca în anul 2004 să fi e comasat cu Ministerul Construcţiilor și Dezvoltării Teritoriului. În 
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urma reorganizării, din  anul 2004 a fost creat Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale con-
dus pînă în 2008 de profesorul Constantin Mihailescu, iar mai tîrziu prin Legea nr.21-XVIII din 
18 septembrie 2009, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale a fost reorganizat în Ministerul 
Mediului. 

Ar fi  de remarcat că pe perioada  existenţei sale,  indiferent de forma de organizare, Ministerul 
de resort a avut o singură sarcină de bază  și anume de a elabora și  promova politica statului în 
domeniul protecţiei mediului și utilizării raţionale a resurselor naturale, orientată spre crearea 
unor condiţii benefi ce pentru viaţă, dezvoltarea durabilă a ţării, colaborarea internaţională pre-
cum și ajustarea  legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene.

La ora actuală în subordonarea Ministerului de resort se afl ă Agenţia „Apele Moldovei”, Agen-
ţia pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nu-
cleare și Radiologice, Inspectoratul Ecologic de Stat,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Servi-
ciul Piscicol și Institutul de Ecologie și Geografi e, care se afl ă în subordonare dublă: Academia de 
Știinţe a Moldovei și Ministerul Mediului

Din considerentul că puterea de stat trebuie circumscrisă unui spaţiu și unei comunităţi uma-
ne, putem remarca că ea se răsfrînge fi e asupra întregului teritoriu statal și întregii comunităţi de 
indivizi ce populează acest teritoriu (în cazul puterii de stat centrale), fi e asupra unui teritoriu dis-
tinct, limitat și unei părţi a populaţiei ce se afl ă pe acest teritoriu (în cazul puterii de stat locale). 
În literatura juridică de specialitate această putere a fost încadrată în noţiunea de administraţie 
publică locală și transformată într-o autoritate reprezentativă, organizată de populaţia unităţii 
administrativ-teritoriale pentru soluţionarea problemelor de importanţă locală, pornind de la 
interesele și necesităţile, în conformitate cu Constituţia.

La rîndul său,  legiuitorul, edictînd Legea privind protecţia mediului înconjurător,  a înzes-
trat autorităţile publice locale cu competenţe vaste în domeniul protecţiei mediul și asigurării  
dreptului fundamental al omului la un mediu  înconjurător sănătos. Astfel în baza principiului 
descentralizării serviciilor publice [4] și în conformitate cu art. 9 a Legii privind protecţia me-
diului înconjurător, autorităţile administraţiei publice ale raionului, municipiului în comun cu 
autorizaţiile locale pentru mediu și pentru sănătate asigură respectarea legislaţiei de protecţie a 
mediului;  aprobă de comun acord cu Departamentul limitele de folosire a resurselor naturale, cu 
excepţia limitelor de folosire a resurselor de importanţă naţională, limitele de emisii și deversări 
nocive în mediu, cu excepţia celor ce depășesc teritoriul raionului, municipiului, limitele poluării 
fonice limitele de depozitare a deșeurilor de producţie și menajere; supraveghează și coordonează 
activitate primăriilor și preturilor în domeniul depozitării și prelucrării deșeurilor de producţie 
și menajere, construcţiei și funcţionării instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, instalării uti-
lajelor și dispozitivelor de reţinere și neutralizare a noxelor, prevenirii și combaterii alunecărilor 
de teren, eroziunii, salinizării, compactării și poluării solurilor cu îngrășăminte minerale și pesti-
cide, folosirii raţionale a pajiștilor, repartizării de terenuri pentru asigurarea gradului necesar de 
împădurire, creării perdelelor forestiere de protecţie și a spaţiilor verzi; organizează elaborarea 
și realizarea programelor ecologice raionale, municipale, asigură efectuarea lucrărilor de recon-
strucţie ecologică și de restabilire a echilibrului ecologic în zonele afectate prin activitatea antro-
pică; declară drept zone protejate monumente ale naturii de interes ecologic și peisagistic raional, 
municipal; asigură informarea sistematică și operativă a populaţiei, întreprinderilor, instituţiilor, 
organizaţiilor privind starea mediului în raion, municipiu; contribuie la instruirea și conștienti-
zarea populaţiei în problemele protecţiei mediului și folosirii raţionale a resurselor naturale[3].

În orașe, comune, sate majoritatea problemelor mediului sunt soluţionate respectiv de către 
autorităţile administraţiei publice ale comunei (satului), orașului, care în conformitate cu art. 10 
al actului normativ menţionat anterior și de comun acord cu autorităţile locale pentru mediu și 
pentru sănătate asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos și folosirea raţională a resur-
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selor naturale, exercită un control permanent asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia 
mediului; aprobă anual de comun cu autorităţile pentru mediu limitele de folosire a resurselor 
naturale, cu excepţia limitelor de folosire a resurselor de importanţă raională; limitele de emisii 
și deversări nocive în mediu, cu excepţia celor ce depășesc teritoriul comunei (satului), orașului; 
limitele poluării fonice; limitele de depozitare a deșeurilor de producţie și menajere;  stabilesc 
perimetrele pentru depozitarea deșeurilor de producţie și menajere, a molozului rezultat din 
construcţii, fi erului vechi, organizează inactivarea și utilizarea acestora, stabilesc locurile pentru 
cimitirele de animale, pentru acumularea, prelucrarea, utilizarea precum și pentru neutralizarea 
reziduurilor ce nu pot fi  prelucrate; asigură construirea și funcţionarea instalaţiilor de epurare în 
conformitate cu standardele stabilite pentru apele reziduale, supraveghează echipamentele și dis-
pozitivele de preepurare a apelor reziduale, de reţinere a noxelor; organizează refacerea landșaf-
turilor și reconstrucţia zonelor afectate profund sun aspect peisagistic și al echilibrului ecologic 
cum sînt: terenurile de exploatări miniere la suprafaţă, haldele de cenușă, fosfoghips, depozite-
le de șlamuri industriale din contul agenţilor economici care au produs afectarea; restabilesc și 
menţin raportul știinţifi c argumentat în cadrul zonei între terenurile arabile, pentru pășunat, pă-
duri și ape pentru a păstra echilibrul natural în ecosisteme, delimitează terenurile pentru pășunat, 
luînd în considerare încărcarea lor cu animale, potenţialul de producţie și cerinţele de protecţie 
a solului și vegetaţiei;  asigură realizarea măsurilor de prevenire și combatere a alunecărilor de 
teren, eroziuni, salinizării, compactării și poluării solului cu îngrășăminte minerale și pesticide; 
repartizarea de terenuri pentru noi obiective, plantaţii multianuale, masive de irigare care sînt 
admise numai în baza autorizaţiei serviciului geologic; repartizează terenuri pentru asigurarea 
gradului necesar de împădurire, îndeosebi în zonele cu defi cit de păduri, organizează împăduri-
rea terenurilor agricole impracticabile, sădirea și întreţinerea perdelelor forestiere de protecţie, 
aliniamentelor de arbori și arbuști, spaţiilor verzi, parcurilor și grădinilor vii; acordă priorităţi și 
înlesniri întreprinderilor ce desfășoară activităţi economice nonpoluante și sistemelor de pro-
ducţie cu circuit închis, sistează planifi carea, construirea și lucrările pentru efectuarea cărora s-a 
obţinut autorizaţia autorităţilor pentru mediu[3].

În baza concepţiei savantului rus  V.V. Petrov, care  susţine că între ideea legii, care îmbracă 
forma unei norme juridice și transpunerea acestei idei în viaţă  există o mare deosebire, deoarece, 
întotdeauna,  ori cît de ideală nu ar fi   poziţia legii, necesită o realizare în practică[9, p.161], putem 
afi rma atît în prim plan că autorităţile publice ocupă un rol central în  domeniul protecţiei me-
diului și asigurării concomitente a dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător să-
nătos, dispunînd de competenţe,  care corespund cerinţelor  normelor internaţionale și regionale, 
cît și  în plan secund faptul că anume autorităţile publice centrale de specialitate  împreună cu 
organele  administraţiei publice locale  reprezintă acei piloni legali, care transpun în viaţă spiritul 
legii, iar de  activitatea lor depinde  atingerea scopurilor refl ectat în normele juridice ridicate la 
rang de legi din domeniul protecţiei mediului.

Așadar, într-un stat de drept este foarte important ca autorităţile  publice să acorde o mai mare 
atenţie procesului de promovare și garantare a dreptului fundamental al omului la un mediu în-
conjurător sănătos, atît din considerentul că ele ocupă un loc central și coordonator în domeniul 
protecţiei drepturilor omului, cît și pe motiv că activitatea autorităţilor publice est realizată  prin 
acte administrative al căror obiect  îl constituie realizarea  și garantarea drepturilor și libertăţilor 
omului, iar de calitatea acestor acte și măsuri întreprinse depinde  efi cienţa întregului sistem  de 
protecţie a drepturilor și libertăţilor omului, precum și nemijlocit asigurarea dreptului funda-
mental al omului la un mediu înconjurător sănătos.
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Résumé
La protection internationale des droits de l’homme est une institution du droit international 

public, qui est constitué de l’ensemble des normes juridiques internationales de consécration et de 
garantie des droits de l’homme.

Une idée génératrice qui caractérise le droit international moderne des droits de l’homme est 
celle qu’aujourd’hui on considère que les hommes en tant qu’individus ont des droits garantis du po-
int de vue international en tant que personnes individuelles et non seulement comme citoyens d’un 
ceratin état. Il existe aussi un nombre de plus en plus grand d’organisations internationales dans la 
juridiction desquelles entre la protection des personnes physiques contre les infractions commises par 
l’état dont elles sont les citoyens, ainsi que par n’importe quel autre état.

Cependant, même si le problème des droits de l’homme s’est internationalisé au-delà de toutes 
attentes, le devoir des normes de droit international qui existent au présent, ainsi que la multitude 
d’institutions internationales spécialisées conçues pour assurer la mise en oeuvre de cette législation, 
souvent ces remèdes s’avèrent encore inadéquats et ineffi  caces.

L’essentiel de tout le mécanisme de consécration et de garantie internationale des droits de l’homme con-
siste en l’acceptation par les états du fait que les droits de l’homme ne peuvents plus être laissés à la discrétion 
de chaque état à part, qu’il puisse agir en toute liberté, dans un domaine qu’il se réserve totalement.

Au contraire, en bonne conscience de la nécessité de réduction du risque de quelques infractions 
graves, massives et systémiques du droit de l’homme au niveau intérieur, sous l’assurance d’une sou-
veraineté étatique absolue, les états ont convenu de coopérer au niveau international pour assurer 
la promotion et le respect des droits de l’homme. De ce niveau international, les états ne peuvent pas 
déroger sur le plan intérieur en la défaveur de la garantie des droits, mais ils peuvent le faire seule-
ment en assurant une protection élevée aux droits de l’homme au niveau national. 

Din punct de vedere geografi c protecţia internaţională a drepturilor omului evoluează pe 
două dimensiuni - universală și regională. La nivel internaţional se dezvoltă sisteme regionale 
de consacrare și garantare a drepturilor omului, de protecţie a drepturilor omului, inclusiv: Eu-
ropean, American (acoperind America de Nord și America de Sud) , African, Asiatic și Islamic.

Faptul că în domeniul drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului au fost adoptate 
instrumente internaţionale, specifi ce unor regiuni diferite ale lumii, acestea nu au în vedere re-
cunoașterea vreunui criteriu discriminatoriu pe plan mondial și nici în raport cu drepturile ine-
rente fi inţei umane. Asemenea documente constituie în realitate, doar o adoptare a universalită-
ţii recnoașterii drepturilor omului la obiectivele concrete regionale sau la diferite particularităţi 
de ordin procedural, pe care statele respective consimt să le aplice în relaţiile dintre ele, pentru a 
asigura o mai bună urmărire și realizare a scopurilor propuse1.

1  Vasak K. The Distingnish Criteria of Institution, in vol. The International Dimensions of Human Ri-
ghts, vol.I, UNESCO, 1992, p.22
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Putem spune cu toată certitudinea că dimensiunea universală a drepturilor omului se indivi-
dualizează în plan regional, după cum reglementarea regională se regăsește în universalitate.

Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului are la bază Convenţia interameri-
cană a drepturilor omului 2 , care a fost concepută după modelul Convenţiei europene a dreptu-
rilor omului. Este cunoscută și sub denumirea de Pactul de la San Jose-Costa Rica. Reafi rmând 
valoarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ca și a altor documente, convenţia conţine 
prevederi detaliate privind dreptul la viaţă, libertatea persoanei, garanţii judiciare, libertatea de 
conștiinţă și religie, libertatea de exprimare a gândirii, libertatea de asociere, protecţia familiei, 
dreptul de proprietate, drepturile copilului, drepturile politice, economice, sociale și culturale, 
alte drepturi și libertăţi consacrate și în documentele universale3.

 Pentru a se asigura respectul drepturilor omului, defi nite în prima parte a Convenţiei, care 
cunoaște două tipuri de jurisdicţie, au fost create două organe: Comisia Interamericană a dreptu-
rilor Omului (art.33, lit.a) și Curtea Intaramericană a Drepturilor Omului (art.33, lit.b).

Atribuţiile Comisiei Interamericane a Drepturilor Omului, ca și modul de funcţionare, sunt ase-
mănătoare cu cele ale Comisiei Europene a Drepturilor Omului, doar cu câteva particularităţi specifi -
ce. Comisia interamericană a drepturilor omului dispune de puteri privind toate statele membre O.S.A., 
nu numai acele care au ratifi cat Convenţia interamericană asupra drepturilor omului. De asemenea, 
în categoria drepturilor protejate prin activitatea Comisiei sunt incluse atât drepturile enumerate în 
Convenţia citată, cât și cele cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Comisia are ca sarcină principală promovarea respectării și garantării drepturilor omului. În 
exercitarea mandatului său, Comisia are următoarele funcţii și atribuţii (art.41 din Convenţie):

- să stimuleze conștientizarea drepturilor omului de către popoarele Americii;
- să recomande guvernelor, atunci când consideră util, ca acestea să adopte măsuri progresive 

în favoarea drepturilor omului, precum și prevederi în măsură să promoveze respectarea acestor 
drepturi, în acord cu legislaţiile lor interne și cu constituţiile lor;

- să solicite guvernelor statelor membre să-i furnizeze informaţii, privind măsurile pe care 
acestea le adoptă în materie de drepturi ale omului;

- să adopte în virtutea prerogativelor cu care este investită în conformitate cu art.44-51 ale 
Convenţiei măsuri privind poziţiile și alte comunicări care-i sunt supuse; și

- să prezinte un raport anual Adunării Generale a Organizaţiei Statelor Americane.
Dreptul de a se adresa Comisiei cu petiţii conţinând contestări și plângeri referitoare la o încăl-

care a Convenţiei de către un stat parte în conformitate cu art.44 îl are orice persoană sau grup de 
persoane, orice entitate neguvernamentală și legal recunoscută în unul sau mai multe state membre.

Comisia se va pune la dispoziţia statelor interesate, în vederea ajungerii la o reglementare 
amiabilă bazată pe respectarea drepturilor omului, recunoscută în Convenţie (art.48). În caz de 
reglementare amiabilă Comisia redactează un raport care este transmis petiţionarilor și Statelor 
Părţi, îl comunică Secretarului General al OSA, pentru a fi  publicat.

În cazurile grave și de urgenţă, până la soluţionarea cazului, Comisia poate întreprinde o anchetă, dar 
numai cu consimţământul statului pe teritoriul căruia a fost comisă pretinsa încălcare (art.47p.2).

Dacă nu se agunge la o soluţie pozitivă, Comisia redactează un raport în care expune faptele 
și concluziile sale, membrii Comisiei având dreptul la opinie separată. Raportul cu propunerile și 
recomandările Comisiei este trimis statelor interesate fără dreptul de a fi  publicat (art.70).

2  Convenţia Interamericană a Drepturilor Omului. Semnată San Jose (Costa Rica) la 22 noiembrie 1969, 
în cadrul Organizaţiei Statelor Americane (O.S.A.) și a intrat în vigoare la 18 iulie 1978. Instrumente 
internaţionale regionale, vol.II, București 1989, 352p

3  Vasak K. The Distingnish Criteria of Institution, in vol. The International Dimensions of Human Ri-
ghts, vol.I, UNESCO, 1992, p.124
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Curtea Interamericană a Drepturilor Omului nu poate fi  sesizată decât de statele părţi la 
Convenţie sau de către Comisie, cu condiţia să fi  fost epuizată, în faţa Comisiei, o procedură pre-
alabilă, fără caracter jurisdicţional (art.61).

Competenţa Curţii privește orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea articolelor Conven-
ţiei, cu condiţia ca statele părţi la diferendul respectiv să fi  recunoscut competenţa Curţii, fi e printr-o 
declaraţie unilaterală, generală ori specială, sau printr-un compromis cu privire la diferendul respectiv 
(art.62). Dacă Curtea constată că a fost încălcată Convenţia, ea se pronunţă în acest sens printr-o hotă-
râre, în care indică drepturile ce urmează să fi e restabilite în favoarea părţii vătămate (art.63).

Curtea Interamericană dispune de o importantă competenţă consultativă. Orice stat membru 
al Organizaţiei Statelor Americane ca și organele acestei organizaţii pot solicita Curţii avize con-
sultative asupra interpretării Convenţiei, precum și altor acorduri privind protecţia drepturilor 
omului în statele americane. Curtea mai poate da avize la cererea oricărui stat membru al O.S.A. 
referitor la conformitatea oricărei legi interne a acestui stat cu dispoziţiile Convenţiei interameri-
cane a drepturilor omului (art.64).

Hotărârile Curţii sunt defi nitive și fără drept de apel (art.67), judecătorii având dreptul la 
opinie separată (art.65 p.2). 

Curtea Interamericană are un specifi c organizaţional diferit de cel al CEDO. Curtea se com-
pune nu dintr-un număr de judecători egal cu numărul statelor membre, ci din 7 judecători re-
sortisanţi ai statelor membre ale Organizaţiei, aleși cu titlu personal, dintre juriștii care se bucură 
de o înaltă autoritate morală, de o competenţă recunoscută în materie de drepturi ale omului și 
care întrunesc condiţiile necesare pentru exercitarea celor mai înalte funcţii judiciare cu privire 
la legislaţiile lor (art.52).

În opinia noastră, structura Curţii urmează modelul Curţii Internaţionale de Jusitie a ONU, 
atât ca structură, cât și ca procedură.

Sistemul african de protecţie a drepturilor omului are la bază Carta Africană a Drepturilor 
Omului și Popoarelor , adoptată de Organizaţia Unităţii Africane (O.U.A) în iunie 1981, la ce-a 
de 18-a Conferinţă a șefi lor de stat și guvern la Nairobi și intrată în vigoare în 19864.

Carta a prevăzut în special înfi inţarea unor organe de promovare și protecţie a Drepturilor 
Omului și Popoarelor. Potrivit Cartei Organizaţiei Africane, libertatea, egalitatea dreptatea și dem-
nitatea sunt obiective esenţiale pentru realizarea aspiraţiilor legitime ale popoarelor africane. Prin 
art.2 Carta își reafi rmă angajamentul solemn de a elimina sub toate formele colonialismul din Afri-
ca, de a coordona și intensifi ca cooperarea și eforturile pentru a oferi condiţii mai bune de existenţă 
popoarelor Africii, a favoriza cooperarea internaţională, ţinând cont în modul cuvenit de Carta 
Naţiunilor Unite și de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. În 1961, Conferinţa africană 
asupra regulii de drept, întrunită în capitala Nigeriei, a reunit 194 de judecători, profesori și prac-
ticieni ai dreptului din 23 de state africane. În rezoluţia acestei Conferinţe se arată că participanţii 
invitau guvernele africane să studieze posibilitatea adoptării unei convenţii africane asupra dreptu-
rilor omului. Pe parcurs au urmat și alte iniţiative, inclusiv privind colaborarea Comisiei drepturilor 
omului a Naţiunilor Unite. În anul 1971, O.U.A. a organizat la Addis-Abeba un seminar împreună 
cu Comisia economică a ONU pentru Africa. Momentul decisiv l-a constituit a 16-a întâlnire la 
nivel înalt a O.U.A., la care s-a avansat ideea unui proiect asupra unei convenţii africane. Proiectul 
a fost discutat în septembrie 1979 la un seminar organizat la Monrovia de Naţiunile Unite, urmat 
apoi de o reuniune de experţi, pregătită de O.U.A, în decembrie 1979, la Dakar. În ianuarie 1981, o 
Conferinţă a miniștrilor de justiţie, la Banjul a defi nitivat proiectul. El a fost aprobat cu ocazia celei 
de a 18-a conferinţe la nivel înalt a șefi lor de stat și de guvern, în iunie 1981 la Nairobi.

4  Carta Africană a Drepturilor Omului și popoarelor din 1981.vezi, I.Vida. Drepturile omului în regle-
mentări internaţionale.-ed. Lumina Lex, București, 1999, 695p.
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Carta este împărţită în trei părţi ( drepturi și obligaţii - art.1-29 măsuri de protecţie - art.30-
63; prevederi generale - art.64-68. 

Partea întâi conţine două capitole (drepturile omului și ale popoarelor - art.1-26; obligaţii 
- art.27-29), iar partea a doua conţine patru capitole (crearea și organizarea comisiei africane a 
drepturilor omului și popoarelor – art.30-44; mandatul Comisiei -art.45, procedura Comisiei, 
comunicări din partea statelor, alte comunicări - art.46-59; principii aplicabile - art.60-63).

În ceea ce privește drepturile prevăzute, ele urmează catalogul drepturilor cunoscute. Putem 
constata însă și existenţa unor accente specifi ce, derivând, în bună parte, din caracteristicile sta-
talităţii africane. Astfel, spre exemplu, dreptul la cetăţenie și la interzicerea lipsirii arbitrare de 
cetăţenie (art.15 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) nu fi gurează în Carta Africană. 
Această situaţie o putem explica în felul următor: conceptul de cetăţenie nu joacă un rol impor-
tant în ideile africane asupra organizării statului, calitatea de membru al unei comunităţi fi ind 
bazată mai curând pe legături de familie, clan, trib și naţiune.

De asemenea dreptul la libera alegere a partenerului de căsătorie (art.16 din Declaraţia Uni-
versală) nu fi gurează, date fi ind, probabil, tradiţiile din unele state africane. Lipsesc de asemenea 
drepturile la un nivel decent de trai (art.11 din Pactul referitor la drepturile economice, sociale și 
culturale) și dreptul la odihnă și timp liber.

Drepturile popoarelor, așa cum sunt prevăzute în Cartă (art.19-24), evidenţiază importanţa 
acordată în Africa acestei categorii. Alături de drepturile consacrate (autodeterminare și suvera-
nitate asupra resurselor naturale) sunt prevăzute egalitatea popoarelor și dreptul la decolonizare, 
considerat parte a dreptului internaţional cutumiar universal. Aceste elemente nu sunt cunoscute în 
alte acte regionale în materia drepturilor omului, fi ind o particularitate a Cartei Africane [86, p.49].

În scopul îndeplinirii prevederilor Cartei a fost înfi inţată Comisia Africană a Drepturilor 
Omului și Popoarelor, alcătuită din 11 persoane art.31 alese de Conferinţa șefi lor de stat și de 
guvern ai ţărilor ce fac parte din O.U.A. ( art.33), pentru un mandat de șase ani (art.36). 

În comparaţie cu sistemul european sau american, sistemul african al drepturilor omului prin 
prisma Cartei africane proclamă nu numai drepturi, ci și îndatoriri ale omului (cap.II, art.27-29), 
și nu include vreo curte ce ar avea competenţă contencioasă sau consultativă în domeniu. Absen-
ţa acestei instanţe ar putea fi  explicată prin concepţia africană privind dreptul, în general, care 
preferă concilierea procedurilor cu caracter jurisdicţional.

În lipsa unei curţi specializate, Comisia africană a drepturilor omului și popoarelor poate ac-
ţiona în același timp atât pentru promovarea drepturilor proclamate de Convenţie (art.45), cât și 
în calitate de organ cvasijurisdicţional, acordând prioritate violărilor în masă a acestora (art.58). 
Comisia poate face studii și cercetări, dă avize și recomandări generale, propunând soluţii juridi-
ce în cazuri concrete de violare a drepturilor omului și formulând prin interpretare sau codifi care, 
norme privind drepturile omului.

Referindu-ne la sistemul regional de protecţie a drepturilor omului asiatic, menţionăm că 
el are la bază Declaraţia îndatoririlor fundamentale ale popoarelor și statelor asiatice, adoptată la 
Djakarta-Indonezia la 9 decembrie 1983, de Consiliul Regional asupra drepturilor omului din Asia .

Declaraţia recunoaște tuturor persoanelor drepturi individuale și colective fundamentale, 
drepturi pe care persoanele și statele sunt obligate să le respecte. Soarta a milioane de asiatici o 
constituie mizeria, foamea, suferinţa, disperarea, fapt ce necesită conștientizarea că această si-
tuaţie inumană împiedică sau întârzie transformarea instituţiilor sociale, culturale, economice 
și politice, care depreciază viaţa și demnitatea umană, respectiv întârzie dezvoltarea popoarelor 
asiatice.

Această Declaraţie enumeră îndatoririle fundamentale ale statelor și popoarelor asiatice, con-
comitent cu drepturile individuale ale cetăţenilor, inspirându-se din Declaraţia Universală Drep-
turilor Omului, din Pactele cu privire la drepturile omului ca și din alte documente adoptate în 
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cadrul ONU. Declaraţia stabilește îndatorirea pentru orice stat de a garanta libertăţile și dreptu-
rile fundamentale ale indivizilor, expres enumerate, și a le înscrie în prevederi constituţionale și 
alte legi, fără ca acestea să poată fi  denaturate sau restrânse.

Pe prim plan, Declaraţia consacră dreptul la pace (art.1), ca îndatorire a tuturor statelor și po-
poarelor, obligaţia de a face din Asia o regiune a păcii și neutralităţii, de a interzice bazele străine 
pe teritoriul lor, de a nu stoca sau utiliza arme nucleare, biologice sau chimice. Deși acesta consti-
tuie un comandament, de ordin politic, la nivel de stat, este evident că înfăptuirea sa favorizează 
în cea mai mare măsură, asigurarea realizării drepturilor esenţiale ale omului, printre care dreptul 
la pace al individului care trebuie să ocupe un loc primordial.

La fel în Declaraţie se mai prevăd o serie de obligaţii importante pentru state, ca de exemplu, 
dreptul la dezvoltare politică, economică, socială și culturală autonomă a popoarelor (art.3-5), 
administrarea și exploatarea judicioasă a resurselor naturale ale naţiunii, eliminarea discrepanţe-
lor dintre zonele rurale și urbane dintre regiunile defavorizate; adoptarea de măsuri echitabile, în 
vederea utilizării și conservării pământului, respectarea drepturilor oamenilor muncii, în special 
dreptul la grevă, întocmirea de programe care să favorizeze ridicarea zonelor rurale, asigurarea 
protecţiei femeii, copilului și a persoanelor handicapate, libertatea mijloacelor de comunicaţie în 
masă, discriminare sau violenţa, bazate pe naţionalitate, rasă sau religie.

Deși este vorba de obligaţii și îndatoriri la nivel de stat, prin natura și, mai ales prin efectele 
ce le pot crea, ele reprezintă totodată premise și garanţii pentru o promovare și protejare reală a 
drepturilor și libertăţilor cetăţenești.

Sistemul Islamic are la bază Declaraţia Islamică Universală a Drepturilor Omului . Textul 
Declaraţiei a fost publicat la 19 septembrie 1981 de către Consiliul Islamic, organizaţie neguver-
namentală .

Deși această declaraţie are la bază o serie de precepte religioase - legea fi ind considerată o 
emanaţie a divinităţii – totuși, prin reglementările sale concrete, ea răspunde unei nevoi de regle-
mentare socială, din care drepturile omului se consideră a face parte integrantă.

Declaraţia Islamică proclamă ca drepturi inviolabile și inalienabile: dreptul la viaţă, dreptul la 
libertate sub orice formă, dreptul la egalitate și protecţie împotriva oricărei discriminări, dreptul 
la protecţie împotriva oricărui abuz de putere, dreptul minorităţilor religioase (nemusulmane), 
dreptul și obligaţia cetăţenilor de a participa la conducerea treburilor publice, dreptul de expri-
mare, dreptul la libera asociere, dreptul la protecţia proprietăţii, dreptul la securitatea socială, 
dreptul la educaţie, dreptul la viaţa privată, dreptul la libertatea de circulaţie.

Documentele internaţionale, atât cele încheiate în cadrul ONU, cât și cele la nivel regional, 
atestă, deci, că recunoașterea drepturilor omului are un caracter de universalitate și că protecţia 
lor juridică se impune oricărui stat, oricărei comunităţi cu valoare de obligativitate “erga omnes”.

Acele teorii și concepţii, care se vehiculează, bazate pe o așa-numită superioritate între rasele 
umane, prin care secole de-a rândul s-a încercat să se justifi ce diferite discriminări în domeniul 
drepturilor omului, evident false din punct de vedere știinţifi c și condamnabile pe plan moral, 
politic și juridic, se cer a fi  respinse cu întreaga forţă de convingere a umanităţii.
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THE MONITORING OF THE REALIZATION OF THE COPYRIGHT IN INTERNET
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Rezumat
Internetul reprezintă o reţea cooperativa de reţele, milioane de utilizatori fi ind conectaţi pe plan 

naţional sau internaţional. Nici un individ sau organizaţie nu controlează si nu este stăpân pe In-
ternet. Extinderea sa impunătoare face practic imposibila reglarea sau supravegherea acţiunilor si 
fl uxurilor de pe Web.

Internetul, alte reţele de calculatoare, si inovaţiile in tehnologiile digitale oferă oportunităţi inso-
lite in cadrul comunicării la nivel global si a dezvoltării economice. Pentru a putea profi ta din plin 
de întregul potenţial a noilor tehnologii este necesar de confruntat si de rezolvat multe difi cultăţi de 
ordin tehnic si legal. Unul din subiectele de ordin legal îl reprezintă protecţia drepturilor de autor cat 
si limitările acestora împotriva copierii neautorizate in medii digitale sau electronice.

Aceasta lucrare are ca scop analizarea termenului „dreptul de autor” in interacţiunea sa cu In-
ternetul. In plus, sunt prezentate noţiuni generale in ceea ce privește protecţia drepturilor de autor 
si legislaţia privind aceste drepturi. In ultima parte a lucrării sunt analizate cele mai des întâlnite 
încălcări si excepţia de la legea privind drepturile de autor.

Copyright protection
Nowadays, the growth of the Internet has put pressure on traditional intellectual property 

protections such as copyright and patent. Internet technology is evolving faster than the laws 
that govern it. A common believe about the Internet is that anything posted online can be copied 
or downloaded, thus some forms of information which are made accessible on the Internet, are 
easily copied. Nevertheless the Web is a highly interactive and dynamic „community” which 
provides opportunities for individual creators to publish their works and includes many ways for 
interactive communication, being an engine towards new creations.

• The protection of copyright and related  rights covers a wide array of human creativity. 
Anything that we can see on the Internet has the same potential of being protected by copyright 
as anything we can see in the library or bookstore. Many creative works that flow through the 
electronic world are subject to such protection. The first copyright law came from England in 
1710 when the «Statute of Ann» was passed to protect booksellers and printers from anyone co-
pying their work without permission. In order to protect IP there were created some organizati-
ons and adopted several treaties and conventions. Here are some of them:Trade-Related Aspect 
of Intellectual Property Rights (TRIPs) – 1994

• World Intellectual Property Organization Copyright Treaty – 1996 
• Digital Millennium Copyright Act (DMCA)  1998
• Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright 

and related rights in the information society
• The International Organization for Standardization and the International Electrotechnical 

Commission which support the protection of copyright in both the paper and electronic worlds. 
They are committed to promote the importance of copyright and to ensure that the integrity of 
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all types of created works is upheld. Moreover these two organisations guard the implementation 
and the right use of standards [2].

Under the most important international copyright convention, the Berne Convention, copy-
right protection covers all „literary and artistic works.” This term comprises diverse forms of 
creativity [1]:

• writings, both fiction and non-fiction, including scientific and technical texts, e-books, 
website text, newspaper articles, emails and computer programs;

• databases that are original due to the selection or arrangement of their contents;
• musical works;
• audiovisual works: films – including streaming video footage and television programmes, 

sound recordings – including compact discs and MP3 files
• works of fine art, including drawings and paintings;
• dramatic works – including plays, dance and mime;
• photographs.
Th erefore all material found on the internet is generally protected under copyright law, copy-

right not being restricted just to books.

Defining copyright on Internet
So what is copyright? Copyright is defi ned in the Concise Oxford Dictionary as: „the exclusive 

legal right, given to the originator or his or her assignee for a fi xed number of years, to print pu-
blish, perform, fi lm, or record literary, artistic or musical material, and to authorize others to do 
the same”. Simply put, copyright protects the ownership and identity of the work of its creator: 
creation of the mind, inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images and 
designs used in commerce.

In order to be protected by the copyright law the work must fulfi ll three main requirements, 
namely [12]:

1. be expressed in a Tangible Medium.
Th e work must be recorded somehow. If the work is a book, the content must be written 

down. Even an audiotape of the author telling the story fi xes the work in a tangible medium. A 
song must either be recorded or scored so that someone else can hear or read the music. Photo-
graphs are tangible mediums and meet this requirement automatically. In other words, the idea 
behind the work must be able to be read, seen, heard, or understood by others.

2. be original.
It has to be original. It is impossible to claim copyright protection to work that was created by 

someone else or in case when you copied the work and claim that you are the author.
3. be creative. 
Th e material must also be creative. It is suffi  cient to have just a little bit of proper creativity to 

be able to be protected by the copyright law. 
Copyright is free and automatic. Th e work it is protected by copyright from the moment it was 

created (provided it is suffi  ciently original). Hence the artist owns copyright without registration, 
but if he wants to protect his work from theft  he should register it before publishing or distribu-
ting, therefore he gains powerful legal remedies against infringers. While copyright law makes it 
technically illegal to reproduce almost any new creative work without permission, if the work is 
unregistered and has no real commercial value, it gets very little protection. Copyright protection 
will usually last until 70 years aft er the death of the creator.

• Copyright law gives artists a monopoly on their work, conferring them certain rights that 
only they may exercise. The artwork's creator is the only one who canMake copies of the work;

• Make derivatives or revisions;
• Distribute or publish the work;
• Perform the work in public (if the work is a poem, song, play, or movie);
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• Display the work in public (if the work is a painting, graphic, photo, sculpture, or other still-
image work);

• Perform the work in public by digital transmission (if the work is a sound recording).
Th e posting on the Internet of the copyrighted works was possible due to the development of 

the digital technology. Th is rather new invention enables the transmission and use of all of pro-
tected materials in digital form over interactive networks. Th e process of „digitization” allows the 
conversion of such materials into binary form, which can be transmitted across the Internet, and 
then re-distributed, copied and stored in perfect digital form. So the transmission of text, sound, 
images and computer programs over the Internet is already commonplace.

Here are presented some characteristics of digital works:
• Easy to duplicate;
• Easily transmitted and accessed via network;
• Plasticity which comprises the change and then the storage of the derived work;
• Disappearing traditional distinctions between different types of works (music, images, text) 

as they take another form;
• The digital works are compact and not directly accessible to users.
Copyright infringements on the Internet
By posting the work to the internet the author accepts the risk that his copyright may be infringed. 

Th ere are four criteria [4] to be considered in order to defi ne whether it is an infringing use, namely:
1. The amount and character of the use;
2. The nature of copyrighted work;
3. The amount copied in relation to the whole copyrighted work;
4. The effect of the copying on the potential market for the copyrighted work.
Copyright infringement occurs when intellectual property is reproduced, performed, broad-

cast, translated or adapted without the express permission of the creator or the group/individual 
licensed to handle the material in question. Th ere are many diff erent ways that the rules can be 
broken – knowingly, or by accident – on the Internet that is why copyright is so diffi  cult to enfor-
ce on the Web community. While the music industry’s copyright battle highlighted peer-to-peer 
sharing technologies, there are numerous other ways that the integrity of intellectual property 
can be compromised. In the case of standards some of the most common methods include [2]:

Password abuse – sharing passwords that have been issued to a single user for use on a specifi c 
site that sells standards.

Illegal distribution of copies of standards – either by mass e-mailing or circulating paper pho-
tocopies of the purchased standard.

Uploading purchased standards – either onto a publicly accessible Internet site or onto an or-
ganizational Intranet, making it available to a wide group of users.

Th e understanding of the copyright statute leads to the realization that the law applies also to 
the Internet. As it was stated above, the copyright statute is triggered by the unauthorized act of 
copying, publishing, performing, displaying in public, or revising any copyright protected mate-
rials [8]. Th e computer automatically makes copies when you surf the Internet in various ways. 
By simply viewing a page on the Internet represents a way that copies are made. Th is causes a 
copy of that page to be made and stored in the Random Access Memory (RAM) of the computer. 
Browsers also make copies so you can return to a site faster. Th is is technically suffi  cient to trigger 
the copyright statute. However this does not mean that everyone who merely surfs the Internet is 
liable for copyright infringement and risks being sued. Anyone who posts content on the Internet 
expects people to visit their site. Th ey know that visitors’ computers will make copies in the pro-
cess, and the website host grants visitors an implied license or permission to make those copies.

Th ere are ways to through which the author can minimize the risk of infringement. Some 
examples include:
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• ensuring he prominently displays a copyright notice on his site setting out what can and 
can’t be done with his work;

• using copy protection or digital rights management software such as digital watermarking;
• also the author has the right to pursue legal action against any individual that infringes his copyright.
Copying the material off the internet without seeking the permission can be considered as an 

infringement of the rights of a copyright owner. It is a common misconception that once materi-
al is posted to the internet it can be freely copied. In other words, if somebody:

• prints material from a website;
• cuts and pastes material from another site onto his own website;
• saves material from a website on his hard drive or on a disk; or
• makes internet material available to other users via email or an Intranet system
Th is means that he may be infringing the rights of a copyright owner.
Th e most common copyright infringements on the Internet are shown in the fi gure bellow.

Downloading
Downloading content from any web page is the equivalent to making a copy of the content, 

the same as making copies of a book in the library. Th is action is considered to be a direct infrin-
gement of the copyright of the content’s author. In order to comply with copyright law, there must 
be received the permission from the copyright holder before downloading any content. However 
some websites expressly give permission to download content.

Forwarding emails containing copyright material
All the written E-mails are copyrighted. Forwarding an email which contains copyright ma-

terial to a third party constitutes a communication to the public, whereby the author’s copyright 
may be infringed. However, e-mail is not, unless previously agreed, secret. In other words we can 
certainly report on what e-mail we are sent, reveal what it says or even quote parts of it. Somebo-
dy who sues over an ordinary message would almost surely get no damages, because the message 
has no commercial value. Nevertheless it would be better and more correctly to check whether 
there is a copyright statement in the e-mail or to seek permission from the owner of the copyright 
material contained before forwarding any email that has been sent to us

Approximately 99.9% of all e-mail has no copyright notice, being an ordinary non-secret 
personal letter of minimal commercial value. However there is a law which protects private 
correspondence.

Providing links to other websites
Linking raises a number of complex issues. Th erefore, before linking to other material on the 

internet we should pay attention to some important facts:
• if the material that is going to be linked contains a copyright notice
• if we have the copyright owner permission to link to their material
• if we are not linking to material that has been posted illegally
• if the material we are linking at is only available by subscription or payment
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Fair use.
Fair use is a legal „defence” to copyright, being one of its most important limits. It was created 

to allow use of copyright material for socially valuable purposes such as commentary, parody, 
news reporting, education and the like, without permission of the copyright holder. A typical 
instance would be a brief quotation from a book as part of a book review. Uses allowed by „Fair 
Use” are normally a small part of a work and include an author credit and attribution. It permits 
some use of others’ works even without approval, thus, as in copying printed material such as 
books in the library, we will not need permission if we qualify for Fair use.

Fair uses are generally for non-profi t purposes, commercial uses of another’s work being 
disfavored; in this respect uses that generate income or interfere with a copyright owner’s income 
are not admitted. Fairness also means crediting original artists or authors. Yet, not all commercial 
uses are forbidden. Most magazines and newspapers are operated for profi t; they are not automa-
tically precluded from fair use.

Copyright law is intended to promote and advance authors creations. In the condition where 
the Internet becomes more and more popular, representing the newest way of communication 
copyrighted materials are put in danger of being infringed more and more oft en. Th e Internet has 
been described as „the world’s biggest copy machine.” Indeed, on Web one can make an unlimited 
number of copies, virtually instantaneously, without perceptible degradation in quality. And the-
se copies can be transmitted to locations around the world in a matter of minutes. As we can see 
the emergence of the electronic environment made the copyright infringements easier to arise.

However, the opportunities and advantages perceived trough the Internet encourage the au-
thors to not just allow, but fund the publication and distribution of works so that they reach far 
more people than they would if they were free or unprotected -- and unpromoted. Neverthe less, it 
must be remembered that copyright has two main purposes, namely the protection of the author’s 
right to obtain commercial benefi t from valuable work, and the protection of the author’s general 
right to control how a work is used. 

It can be assumed that the most common infringements are unlikely to be foreclosed, as they 
are happening in the day to day life, sometimes without realizing it. Th ough we must be aware of 
the existing copyright law and respect the creation of the others.
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Abstract
Th e problem of building a state of law and of a civil society, as well as the mechanisms of interac-

tion between these two concepts, presents, at fi rst glance, a purely academic interest for Moldova at 
the moment. In fact, it is one of the most important, if not the developer not only important for the 
country’s socio-political, but also for its future.

Problema edifi cării Statului de Drept și a Societăţii civile, cît și a mecanizmului de interac-
ţiune dintre aceste două concepte, ce prezintă, la prima vedere, un interes pur academic pentru 
Republica Moldova la momentul actual, de fapt, este una dintre cele mai importante, daca nu cea 
mai importantă nu numai pentru dezvoltarea social-politică a ţării, ci și pentru viitorul ei. 

Întrebarea cea mai dureroasă: de ce, societatea moldavă se dezvoltă în direcţia contrară inte-
reselor sale, de ce, în loc de modurile pașnice și echilibrate de rezolvare a problemelor, domină 
soluţiile confl ictual-distructive, sacrifi ciile sociale ale cărora sînt prea mari? 

Cît nu ar fi  de paradoxal, dar cauza principală a acestor procese, în opinia mea, constă, în 
cele din urmă, în stabilirea statutului juridic al Statului de Drept și al Societăţii civile din Repu-
blica Moldova, în lipsa unor elemente și caracteristici distincte, inerente acestora. Anume lipsa 
acestora și determina astăzi procesul de dezvoltare a ţării noastre - sau, mai degrabă, a modului 
confl ictual de realizare a acestuia.

După opinia cercetătorului în domeniu C. Marin, prezenţa Societăţii civile în vizorul invest-
gaţiilor știinţifi ce indigene este condiţionată și de o oportunitate particulară. Ea rezidă în desco-
perirea sau în conștientizarea aprofundată a conceptului propriu-zis de societate civilă. Opor-
tunitatea în cauză este condiţionată, în primul rînd, de faptul că spaţiul geoistoric al Republicii 
Moldova, în virtutea specifi cităţii itinerarului istoric parcurs, este lipsit de o tradiţie pregnantă 
de valorizare a societăţii civile. În al doilea rind, problematica societăţii civile, ocolită discret în 
perioada totalitarismului atît de putere, cît și de savanţi, este practic neexplorată de știinţa politică 
naţională. În al treilea rind, urmează să ţinem cont de tentantivele nemotivate de a proiecta în 
regim liniar pe terenul autohton societatea civilă în paradigma spaţiului public, instituţionalizat 
în present în ţările cu democraţii mature. Practica de localizare exclusivă a societăţiii civile în 
spaţiul public, refl ectînd realităţi sociale diferite ca geneză și substanţă, se dovedește a fi  nefunc-
ţională sau puţin productivă în asemenea areal social, precum este cel din Republica Moldova. 
În cosecinţă, manifestările societăţii civile în condiţiile autohtone din ultimul deceniu s-au arătat 
a fi  fi rave, vulnerabile, neefective și efemere. Ele denotă ambiguitate conceptuală și practică, fapt 
care riscă să degenereze în reticenţă faţă de idealurile societăţii civile, iar edifi carea acesteia să 
intre în faza de stagnare.

Deci, Societatea civilă în spaţiile posttotalitare urmează a fi  concepută, ca un macrosistem so-
cietal polidimensional deschis, în cadrul căruia funcţionează și interacţionează sisteme intrasoci-
etale, fi ecare fi ind articulate în una dintre dimensiunile ei: politică, economică, socială, juridică, 
instituţională, culturală, comunicaţională.[1].

Raportul dintre Statul de Drept și Societatea civilă pare să fi  preocupat pe toţi aceia, care au 
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abordat problematica statului și anume: cum este posibil, ca societatea civilă să se bucure de de-
plină autonomie și, în același timp, statul să fi e garantul comunităţii de interese, adică al Binelui 
comun. Dihitomia societate civilă versus stat are o lungă genealogie fi lozofi că.

De fapt, în abordările teoretice asupra fenomenului interacţionării Societăţii civile și a Statului 
de Drept, se evidenţiază două concepţii de bază a esenţei sale, fi ind totodată de o interpretare diferi-
tă a noţiunii. Unii autori (S. Popesu, I. Deleanu, V. S. Nerseseanţ) îl utilizează pentru a descrie o anu-
mită stare a societăţii. Conform acestei interpretări societatea civilă este identifi cată cu un stat de tip 
special („legal” sau stat de drept), în care drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanelor sînt 
asigurate de lege și protejate politic, în virtutea căreia aceasta poate fi  socotită ca ,,Societate civilă”. 

A doua interpretare principială a fenomenului sus-numit (L. Diamond), este legată de con-
cepţia societăţii, ca a unui domeniu special legat de relaţii, structuri și instituţii non-statale, care, 
la rândul lor, sînt destul de variate și de o interpretare specifi că. Înţelegerea Societăţii civile, ca a 
unui domeniu special a societăţii nu înseamnă împărţirea spaţiului social în două părţi izolate 
una faţă de alta. Societatea, într-un Stat de drept, este un tot întreg, între diferitele sale sfere exist-
înd relaţii inevitabile și necesare de interacţiune.  

Statul, în virtutea funcţiei sale inerente de structurare a relaţiilor sociale, inevitabil afectează 
vieţile din sfera privat-autonomă chiar prin faptul, că creează condiţii favorabile sau nefavorabile 
pentru dezvoltarea și funcţionarea acestora. Pe de altă parte, Societatea civilă acţionează ca un 
„ambreiaj” a societăţii, combinînd interesele private cu cele publice, ca mediator între individ și 
stat. Acesta este, pe de o parte, cîmpul pe care se desfasoară lupta unor interese individuale și de 
grup cu orientare diferită, dar, pe de altă parte – un factor activ a acestui proces.

Ca prim fundament al societăţii civile, potrivit concepţiei lui Aristotel, este concepută familia. 
În același timp, comunitatea socială se distinge de familie, ultima simbolizînd sfera privată sau 
domestică, sfera posterioară societăţii. 

Un alt element distinctiv al societăţii civile, în viziunea lui Aristotel, este proprietatea. În con-
text el accentua, că buna gestionare a oikos (casei, economiei), trebuie să servească drept model 
pentru dirijarea afacerilor publice. [2].

De prima interpretare este legată perioada procesului de formare atît a conceptului de socie-
tate civilă, cît și a societăţii civile (de facto) în sine, atunci cînd relaţiile economice capitaliste s-au 
dezvoltat în cadrul regimului politic feudal-birocratic.

Procesul de diferenţiere între politică și economie tot mai mult era evidenţiat de așa gânditori, 
cum ar fi  John Locke și David Hume, prin intermediul de combinare și diferenţiere a abordării 
genetice și structurale a conceptului de societatea civilă.[3]. Abordarea genetică presupune, că 
societatea a apărut înainte de stat, economia - înainte de politică, și, în consecinţă, identitatea 
completă între stat și societate nu poate fi .

Abordarea structurală a fost concepută pe baza evidenţei de unitate a formelor nou apărute 
ale vieţii economice și politice, care, în mod colectiv, ca un nou model social, s-a impus în calitate 
de alternativă în locul modelului de castă feudal. Unitatea lor în acel moment a fost un factor, care 
istoricește a fost mult mai important, decât conturarea contradicţiilor între ele.

Primul, care a abordat, din punct de vedere fi lozofi c, caracteristicele de bază a Statului de 
Drept și a Societăţii civile a fost întemeietorul fi lozofi ei clasice germane Immanuel Kant. Princi-
palele sale idei la această temă erau următoarele: a) cetăţeanul ar trebui să creeze totul prin inter-
mediul propriilor sale forţe și să fi e responsabil pentru creaţia sa b) confl ictul de interese umane 
și necesitatea de protejare a acestora sînt motivele de autoperfecţiune a cetăţenilor c) libertatea 
civilă, asigurată legislativ prin lege, este o condiţie necesară pentru autoperfecţiune, garanţia păs-
trării și creșterii demnităţii umane.

Aceste idei pot fi  puse cu siguranţă la baza teoriei societăţii civile. Kant, transferînd concep-
tul antagonismului între indivizi, ca stimulent al autodezvoltării lor, asupra relaţiilor între state, 
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ajunge la concluzia, că cea mai mare provocare a omenirii, este realizarea unei Societăţii civile de 
drept universale. [4]. 

În secolul al XIX-lea G.V.F. Hegel și K. Marx, fi ecare în parte, au abordat problema separării 
și combinării de abordări genetice și structurale în analiza societăţii civile. Primul a promovat 
conceptul de stat ca un tot întreg moral, întruchiparea voinţei și raţiunii universale, idealul căruia 
este monarhia constituţională. Societatea civilă, Hegel, a defi nit-o ca domeniul de aplicare al inte-
resului privat. Aici el a inclus, de asemenea, familia, relatiile de castă, dreptul, religia, moralitatea, 
educaţia, legislaţia și raporturile reciproce juridice ale subiecţilor, care decurg din aceste relaţii. 
Hegel, a atribuit un rol special în societatea civilă persoanelor fi zice. „În societatea civilă, fi ecare 
om, pentru sine însăși, este un scop, toţi ceilalţi pentru el sînt nimic. Dar, fără corelaţia cu alţi 
indivizi, omul nu poate atinge întreg volumul scopurilor sale”.[5].

Marx, de asemenea, a invocat ideea de structură socio-economică, a căutat să folosească 
această idee ca bază pentru utopia comunista. Hegel  susţinea, că societeatea civilă este imposibi-
lă fără stat, în timp ce pentru Marx, statul modern depinde de societate. Statul apare ca rezultat 
al „emancipării proprietăţii private de comunitate”, el căpătînd „o existenţă de sine stătătoare, 
alături de societatea civilă și în afara ei”.[6].

 Ambele concepte au subliniat posibilitatea de dublă utilizare a conceptului de societatea ci-
vilă, dar în moduri diferite de a înţelege modul în care identitatea societăţii cu societatea civilă și 
diferenţei ultimei de stat.

Deci, în evoluţia sa de conceptualizare, Societatea civilă a fost examinată în două accepţiuni 
semantice, care nu se exclud, ci se completează reciproc. Prima - lato sensu, caracteristică abor-
dărilor clasice, a marcat corpul societal în integritatea lui ca ansamblu de indivizi și de relaţii 
multiple. Cea de-a doua accepţiune - stricto sensu, proprie interpretărilor moderne, a desemnat 
societatea civilă ca parte a ţesutului societal general instituţionalizată în spaţiul public. Accepţi-
unile date se afl ă în relaţie de continuitate, simultaneitate și succesivitate. Societea civilă stricto 
sensu se întemeiază pe și derivă din societatea civilă lato sensu. 

Iniţial, noţiunea de societate civilă lato sensu a marcat doar „momentul civilizaţiei” și a fost 
proprie tuturor comunităţilor umane civilizate, independent de timpul și locul existării lor.  

Societatea civilă lato sensu a fost tratată pe două fi liere: prima demonstra identitatea ei cu sta-
tul, a doua, punerea în evidenţă a diferenţelor ei în raport cu instituţia statală. Ambele abordări, 
avînd un character diacronic/sincronic, nu se exclud, ci derivă una din alta, atestînd un anumit 
grad de dezvoltare societală atît în plan conceptual, cît și în cel practic. 

Societatea civilă stricto sensu, care marchează un grad avansat de maturitate a organizării 
democratice a corpului social și de implicare a cetăţeanului în afacerile publice, se identifi că cu 
însăși spaţiul public modern. Societatea civilă lato sensu ca doctrină și practică a constituit temelia 
pe care a fost așezată conceptualizarea și edifi carea Societatea civilă stricto sensu. [7].

Societatea civilă, marcînd un grad anume de civilizare umană, iniţial a fost identifi cată cu statul, 
mai apoi a fost distinsă de el. Ulterior ea a fost contrapusă statului, localizată fi ind în spaţiul public. 
Însă, statul este necesar societăţii civile, iar societatea civilă este necesară statului. Odată creat, statul 
nu poate rămîne un simplu décor pentru societatea civilă. El trebuie să intervină în societate, însă, 
să o facă numai în condiţiile legii, în măsura și prin mijloacele adecvate, susceptibile de control.

Statul nu se identifi că cu societatea civilă, societatea civilă nu se reduce la stat, nici nu se ex-
primă numai prin intermediul acestuia. Pentru societatea civilă, statul este o instituţie exterioară 
și superioară ei; pe de altă parte, statul este scopul immanent al societăţii civile, indivizii avînd 
îndatoriri și drepturi în raporturile cu statul.

Pînă în present termenul de Societate civilă nu a fost defi nit în toată multilateralitatea sa. 
Actualizarea și folosirea noţiunii acestuia se datorează în mare măsură criticii regimurilor dic-
tatoriale în contextul consolidării forţelor liberal-democratice în lupta contra totalitarizmului.



231

Societatea civilă reprezintă ansamblul raporturilor individuale, al structurilor familiale, so-
ciale, economice, culturale, religioase, care există într-o societate dată, în afara cadrului și inter-
venţiei statului. [8].

Societatea civilă a mai fost defi nită în literatura de specialitate ca un set sau un sistem de grupuri 
intermediare cu organizare proprie, grupuri care: 1) sunt relativ independente atît de autorităţile 
publice, cît și de unităţile private de producţie și reproducţie, adică de fi rme și, respectiv de familii; 
2) sunt capabile de a lua hotărîri și de a acţiona colectiv în scopul apărării sau al promovării pro-
priilor interese și pasiuni; 3) nu încearcă să ia locul agenţilor statali sau întregii societăţi; 4) sunt de 
accord să acţioneze conform unor reguli „civile” prestabilite, care presupun respectful reciproc. [9].

Instaurarea sau restaurarea societăţii civile este considerată o condiţie sine qua non a realizării 
statului de drept. În multe ţări, societatea civilă a fost considerată, pe drept cuvînt, eroul rezisten-
ţei și tranziţiei democratice.

Ca trăsături defi nitorii ale societăţii civile, în literatura de specialitate au fost evedenţiate: 
asigurara circulaţiei nestîngenite a informaţiei, promovarea libertăţii de exprimare și a libertăţii 
conștiinţei, schimbul de idei și luarea atitudinii, la nivelul individual și colectiv, spontan și ne-
instituţionalizat, funcţionarea unui număr crescînd de organizaţii independente, faţă de puterea 
politico-fi nanciară a statului. Orientarea către un stat de drept presupune, de asemenea, recon-
siderarea relaţiilor dintre stat și societatea civilă, limitarea posibilităţilor de penetrare a statului 
în viaţa societăţii, reducerea statului la o acţiune minimă de menţinere a echilibrului social, de 
sprijinire a indivizilor în satisfacerea propriilor interese.[10].

În opinia mea, societatea civilă este, în primul rind, o comunitate de indivizi liberi. În sens 
economic aceasta înseamnă, că fi ecare individ este proprietar și că este deţinător asupra mijloa-
celor de producţie, prin care îsi satisface cerinţele vitale. În plan social, apartenenţa individului 
la o comunitate social determinată (familie, grup, clasă, naţiune) nu este absolută. El poate exista 
de sine stătător, avînd dreptul la o autonomie în realizarea intereselor și cerinţelor sale. Aspectul 
politic denotă libertatea individului ca cetăţean și constă în independenţa faţă de stat, adică, în 
posibilitatea de a fi  membru al partidelor politice, care se manifestă prin critici la adresa puterii de 
stat, are dreptul de a alege și de a fi  ales în organelle administraţiei publice central ori locale.  În al 
doilea rind, societatea civilă este o formaţiune social deschisă, în care este asigurată libertatea cu-
vîntului, accesul liber la informaţie, dreptul liberei circulaţii etc. În al treilea rind, societatea civilă 
este un sistem pluralist cu o structură complex. Prezenţa unor forme și instituţii sociale destul de 
variate (partide politice, sindicate, uniuni ai întreprinzătorilor, societăţi sportive și culturale etc) 
permite refl ectarea și realizarea diferitor necesităţi și interese ale indivizilor. În al patrulea rind, 
societatea civilă este o sistemă ce se autoconduce și se dezvoltă în mod independent. Indivizii, 
fi ind întruniţi în diferite instituţii și organizaţii, îsi realizează interesele sale, care deseori sînt 
diametral opuse, prin aceasta contribuind la dezvoltarea armonioasă a societăţii, fără intervenţia 
statului. Societatea civilă posedă surse interne proprii de dezvoltare, prin aceasta fi ind capabilă de 
a limita activitatea autoritară a statului. Iniţiativa civică în coraport cu datoria și conștiinţa civică 
servesc ca mijloace de nădejde pentru dezvoltarea de mai departe a Societăţii civile. În al cincilea 
rind, societatea civilă este o societate democratică de drept, al cărei esenţă constă în apărarea 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale oamenilor. Societatea civilă se dezvoltă concomitent 
cu Statul de drept și este principala condiţie pe calea desăvîrșirii ulterioare a ultimului.  

Distincţia dintre societatea civilă și statul de drept nu este una fundamentală și esenţială, pen-
tru că ambele înfăptuiesc același scop. Societatea civilă și statul de drept logic se presupun unul 
pe altul – unul nu are sens fără altul. În același timp, primatul în această relaţie aparţine societăţii 
civile, deoarece anume ultima constituie premiza social-economică de bază a Statului de drept.

Adam Popescu avansa teza potrivit căreia, societatea civilă trăiește și se dezvoltă prin ea în-
săși, fără să mai fi e condiţionată de statul de drept. Atît societatea civilă, ca expresie a democraţiei, 
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cît și statul de drept, ca formă de exprimare a statului modern, se dezvoltă independent, dar într-o 
continuă interacţiune. Autotul subliniază, totuși, că statul de drept nu se identifi că cu societatea 
civilă, iar societatea civilă nu se reduce și nici nu se exprimă numai prin intermediul acesteia.[11].

Societatea civilă - înţeleasă ca un domeniu al grupurilor intermediare organizate, ce sînt vo-
luntare, autogenerate, independete de stat și de familie și legate unele de altele printr-o ordine 
legală sau un set de reguli comune - poate contribui la consolidarea democratică în numeroase 
feluri: prin stabilizarea așteptărilor și negocierilor sociale, generarea unui mediu normativ mai 
civic, aducerea actorilor mai aproape de procesul politic, reducerea poverii guvernamentării și 
controlarea potenţialelor abuzuri de putere. Totuși, societatea civilă poate, de asemenea, să pună 
piedici consolidării democraţiei prin îngreunarea formării majorităţii politice, exacerbarea divi-
ziunilor entice și a cheltuielilor dirijate politic și prin întărirea distorsiunilor socio-economice în 
distribuirea infl uienţei. Societatea civilă poate contribui la consolidarea democraţiei numai dacă 
alte instituţii sunt, de asemenea, favorabile și dacă actorii societăţii civile au un comportament 
„civil”, respectînd legea și pe ceilalţi actori sociali și politici, în același timp acceptînd autoritatea 
politică democratică și neîncercînd să o cucerească în mod ilegal sau să o uzurpeze.

O societate civilă bogată, densă, instituţionalizată și foarte „civică” nu este neapărat necesară 
pentru consolidarea democraţiei, dar democraţia va avea mai mari șanse să devină consolidată și 
va fi  de o calitate mai bună, fără îndoială, în măsura în care o asemenea societate ia naștere.[12].

Societatea civilă este entitatea în care preponderenţa drepturilor aparţine individului și nu ,,so-
cietăţii politice”. Societatea civilă constituie elemental cel mai important al statului de drept. Prin 
intermediul ei se consolidează forţele democratice ale statului, iar starea Societatăţii civile ne arată, 
cît de mari sînt perspectivele procesului de democratizare a societăţii în ansamblu. În Societatea 
civilă avansată drepturile cetăţenești, începînd cu libertatea conștiinţei, a cuvîntului, a presei pînă la 
drepturile politice, de manifestare a liberei iniţiative a persoanelor, sînt garantate și ocrotite de lege.

În prezent, statutul Societăţii civile este determinat, în principal, de două caracteristice ale 
vieţii politice contemporane: Importanţa pe care o capătă identitatea naţională și religioasă; Ener-
gia noilor mișcări civile.

În societatea civilă, cetăţenii, satisfăcînd nevoile altora, își satisfac propriile interese. Relaţiile 
și confl ictele sunt reglementate în baza legilor. Într-o asemenea societate statul nu monopoliziază 
puterea. În societatea civilă prerogativele de mare importanţă sunt distribuite reprezentanţilor 
politici sau grupurilor organizate ale cetăţenilor.

Așadar, societatea civilă este societatea în care preocuparea centrală a organizmelor de gu-
vernare în stat, a puterilor lui instituţionalizate o constituie asigurarea drepturilor omului, trans-
punerea în viaţă a principiilor statului de drept. În societatea civilă este interzis abuzul de putere 
asupra cetăţenilor din partea autorităţilor publice, fi e ele centrale sau locale.    

Conceputul statului de drept, a statului în care domină legile, este inseparabil de conceptul soci-
etăţii civile, ca parte componentă a statului de drept. În cadrul acestei societăţi, ocrotită de mecaniz-
mele statului de drept, cetăţenii, în mod invidual sau în grupuri, asociaţi după diverse principii: ide-
ologice, politice, sociale, teritoriale, profesionale etc., consolidate organizatoric printr-un anumit tip 
de disciplină, se manifestă ca enităţi autonome faţă de stat, a cărui poziţie autoritară este respectată.

Statul de drept ocrotește libertatea individului și a grupurilor care îl reprezintă - partide, sin-
dicate, ligi, asociaţii, uniuni de creaţie etc., dar libertatea presupune ea însăși buna funcţionare 
a formelor democratice, inclusive a celor statale, prin care conducerea treburilor civile la niviel 
central și local este asigurată în mod continuu de persoanele alese sau numite în funcţii publice, 
potrivit încrederii de care se bucură în circumscripţiile electorale și respectiv, a calităţilor profe-
sonale ca funcţionari publici.

Conceptul și realitatea statului de drept sunt vechi, chiar dacă termenul este mai recent decît 
cel de societate civilă. Genealogia societăţii civile a arătat, că această noţiune este legată strîns, 
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în anumite momente din istorie, de cea de stat de drept, astfel încît putem susţine, că afi rmarea 
Statului de drept și a Societăţii civile și plasarea lor în prim-planul discursului politic reprezintă 
unul și același fenomen. Statul de Drept este Societatea civilă.[13].

Un stat de drept este crucial pentru consolidarea democraţiei. Este cea mai importantă mo-
dalitate continuă și regulată prin care autorităţile statale se supun unei reţele de legi, instanţe 
judecătorești, agenţii semiautonome de control și norme ale societăţii civile, care are menirea 
de a controla tendinţele ilegale ale statului, autorităţilor acestuia, persoanelor ofi ciale, fi xîndu-le 
totodată într-o reţea interconectată de mecanizme ce necesită transparenţă și responsabilitate.

Societatea civilă, în concepţia contemporană, este societatea, capabilă de a se contrapune sta-
tului, de a controla activitatea guvernanţilor, capabilă de a „indica” locul statului. Cu alte cuvinte, 
Societatea civilă, este societatea, capabilă de a transforma statul într-un Stat de drept, în vederea 
asigurării echităţii sociale depline. Aceasta însă nu înseamnă, că scopul Societăţii civile este de a 
lupta cu statul. Într-un stat social, Societatea civilă permite statului intervenţia activă în procesele 
social-economice, însă fără de a transforma sistemul social în unul totalitar.

Acoperind spaţiul socio-cultural dintre individ și stat, Societatea civilă este considerată ca fac-
tor decisiv al succesului sau eșecului atît în procesul de consolidare a democraţiei, cît și, implicit, 
în statornicirea de mai departe a Statului de Drept din Republica Moldova.

Esenţa, importanţa socială, viitorul Statului de drept constau în existenţa și dezvoltarea Soci-
etăţii civile. Viitorul statalităţii moldovenești se cuprinde în acești doi parametri de bază. După 
cum Statul de drept este factorul decesiv în formarea Societăţii civile contemporane, în așa mod 
Societatea civilă intervine activ asupra procesului de creare a Statului de Drept.

Statul social de drept este ultima realizare a știinţei fi lozofi co-juridice de la începutul sec.XXI, 
programul social-economic, politic, cultural al căruia este îndreptat spre asigurarea libertăţii per-
sonalităţii. În așa stat, anume omul, cu aspiraţiile sale de libertate, egalitate, democraţie etc. devi-
ne ca scop fi nal al acestei societăţii, societate, care tinde spre realizarea acestor idealuri.
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Abstract
In order to build a civil society, the appropriate forms and mechanisms of interaction between a 

civil society and law enforcement establishments, especially the control of the latter by public organi-
zations, it is necessary to study and analyze the accumulated international experience.

In this article we off er the analysis (of diff erent ways) of civil society monitoring of the law enfor-
cement activities. As an example we have selected the highly developed European Union countries 
such as France and Germany, as the representatives of the Roman-Germanic law model, as well as 
Japan, the representative of the legal system of Eastern Europe.

We have intentionally chosen them. Th e most developed EU countries were the fi rst to face the 
need for updating of the public administration system, and at large they have become the ideologists 
of the transnational movement for administrative reforms, which meets the needs of the post-indus-
trial society. 

Keywords: the Civil society; law enforcement bodies; control; France; Germany; Japan.

Rezumat
În ceea ce privește dezvoltarea societăţii civile, formele și mecanismele adecvate de interacţiune 

între societatea civilă și organele de drept, în special, când este vorba de controlul organizaţiilor 
obștești asupra activităţii organelor de drept este important de a studia și a analiza experienţa acu-
mulată la nivel internaţional.

În acest articol ne vom referi la analiza activităţii de monitorizare (control) a societăţii civile 
asupra organelor de drept. Ca exemple am ales unele din cele mai dezvoltate ţări ale Uniunii Euro-
pene cum ar fi  Franta și Germania, în calitate de reprezentanţi ai sistemului de drept romano-ger-
manic, precum și  Japonia - reprezentant al sistemului juridic din Europa de Est.

Ţările sus numite nu sunt alese întîmplător. Cele mai dezvoltate ţări din UE se confruntă astăzi 
cu probleme care necesită actualizarea sistemului administraţiei publice, acestea fi ind, în mare mă-
sură, vectorii ideologici de promovare a reformelor administraţiei de stat în așa fel încât  să cores-
pundă cerinţelor unei societăţi post-industriale.

Cuvinte cheie: societate civilă, organe de drept, control, Franţa, Germania, Japonia

С точки зрения выстраивания гражданского общества, адекватных форм и механиз-
мов взаимодействия гражданского общества и правоохранительных органов, тем более 
контроля со стороны общественных организаций за деятельностью правоохранительных 
органов, необходимо изучать, анализировать накопленный зарубежный опыт.

В данной статье предлагаем провести анализ контроля гражданского общества за дея-
тельностью правоохранительных органов. В качестве примера выбраны высокоразвитые 
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страны Европейского Союза – Франция, Германия, как представители романо-германской 
модели права, а также такие страны, как Япония - представитель системы права восточ-
ной Европы.

Эти страны выбраны неслучайно. Наиболее развитые страны ЕС столкнулись с не-
обходимостью обновления системы государственного администрирования раньше всех, 
и именно они во многом стали идейными носителями транснационального движения 
за административно-государственные реформы, отвечающего потребностям постинду-
стриального общества. 

Опыт Франции
Одной из важнейших проблем теории административно-государственного управле-

ния во Франции является проблема поиска оптимальной системы взаимосвязи между го-
сударственным аппаратом и гражданами. Это не случайно, поскольку, по мнению многих 
ученых и государственных деятелей страны, отсутствие такой взаимосвязи болезненно 
ощущается на всех уровнях развития французского общества. В своей книге «Правитель-
ство Франции» видный политолог и публицист П. Авриль замечает: «Необходимо, наконец, 
чтобы какая-то государственная организация обеспечивала на национальном уровне связь 
между властью и гражданами, до сих пор эта проблема не решена»[1]. Подобное заявление 
как нельзя лучше характеризует атмосферу поиска выходов из кризисной ситуации.

Во Франции раньше, чем в других западноевропейских странах, завершился процесс 
централизации, произошло обособление госаппарата от гражданского общества, возникла 
профессиональная бюрократия, основанная на спецификации функций, разделении тру-
да и дифференциации ролей. В середине XVIII века, с окончанием объединения страны и 
консолидацией абсолютизма, происходит постепенная централизация административно-
государственного управления. С помощью профессиональной бюрократии королевская 
власть все более обособляется от общества. Муниципальные вольности уничтожаются, 
на место старой администрации приходят новые учреждения, подчиняющиеся приказам, 
идущим из центра[2].

В период Великой французской революции продолжалось «строительство» государ-
ственного аппарата: в 1789 г. были ликвидированы все феодальные привилегии на госу-
дарственной службе, в 1790 г. провинции были заменены департаментами, в 1791 г. закон 
Ле Шапелье запретил создание любых добровольных объединений, «промежуточных ас-
социаций» между государством и гражданами.

При Наполеоне I централизация государственного аппарата и его институционализа-
ция усилились. Он подписал конкордат с Ватиканом, давший государству эффективный 
контроль над церковью, выработал гражданский кодекс, создал институт префектов и 
супрефектов, назначил комиссаров полиции во все города, организовал жандармерию. 
Наполеон заимствовал основные элементы французской бюрократической системы из 
двух институтов французского общества - армии и церкви, которыми он искренне вос-
хищался. В представлении Наполеона идеальный имперский чиновник должен был быть 
«наполовину военным, наполовину священником». Поэтому наполеоновская бюрократия 
«полувоенного типа» была основана на трех принципах: иерархии, дисциплине и унифи-
кации. Мечтой императора было создание корпуса чиновников, служивших только обще-
ственному интересу. Он подчеркивал, что чиновники должны иметь привилегии, но не 
должны чересчур зависеть ни от министров, ни от императора. При этом Наполеон при-
зывал открыть государственную службу для самых одаренных людей. Именно в период 
Империи были созданы основные институты французского государства и сформирова-
лись традиции французской бюрократии. По приказу императора была основана высшая 
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элитарная школа — Эколь Политекник, ставшая на долгие годы основным центром под-
готовки профессиональных государственных служащих[3].

Во Франции среди документов, регламентирующих деятельность государственных 
служащих, можно назвать Общий Устав государственных служащих 1945 г., Устав 1953 г., 
современный Устав, вобравший законы от 1983 и 1984 гг. [4]. Все вышеуказанные законы 
регламентируют деятельность государственных служащих.

Во Франции существуют разные виды контроля, разработана нормативная база, ре-
гулирующая конкретные виды правоотношения не зависимо от уровня их реализации, 
что говорит о том, что данная функция на государственном уровне в целом реализуется, 
как в каждом демократическом государстве. Но до настоящего момента не существует 
компетентного органа, непосредственно представляющего интересы государственно-
го общества в отношении с государственными (правоохранительными) органами, что в 
принципе говорит не о несостоятельности правовой системы, а лишь о том, что в дан-
ном государстве существуют другие органы, системы (как, к примеру, административные 
суды, омбудсмен и т.д.), которые, в свою очередь, восполняют данную функцию.

Французская модель административных реформ является социализированной: при-
оритетом здесь является не удешевление государственных услуг и повышение отдачи от 
деятельности чиновничества, а усиление демократического характера государственного 
управления, поскольку от реформ французы ожидают большей социальной справедливо-
сти и равенства граждан перед государством, утверждения общественного интереса над 
частным. Динамика французских реформ является весьма умеренной, с явным торможе-
нием в последние годы на фоне экономического кризиса. В рамках французской админи-
стративной реформы создается сервисная модель государственного управления, ориен-
тированная на применение принципов электронного государства и внедрение методов 
корпоративного управления в государственных структурах[5]. 

Опыт Германии
Вопрос о том, следует ли проводить различие между романской и германской правовыми 

семьями в рамках правовых систем стран континентальной Европы (за исключением Вос-
точной Европы), возможно, является спорным. Конечно, романская и германская правовые 
семьи имеют между собой гораздо больше общего, чем каждая из них с общим правовым[6]. 

Однако одного этого обстоятельства, по-видимому, недостаточно, чтобы игнори-
ровать различия в стилях, которые сложились в континентальном праве. Логичность и 
целесообразность отнесения правопорядков этих стран к различным правовым семьям 
становятся особенно очевидным при сравнении путей их исторического развития.

В ФРГ принципиальные положения о государственной службе, в принципе как и лю-
бом другом государстве, вытекают из основного закона страны – ее конституции. Закон 
о правовом положении федеральных чиновников регулирует важнейшие вопросы все их 
жизнедеятельности: права и обязанности, назначение на должность, присвоение рангов, 
перемещение по службе и командировки, уход и увольнение со службы, выход на пенсию, 
утрату прав государственного чиновника, права профсоюзов на участие в обсуждении 
чинного права, деятельность федерального комитета по выработке положений, порядок 
подачи жалоб и обеспечения защиты прав[7].

Модель немецкой системы государственной службы (частично сохранившая первона-
чальные черты до настоящего времени) в конституционном, правовом государстве ис-
ходила из принципа необходимости сопротивления посягательствам на законный, кон-
ституционный порядок. Однако в данной системе отсутствовал механизм разрешения 
конфликта между указаниями начальника и противоречащими им воззрениями конкрет-
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ного чиновника. В случае абсолютного применения данного принципа система управле-
ния могла быть парализована. Усматривая в этом возможность ослабления государства, в 
эпоху проведения империалистической силовой политики не стремились реализовывать 
данный принцип. Внешняя мощь и экспансия стали доминантами по отношению к вопро-
су о конституционности даже в умах образованных слоев общества. Вместо того чтобы 
разработать способы регулирования конфликта в случае получения чиновником проти-
возаконных и антиконституционных указаний, долг чиновников проверять законность 
и конституционность своих действий, даже при получении указаний, и, соответственно, 
выступать на защиту конституции и закона, трактовали как принцип, в очень сильной 
степени относительный. Возникло стремление добиться от чиновников той же степени 
послушания, как в военных организациях. Хотя после краха монархии в 1919 Веймарская 
конституция формально продолжила традицию, рассматривавшую профессиональное 
чиновничество как инструмент конституционного и правового государства, преимуще-
ственное поведение элит и профессиональных чиновников в дальнейшем развитии демо-
кратической республики имело сильную националистическую направленность. 

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность чиновников, является 
Федеральный закон о чиновнике (ФЗоЧ) в редакции 1971 г. По этому закону чиновниками 
считаются следующие лица: чиновники государственного аппарата, судьи, преподаватели 
школ и высших учебных заведений, военнослужащие, работники почты, железнодорож-
ной службы, государственных банков. Табель о рангах предусматривает 16 групп чинов-
ников: А1—А5 – низшие чины (вспомогательно-технические); А6—А9 — средние чины 
(правительственные секретари, обер-секретари, гаупт-секретари); А10—А13 – высшие 
чины I ступени (правительственные инспекторы, регирунгс-атаманы); А14—А16 – выс-
шие чины II ступени (высшие правительственные советники). Материальное содержание 
чиновников составляется из основного оклада, территориальной надбавки, надбавок на 
детей, за выслугу лет, за звание. Размеры, структура и динамика выплат определяются 
специальным законом об оплате[8].

Захват власти национал-социалистами в 1933 году, в ситуации, когда для профес-
сиональных чиновников в основной массе была характерна такая позиция, значительно 
облегчил превращение их в орудие диктатуры. Правовое положение чиновников было 
в большой степени дестабилизировано системой национал-социалистского государства, 
где фюрер был одновременно законодателем, главой исполнительной власти и верховным 
судьей (отказ от принципа разделения властей). Фюрер мог отменить правовой статус 
даже в ситуации, противоречившей закону. В эпоху национал-социализма был создан и 
новый закон о чиновниках, в котором содержалась требуемая партийно-политическая на-
правленность, однако, с другой стороны, сохранялась и видимость существования право-
вого статуса на прежней основе. Лишь немногим было ясно, что сама система фюрерского 
государства ставила ее в полную зависимость от приказов фюрера[9].

В Германии федеративное устройство страны, сложившаяся политическая система, 
высокая степень самостоятельности местных органов оказали значительное влияние на 
процессы реформирования гражданской службы. Практическая реализация реформ про-
исходила под влиянием «Новой модели управления», предложенной в 1993 г. Немецким 
обществом рационализации коммунального управления[10].

Основной предпосылкой реализации «Новой модели управления» стало образование 
четко разделенных центров ответственности, в которых политические структуры долж-
ны определять общую стратегию деятельности и нести ответственность за ее реализа-
цию, формировать цели, определять кадровые и материальные ресурсы, контролировать 
результаты. Административные органы осуществляют непосредственно процесс управ-
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ления с использованием предоставленных ресурсов[11]. Практическая реализация «Но-
вой модели управления» в основном осуществлялась на уровне земель, городов и органов 
местного управления.

Процесс реформирования гражданской службы Германии основан на использовании пи-
лотных проектов и реализации экспериментов, что позволяет проводить реформы постепен-
но и при необходимости вносить в них корректировки. В настоящее время реформирование 
гражданской службы Германии происходит по следующим основным направлениям: 

- реформируется организационная структура государственного управления;
- сокращается количество государственных программ;
- изменяются финансовые основы государственного управления;
- внедряется концепция «электронного правительства»;
- усиливается внимание к этике государственного управления в целях борьбы с кор-

рупцией[12].
В настоящее время на смену концепции «малозатратного государства», разработанной 

в 90-е годы, при которой были проведены основные мероприятия по рационализации и 
реорганизации министерств и ведомств, пришла концепция «активизирующего государ-
ства», основанная на переходе от государственной опеки к партнерским и равноправным 
отношениям[13].

Немецкая модель реформ может быть названа консервативной, она базируется на осо-
знании самобытности национальной управленческой культуры, квалифицируемой как 
«культура государственности», в отличие от «культуры гражданского общества», харак-
терной для Великобритании. Германия стремится сохранить веберовские традиции ра-
циональности управления как рациональности законов, планов и инструкций, но в то 
же время реформаторы постепенно вводят элементы новых управленческих концепций. 
Динамика немецких реформ является подчеркнуто медленной. В целом в процессе со-
временных административно-государственных реформ Германия постепенно перешла от 
концепции «малозатратного государства» к идее «активизирующего государства», ориен-
тированного на гражданина[14].

Опыт Японии
Основой будущих преобразований стал политический курс новой Японии, который 

был провозглашен в клятве императора (гокадзё госэймон) 6 апреля 1868 года. Основная 
идея этой клятвы состояла в том, что отныне «...все государственные дела будут решаться 
в соответствии с общественным мнением» и «на основе справедливых законов», а прави-
тели, (как и управляемые) «должны посвящать себя служению народу», которому отныне 
предоставляется возможность «проявить личную предприимчивость и активность» [15].

Таким образом, уже в клятве императора были заложены контуры будущей парламент-
ской системы. Фактической реализацией этого документа стал указ о государственном 
устройстве от 17 мая 1868 года, в который клятва императора была включена полностью, 
в виде статьи первой. По этому указу власть сосредотачивалась в руках государственного 
совета, который имел двухступенчатую структуру и состоял из консультативного совета 
и ряда ведомств. Фактическим правительственным органом являлся двухпалатный кон-
сультативный совет. Его верхняя палата состояла из высших должностных лиц страны 
- членов императорской фамилии, «кугэ» и представителей «юго» - западных княжеств. 
Они занимались разработкой законов, осуществлением высшей судебной власти, реше-
нием важнейших политических вопросов. Нижняя палата состояла из представителей 
административных единиц страны. Будучи совещательным органом, эта палата просу-
ществовала недолго, но в дальнейшем именно на основе ее опыта будет создана нижняя 
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палата японского парламента[16].
Примечательно, что уже на первом этапе новой государственности вводился прин-

цип разделения властей, выраженный формулой «власть законодательная не должна 
иметь исполнительных функций, а власть исполнительная не может иметь законода-
тельных функций». С целью централизации власти в стране указами нового правитель-
ства была ограничена власть крупных феодалов «даймё»: без согласия центрального 
правительства они уже не могли чеканить монету, привлекать на службу иностранцев 
и др. Таким образом, после Мэйдзи существование независимых от центра княжеств 
становилось невозможным. Вводилось также положение об избираемости и «ротации» 
чиновников[17].

До эпохи Мэйдзи судебное производство находилось, в основном, в руках феодалов-
князей. После Мэйдзи были созданы ведомства уголовных дел (кэйбусё), гражданских дел 
(мимбунсё) и служба административного контроля (дандзёдай). Тем не менее, созданные 
структуры не отвечали в полной мере современным требованиям, и в июне 1871 года вме-
сто ведомства уголовных дел и контрольной службы было создано министерство юсти-
ции (сихосё), которому поручалось судопроизводство и розыск.

Впервые суд нового типа был создан в Токио. В зарождавшейся японской юстиции до-
минировало влияние французского (континентального) права[18]. Английское же преце-
дентное право входило в противоречие с юридическим мировоззрением японцев, корни 
которого уходили в китайскую правовую традицию писаного права.

Одну из особенностей отношений в обществе с “вертикальной структурой”, т.е. в япон-
ском обществе, Т. Наканэ[19] усматривает в наличии конкуренции, которая в ее представ-
лении ничего общего не имеет с какими-либо социально-экономическими условиями, а 
всецело проистекает из особенностей отношений между институциональными группа-
ми, из замкнутости и обособленности институций как “вертикально расколотых групп”. 
Истоком конкурентных отношений в “вертикальном” обществе, по Т. Наканэ, является 
поведенческо-психологический фактор, связанный с обостренным осознанием различий 
между “нашими людьми” и “чужими”, принадлежащими и к различным институциям[20]. 
Конкуренция в представлении Т. Наканэ охватывает всю социальную систему, так что 
“общество в целом представляет собой своего рода скопление многих независимых кон-
курирующих друг с другом групп”[21].

Первые государственные служащие в императорской Японии служили небольшой 
группе олигархов, которые от имени императора вершили судьбы страны. В период после 
второй мировой войны система государственной службы страны «восходящего солнца», 
будучи переориентированной на служение государству, с обязательной подотчетностью 
ее парламенту как высшему органу власти и избранному им кабинету министров, сохра-
нила, тем не менее, многие свои особенности[22].

В Японии вопросы координации усилий министерств и ведомств в решении обще-
государственных проблем решает Управление административного контроля (УАК) при 
канцелярии премьер-министра Японии[23]. При этом практическое осуществление кон-
троля возложено на Агентство управления и координации. Функции УАК определены за-
коном о государственных служащих.

Законом о государственных публичных должностных лицах Японии установлены 
ограничения относительно политического влияния на деятельность членов Палаты. 
Так, членами Палаты по делам персонала не могут быть члены одной политической 
партии и даже выпускники одного и того же факультета университета. Членами Па-
латы не могут быть лица, которые в течение пяти лет были должностными лицами, 
политическим советниками и членами партий, а также лица, занимавшие ранее вы-
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борные государственные должности. Назначенные члены Палаты обязаны подписать 
письменную клятву перед председателем Верховного суда. Они не имеют права за-
нимать по совместительству другие официальные должности. Ограничения касают-
ся также запрета занятия государственной должности в течение года после отставки 
с поста члена Палаты. Отставка (импичмент) члена Палаты по делам персонала со-
вершается только в Верховном суде, при этом Парламент при намерении импичмента 
должен представить в Верховный суд письменный документ. Палата по делам персо-
нала наделена полномочиями по проведению собственных расследований по вопро-
сам, связанным с управлением персоналом государственной службы: она может до-
прашивать свидетелей, требовать предоставления документов и пр. В компетенцию 
Палаты входит подготовка рекомендаций политическим деятелям (министрам и иным 
руководителям органов государственного управления) по совершенствованию систе-
мы управления персоналом государственной службы. Палата обязана ежегодно до-
кладывать парламенту и кабинету министров о состоянии дел, причем этот доклад 
подлежит обязательной официальной публикации[24].

Япония является одной из высококвалифицированных стран по отношению к защите 
прав граждан, но не надо забывать ее историческую и национальную специфику, а также 
государственный строй. Что касается непосредственно предмета нашего исследования, 
то можно подчеркнуть, что в данном государстве не существует промежуточного звена 
между гражданским обществом и правоохранительными органами. 
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PARTEA II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI 

CHIŞINĂU ŞI SISTEMUL 
AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE.

 MANAGEMENTUL ŞI SERVICIILE PUBLICE

ETAPELE ISTORICE ALE EVOLUŢIEI  AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ALE LOCALITĂŢII CHIȘINĂU

Galina CIUBEICĂ,
Pedagog, Mun. Chișinău

Annotations
 In the year 2011 Chisinau, Moldova’s capital celebrates 575 years from the fi rst document attes-

tation the. State independence, opening wide to the world, visiting the city by a growing number of 
tourists, foreign businessmen, diplomats and other representatives of various cultural economic and 
even military forums, from thewhole world has done a lot to increase the apparent interest in the 
distant and nea past  the of city Chisinau.

Th e current theme is uptodate  by the fact that being the city of residence of the Moldovan ca-
pital, it  has a special status granted by the law in force thus it imposes certain requirements on the 
organization and activities of local authorities in the city. Considering the fact that the complexity of 
the issues that lie at the focus of local government  Chisinau is diverse, a study in this chapter would 
allow historical functional and organizational analysis, proposing the optimization of some doints.

Th is paper aims to present the historical evolution of the city Chisinau from its beginning the. 
Th e attention heie is paid to the period up to 1940. Based on the avialable sources, it was attemptad 
to throw light on some little known aspects of our city medieval past.

1. Local government in the feudal period (XV-XVI)
2. Chisinau under Tsarist rule.
2. Local administration of Chisinau in the Soviet period.
Speaking of the feudal period to study the arguments and documentation on the origin of the 

toponym acts and forms of administration of Chisinau city, which were exposed in a series of papers 
by researchers historians, both Romanian and foreign.

Th e next stage, Chisinau under Tsarist rule, is refl ected in the tragic event, when the eastern part 
of Moldavia between the Prut and Dniester was annexed to the Russian Empire. Chisinau is the 
host of the fi rst regional administration bodies, the new Metropolitan of Bessarabia, etc.. Municipal 
Duma, as a  body and local government provision.

In particular are addressed a number of issues is addressed related to history becoming the urban 
center of Chisinau, as well as other issues such as public administration of the city, the next stage of 
development of the city administration and local authorities in Chisinau in times. City, district, Soviet. 
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Introducere
In acest an  2011 municipiul Chișinău, capitala Republicii Moldova,  împlinește 575 ani de la 

prima atestare documentară. Proclamarea independenţei statului, deschiderea largă către lume, 
vizitarea orașului de către un număr tot mai mare de turiști, oameni de afaceri străini, diplomaţi 
și alţi reprezentanţi ai diferitor foruri culturale, economice și chiar militare din întreaga lume a 
făcut să sporească evident interesul faţă de trecutul mai îndepărtat și mai apropiat al orașului 
Chișinău.

Prin faptul că este un oraș de reședinţă și capitala R.M. deţine un statut special, acordat prin 
cadrul legislativ în vigoare. În această lucrare se urmăreste scopul de a  prezenta   etapele istorice 
ale evolutiei autoritătilor locale a localităţii Chișinău, de la începuturile sale   pînă la 1940. În baza 
surselor ce s-a avut la dispoziţie, s-a încercat de a aduce lumină asupra unor aspecte prea puţin 
cunoscute ale trecutului orașului nostru din epoca medievală.

Lucrarea e structurată in trei perioade istorice:
1. Administraţia locală în perioada feudală  (sec. XV-XVI )
2. Chișinăul  sub stăpânirea ţaristă.
3. Administrarea locală a Chișinăului  în perioada sovietică.
Vorbind despre  perioada feudală s-a studiat argumentele și actele documentare referitoare la 

originea toponimului Chișinău și  formele  de administrare a localităţii, ce au fost expuse într-o 
serie de lucrări de către cercetătorii istoricieni, atît români cât și străini. Administrarea publica 
pe parcursul existenţei sale ca localitate rurală ( SEC. XV- jumătateasec. XVII), Chișinăul fi ind 
moșie boierească, apoi mănăstirească era diriguit de un vornic de stat. Chișinăul se transformă 
treptat in tărg ,în a doua jumătate  a sec. XVII trece în categoria orașelor.

Următoarea etapă 1812-1918 ,,Chișinăul  sub stăpânirea ţaristă,,  se refl ectă la  tragicul eveni-
ment , cănd partea  de răsărit a Ţării Moldovei dintre Prut și Nistru a fost anexată la Imperiul Rus 
în 1812. Chișinăul  devine centrul regiunii Basarabiei, gazduește  primele organe de administrare 
regională, noua Mitropolie a Basarabiei etc. 1818 la Chișinău se formează o primărie propriu  
zisă- Duma orășenească, ca organ de dispoziţie și de administraţie locală fi ind constituită din 
,,gradscoi slava ,, și cinci consilieri.

În special sunt abordate un șir de probleme legate de istoricul devenirii Chișinăului ca centru 
urban, precum și alte aspecte cum ar fi  administrarea publică a localităţii, la următoarea etapă a evo-
luţiei administrării orașului și a autorităţilor publice locale din Chișinău în perioada sovietică. Rolul 
sovietului orășenesc în administrarea or. Chișinău. Comisiile permanente ale  Sovietului orășenesc. 

Astfel am promovat ideia de a sistematiza materialele, de a face o analiză și a forma unele con-
cluzii asupra  evoluţie și dezvoltării etapelor istorice  spuse mai sus , de a arăta care au fost factorii 
interni și externi ce au stat la baza transformărilor calitative în rîndurile autorităţilor publice locale.   

1. Administrarea locală in perioada feudală  (sec. XV-XV )
La originile toponimului și localităţii Chișinău. Vorbind despre originea toponimului Chiși-

nău trebuie să menţionăm că denumirea Chișinău a inceput să-i intereseze pe oamenii de știinţă 
de mai multă vreme și mai ales după 1812, cand acest orășel din centrul Basarabiei a fost ridicat la 
rang din   centru al regiunii anexate la Imperiul Rus. In această privinţă și-au expus părerea mai 
mulţi istorici atat români cat și străini. Una din primele ipoteze e că denumirea orașului provine 
de la o noţiune mai veche din limba romană, care insemna o sursă de apă — un șipot, un izvor, o 
cădere de apă. Ca localitate Chișinăul este atestat in secolul  al XV-lea pe malul drept al raului Bic, 
langă un izvor puternic de unde multă vreme populaţia s-a alimentat cu apă.

Celebrul istoric și fi lolog roman B.P.Hașdeu a considerat că  numele Chișinău provine de la 
termenul „Cheșene”, care poate fi  sinonim cu cuvintele mausoleu, cavou, cupolă și a apărut pe 
locul unei seliști tătărăști [II,1,p.7]. 
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In ultima vreme argumente referitoare la originea toponimului Chișinău au fost  expuse in-
tr-o serie de lucrări de către cercetătorul I. Dron. După el termenii  „cheșene” este imprumutat 
de turanici din limba persană,care iniţial avea sensul de locuinţă, sălaș, casă cu pereţi căptușiţi 
din exterior. Prin urmare, conchide autorul, sursele mai noi atestă că denumirea „Chișinău” se 
dădea unor mausolee tătărăști, care mai apoi serveau, fi ind construite din piatră, și in calitate de 
eventuale adăposturi.

Incercări de a găsi răspuns la intrebarea de unde se trag rădăcinile denumirii de Chișinău  au  
fost  făcute  și  in  prima jumătate  a  secolului   trecut   cand   in 1943 cercetătorul basarabean 
Gh. Bezviconi scria „ ... Despre numele și originile istorice ale orașului Chișinău există mai multe 
versiuni. Ar fi  greu să le enumerăm și să redăm tot șirul de cuvinte de la care ar deriva acest nume 
„chișeni”, „Chișla Nouă, „cheșen”, „kisjeno”, in sfarșit ajungand la „Chișinău”, ceea ce este o formă 
populară a  denumirii unei căderi de apă”[II,2,p.6].

Sursele istorice ne informează cu precizie asupra evenimentelor și faptelor petrecute  candva  
pe teritoriul  acestei localităţi. Teritoriul localităţilor și împrejurimile au fost locuite încă din pale-
olitic, printre cele mai semnifi cative vestigii arheologice fi ind cele aparţinând culturilor geto-dacă 
(secolele IV-I î.e.n.) și Sântana de Mureș-Cerneahov (secolele III-IV î.e.n.). Din epoca din urmă 
datează și un mare tezaur de monede de argint romane târzii, majoritatea bătute în anii 351-361 
pentru Constantius al II-lea. În diferite puncte din zonă au fost descoperite urme ilustrând cei 
peste o mie de ani de istorie încă puţin cunoscută până în timpul când documentele ne fac cunos-
cut numele de Chișinău. Se pare că toponimul, de origine turcică, ar indica existenţa unui izvor 
de care se leagă începutul așezării.

Primul act domnesc in care este pomenit „Chișinăul (in forma de „Cheșeneu”) Iui Acbaș” este 
datat cu 17 iulie 1436 și este emis la Vaslui. In Nrisov se mai vorbește și despre alte sate intărite lui 
„pan Oancea logofăt” și anume „... langă Bic de cealaltă parte (adică pe malul stang al Bicului), pe 
valea ce cade in dreptul Cheșeneului lui Acbaș, la Fintina, unde este Seliștea Tătărască, in dreptul 
păduricii”[I,3]. 

Deci sub aspect chronologic pe locul de azi al orașului sunt atestate două localităţi “Cheșe-
neul lui Acbaș”și ,,Seliștea Tătărească”. Conform relatărilor vechilor cronicari, pe această poziţie 
geografi că există o conveţuire a romanofi lilor autohtoni cu turanicii (migratori) cumani și cei din 
Hoarda de Aur.                                              

A doua menţiune documentară despre Chișinău de această dată ca localitate sătească datea-
ză  din 1466. Este vorba de un document de proprietate, ieșit din cancelaria domnească a lui 
Ștefan cel Mare, prin care strălucitul voievod „i-a dat și i-a intărit unchiului său Vlaicul .. o seliște 
Chișinău, la Fantana Albișoara, ce s-au cumpărat de Toader, feciorul lui Fedor și de la fratele lui 
drept 120 arginţi tătărăști”.   

Astfel Chișinăul, cu intreaga sa moșie și cu moară este dăruit lui Vlaicul și tuturor urmașilor 
săi, care vor veni după el pentru slujbă dreaptă și credincioasă. Chișinăul din acea perioadă era o 
seliște, unde s-au așezat pe malul Bicului cateva familii tătărăști care se indeletniceau cu agricul-
tura. De obicei asemenea așezări rurale numărau 5-10 gospodării ţărănești.

In  1576, aprilie 25 moșia  Chișinăului, care  mai bine de un secol s-a afl at in stăpanirea urma-
șilor  lui  Vlaicu  Parcălab, devine  proprietatea  a lui Draguș ,,Vasutca, fi ica Maricăi, nepoata lui 
Ieremia, ce a fost vistiemic,..strănepoata lui Vlaicu, de bună voia  ei, de nimeni silită nici asuprită  
și-a vandut  moșia  ei dreaptă, un sat cu numele  Chișinău , in ţinutul Lăpușnei , și cu mori in  Bic, 
din ispisocul  de intăritură, pe care l-a avut strămoșul ei Vlaicu de la Ștefan Voievod cel Bătran, 
și  la  vandut slugii noastre  lui Dragoș, ce a fost ureadnic  in Iași, drept  500  galbeni  tătărești .” 

In Evul Mediu zona geografi că  in care se afl ă Chișinăul era destul de dens populată. In peri-
oada secolelor XV-XVIII in vecinătatea Chișinăului au fost mai multe localităţi sătești cu moșiile 
lor. Așa așezări ca Visterniceni, Buiucani, Gheţioani, Vovinești, Muncești, Schinoasa ș. a. mai 
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tarziu devin nucleul de formare a targului Chișinău,iar pe parcursul sec. XVIII-XIX,aceste sate 
formează suburbia Chișinăului [II,4,p.6].  Multă  vreme Chișinăul s-a afl at departe de marile căi și 
centre comerciale ale ţarii Moldovei. Insă treptat situaţia se schimbă, mai ales in a doua jumătate 
a sec. XVI.                            

Calea comercială Suceava — Iași — Lăpușna — Tighina — Cetatea Albă este pusă tot mai frec-
vent in pericol din partea turcilor și a tătarilor care la intersecţia secolelor XVI - XVII aveau pe teri-
toriul Moldovei o infl uenţă puternică. In aceste condiţii negustorii moldoveni și străini caută căi mai 

sigure ocolind tot mai des targul Lăpușna și croindu-și 
cale de la Iași tot mai des prin Chișinău, astfel acesta 
cunoscand, incepand cu această perioadă, o bună creș-
tere. Pe timpul domniei lui Vasile   Lupu (1634-1653) 
Chișinăul  era deja cunoscut ca principal  centru  eco-
nomic, adică centru comercial nu prea mare.

Ceva mai tîrziu la 1684, celebrul cărturar și cro-
nicar Miron Costin in „Poema  polonă” descriind ţi-
nuturile Moldovei, arată că in ţinutul Lăpușna  se afl ă  
„orășelul Chișinău”[II,5,p.22].

Pe parcursul ultimului sfert al sec. XVII și in pri-
ma jumătate a sec. XVIII Chișinăul devine un centru 

comercial important al ţării in care se consolidează comerţul permanent, fapt ce duce la 
creșterea  orașului ca număr a populaţiei, ca teritoriu și la stabilirea unor legături cu alte 

localităţi mai indepărtate.  Recensământul populaţiei Moldovei fi xează pentru Chișinău 162 de 
birnici (aproximativ 700-800 locuitori). Principala  lor ocupaţie era comerţul, meșteșugăritul, 
creșterea animalelor dar și agricultura pescuitul, vanatul. Se stabilesc cu traiul și iși construiesc 
case  cu etaje  moșierii și comercianţi bogaţi. Apar și primele biserici zidite din piatră :Mazarachi 
(1732-1757 ), Sfi nţii Impărăţi Constantin și Elena (1777). Printr-un act din 28 mai 1803,emis de 
Alexandru Iiruzi, este instituită prima școală domnească din Chișinău.1          

Începutul perioadei de transformare a Chișinăului în localitate cu statut important are loc în 
1806, când aici se stabilesc câteva regimente rusești.  În  1808, orașul crește prin așezarea aici a 
coloniștilor sud-dunăreni.  Atunci a fost introdusă administraţia rusă și a fost organizat sistemul 
de percepere a impozitelor de la locuitori.

Până la 1812, teritoriul orașului Chișinău era cuprins între râul Bâc și actuala stradă Columna;  
ulterior, crește din punct de vedere teritorial și se schimbă din punct de vedere etnic.  Din cauza 
perturbărilor politice, mulţi dintre locuitorii săi îl părăsesc, trecând în Moldova de peste Prut, iar 
foarte  mulţi străini sosesc din diferite ţinuturi, atrași de libertăţile de care benefi ciau  localnicii de 
aici.  Orașul  era plin de funcţionari și de militari de naţionalitate  rusă și ucraineană,  de coloniști 
- nemţi, polonezi, bulgari, găgăuzi, turci, greci, albanezi, sârbi, armeni, evrei.    

1  (Foto: Izvorul   Fântâna Mare sau Albișoara și biserica Nașterea  Maicii Domnului  (Mazarache), imagi-
ne de la sfârșitul secolului al XIX-lea
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Pentru instituţiile administrative se închiriau 
încăperi în casele boierilor autohtoni.  Mitropolitul 
Gavriil Bănulescu-Bodoni a avut  un rol hotărâtor 
în destinul Chișinăului.  El a ales orașul drept cen-
tru  religios al regiunii alipite la Rusia.

Chișinăul a fost ars de două ori, in 1739 și 1788, 
de către turci  care se retrăgeau. In  rezultatul unui 
șir intreg  de războaie  ruso-turcești teritoriul  din-
tre raurile Nistru, Prut și Dunăre  in  1812 mai 16, 
prin Tratatul   de pace   de la București intre Rusia   
și Turcia, este anexat la Rusia, primește  denumirea 
Basarabia și   este declarată gubernie a   Imperiului 
ţarist.  După   încheierea păcii din  București  în 
1812,  trupele rusești se retrag din Ţările Române, 

anexând la Imperiul Rus partea răsăriteană a Moldovei de la Prut până la Nistru.  Amplasarea 
orașului Chișinău în mijlocul regiunii a fost favorabilă  pentru a fi  desemnat capitala noii regiuni, 
având   ,,îndestul lemn și  piatră pentru clădiri, ...stepă largă și apă de izvor,  aer curat, din care 
cauză acest oraș este mai populat  decît celelalte orașe”.

Administrarea publică pe parcursul existenţei sale ca localitate rurală (sec. XV - prima jumă-
tate a sec. XVII), Chișinăul, fi ind moșie boierească, apoi mănăstirească era diriguit de un vornic 
de sat. Transformarea treptată a Chișinăului in targ in a doua jumătate a sec. XVII apoi trecerea 
sa in categoria orășelelor și orașelor ţării a impus anumite schimbări in formele de administrare 
a localităţii. Din această perioadă crește rolul de vornic al Chișinăului. Primul vornic cu funcţii 
administrative și judiciare destui de largi, echivalente cu cele ale parcălabilor este atestat docu-
mentar la 9 februarie 1668, fi ind vorba de „...Panfi l vornicul de Chișinău”[II,6,p.205].   In cazul 
unui târg cum era Chișinăul, funcţia de vornic poate fi   asemănată cu funcţia de primar.  Insuși 
Miron Costin in „Poema polonă” vorbește despre vornicul de Chișinău care se afl ă in rand cu alţi 
mari dregători de stat cum ar fi  marii vornici ai Ţării de Sus și ai Ţării de Jos, parcălabii  cetăţilor 
și ţinuturilor. Funcţia de vornic al Chișinăului s-a menţinut atata timp cat „venitul mergea la 
cămara milostivirii ei doamna [7,p.30], adică a soţiei domnitorului cu veniturile ei aparte, care 
erau administrate de dregători speciali. In scurtă vreme, după cum arată Miron Costin, titlul și 
imputernicirile vornicului de Chișinău i-au fost schimbate in parcălab. Acest lucru se produce la 
sfarșitul anilor ‚60 ai sec. XVII. Parcălabul avea aceleași funcţii administrative de primar in inţele-
sul de azi ca și vornicul. De asemenea parcălabul avea funcţii de comandant militar al unei cetăţi 
sau ţinut, precum și cea de perceptor de impozite. Dregătoria de parcălab s-a menţinut pană la 
sfarșitul sec.XVII. Sub presiunea unor evenimente dramatice provocate de invazia permanentă 
a turcilor și tătarilor timp aproximativ de un secol, domnii moldoveni fură nevoiţi să strămute 
parcălăbia de la Lăpușna, decăzută total ca centru economic și de apărare, la Chișinău.

La Chișinău se numeau cate doi parcălabi concomitent, numiţi in funcţie de domnitorul ţării. 
Parcălabii aveau funcţii administrative, judiciare și de apărare. Cate doi parcălabi la Chișinău se 
numeau incepand cu anii, 80-90 ai secolului XVII.

Acest fapt ne vorbește atat de creșterea importanţei economice, cat si de apărare a orașului in 
această parte a ţării.

Iniţiativa de a numi cate doi parcălabi îi aparţine domnitorului Gheorghe Duca (1668-1672). 
După cum a fost constatat, dregătoria de parcălab nu neapărat trebuia să fi e incredinţată boierilor 
de viţă. După cum ne vorbește și Dimitrie Cantemir in „Descrierea Moldovei”,  in  această funcţie 
erau numite și persoane ce-și trăgeau obarșia dintr-o stare socială inferioară, uneori chiar și din 
randurile răzeșilor [II,8,p.148].
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Istoricul A. Eșanu găsește un document din 1676 care demonstrează că in calitate de parcălab 
de Chișinău era Hasanachi, răzeș de Cobusca, iar caţiva ani mai tarziu pe „Bogos parcălabul de la 
Chișinău, răzeșul de Seceteni (Sociteni)”[II,9,p.33].

Paralel cu instituţia parcălabului, la Chișinău se formează și alte structuri proprii administrării ora-
șelor medievale din Moldova. Este vorba de funcţia de șoltuz. Acesta era șeful sfatului unei comunităţi 
urbane, compuse din 6-12 pargari.  Organul dat rezolva diferite litigii și chestiuni legate de viaţa ora-
șului. Funcţia de șoltuz s-a  constituit la Chișinău aproape concomitent cu cea de parcălab. Conform 
surselor documentare din această epocă s-a reușit de identifi cat numele a doi șoltuzi de Chișinău, fi ind 
vorba de Cazacul șoltuz (8 ianuarie 1671) și Toader șoltuz (hotarul sec. XVII-XVIII) [10].

Cu toate acestea, putem conchide că deja la inceputul anilor ‚70 ai secolului XVII la Chiși-
nău s-a incheiat procesul de formare a structurilor administrative proprii orașelor medievale ale 
Ţării Moldovei. Făcand analiza datelor documentare, ajungem la concluzia că orașele medievale, 
printre care și Chișinăul, aveau administraţie dublă: pe de o parte - domnească, reprezentată de 
vornici și ureadnici  (la Chișinău - mai tarziu cei doi parcălabi); pe de altă parte - administraţia 
orașului aleasă de orășeni, chemată să apere interesele comunităţii orășenești și care dispunea 
de anumite imputerniciri in limitele hotarului orășenesc. Administraţia hotarului (după cum o 
numește P. Birnea) era reprezentată de consiliul pargarilor conduși de șoltuz.

Referindu-ne la modul de administrare a Chișinăului medieval putem vorbi de prezenţa  in-
tr-un fel a principiilor administrării publice de azi și anume: a desconcentrării - prezenţa repre-
zentantului puterii centrale in teritoriu (vornicul, mai tarziu - parcălabul) a autonomiei locale 
— posibilitatea orășenilor de a-și alege un organ propriu care rezolvă problemele locale (consiliul 
pargarilor condus de șoltuz), a desconcentrării — acordarea imputernicirilor organelor locale 
(consiliul pargarilor și șoltuzul) de la centru, adică din partea puterii domnești.

Vorbind despre primele autorităţi locale orășenești am putea face o paralelă  dintre acel consi-
liu al pargarilor și consiliul municipal de azi compus din consilieri. In consiliul orășenesc (al par-
garilor) erau aleși dintre nobilimea locală cei mai bogaţi și cei mai autoritari orășeni ai Chișinău-
lui. Consiliul era ales de către adunarea obștii. El reprezenta mai intai de toate, obștea orășenească 
in faţa domnitorului și dregătorilor săi, aparatul fi scal in relaţiile cu alte orașe, cu străinii etc. 
Corespondenţa cu alte orașe de asemenea se afl a printre atribuţiile consiliului orășenesc. Șoltuzul 
și pargarii repartizau, amendau, impărţeau pămantul in limitele hotarului, fi xau hotare, exercitau 
anumite funcţii judiciare in obștea dată. Ea se ocupa cu strangerea impozitelor și in procedura 
judiciară consiliul orășenesc de multe ori colabora cu reprezentanţii domnitorului - parcălabii.

Alături de consiliul pargarilor - zis și cel mic, exista și consiliul mare - adunarea intregii obști 
orășenești la care participau toţi orășenii „oameni buni și bătrani, bătrani și tineri”[II,11,p.44]. 
Consiliul mare după cum susţine istoricul Pavel Birnea, era organul suprem administrativ al in-
tregii obști in epoca feudală. Consiliul mare era alcătuit din consiliul mic in intreaga lui compo-
nenţă (șoltuzul și pargarii), din preoţi din oameni „buni” și „bătrani și tineri ai orașului” cu alte 
cuvinte cuprindea toate păturile sociale ale orașului.

Consiliul mare al Chișinăului se convoca numai in cazuri excepţionale. El putea fi  convocat la 
cererea domnitorului, a reprezentanţilor puterii domnești din localitate, sau la iniţiativa consiliu-
lui mic. De regulă adunarea generală a orășenilor avea loc in centrul urbei. La consiliul mare se 
luau in dezbatere diferite chestiuni cum ar fi  de exemplu cu privire la proprietatea funciară a Chi-
șinăului și a orășenilor, se repartizau impozite de stat intre orășeni, in funcţie de situaţia materială 
a fi ecăruia. De asemenea marele consiliu la intrunirea sa alegea pargarii și șoltuzul.

Reieșind din izvoarele epocii aproximativ la inceputul sec. XVIII la Chișinău, in locul par-
călabului, este instituită serdăria, care s-a menţinut ca formă de administrare a orașului și a im-
prejurimilor sale pană in primele decenii ale sec. XIX, cand aceasta din urmă este inlocuită prin 
instituţii de administrare publică a stăpanirii ţariste.
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Serdarul era numit de domnitor și era reprezentantul acestuia in oraș. De asemenea serdarul 
avea aceleași funcţii administrative, judiciare și fi scale ca și parcălabul in perioada precedentă. 
Serdarul mai avea anumite funcţii militare și se ocupa paralel de organizarea apărării hotarelor 
din această parte a Ţării Moldovei.

Primii serdari ai Chișinăului sunt Cirstea, atestat la 7 octombrie 1701 și Vicol Bogos - primele 
decenii ale sec. XVIII. [II,12,p.214]. In afară de activitatea lor administrativă judiciară și fi scală unii 
parcălabi și serdari ai Chișinăului s-au manifestat in calitate de cititori   de biserici la Chișinău și in 
alte orașe ale ţării. Astfel Luca parcălab din Chișinău construiește pe la 1671 Biserica Sfantul Nico-
lae din Iași. Serdarul Lupu Năstasă inalţă pe la 1740-1741 Biserica Sfi nţii Arhangheli din Chișinău, 
serdarul Vasile Mazarachi reclădește Biserica nașterii Maicii Domnului din Chișinău [II,13,p.36]. 
În sursele documentare interne, Chișinăul este pentru prima dată numit oraș în 1712. Mai târziu, 
extinderea lui în suprafaţă este rezultatul contopirii cu satele adiacente: Buiucani, Vovinţeni, Hruș-
ca, Malina Mică, Muncești, Visterniceni, Schinoasa ș.a. În secolul al XVIII-lea dezvoltarea sa este 
încetinită de războaie, incendii și procese fără de sfârșit pentru stapânirea pământurilor. Proprietăţi 
funciare considerabile aparţineau atunci mănăstirilor ieșene Sfânta Vineri și Galata.

Importanţa Chișinăului ca oraș, precum și rolul serdarilor de aici crește și mai mult pe la sfar-
șitul anilor ‚60 ai sec. XVIII, cand Chișinăul devine centru al ţinutului Lăpușna - Orhei. De aceea 
la Chișinău, in afară de administraţia locală orășenească, iși stabilesc sediul diferite dregătorii și 
instituţii de conducere și administrare de nivel  al ţinutului. Printre aceste instituţii poate fi  men-
ţionată și cea a beșlegii, care era o   funcţie cu caracter poliţienesc și avea sarcina de a-i proteja pe 
negustorii turci, de a nu admite fărădelegi din partea turcilor și tătarilor afl aţi in ţară etc. Beșleagă 
avea un detașament de neferii (oșteni) și iazagii (pisari), care erau intreţinuţi din vistieria statului.

Un alt dregător nemijlocit al orașului Chișinău era portarul de Chișinău, care se ocupa de pri-
mirea și grija oaspeţilor străini, in special a celor turci, și de strangerea ușurului tătăresc - dijmă 
pe care o plăteau tătarii pentru folosirea teritoriului de margine.

Necătand la faptul că in Chișinăul medieval precum și in alte orașe ale acestei perioade exis-
tau organe locale eligibile, totuși o mai mare putere in teritoriu o aveau parcălabii și   serdarii, 
care după  cum  s-a  mai menţionat  erau  reprezentanţii domnitorului. Acest fapt se explică prin 
aceea că orașele medievale se găseau nu pe pămanturile  care  erau  proprietate  privată,  dar pe  
cele  care constituiau  avuţia proprietarului suprem-a domnitorului și de aceea erau subordonate 
numai puterii domnești și reprezentanţilor ei. 

2. Chișinăul sub stăpanirea ţaristă
In urma tragicului eveniment din 1812, cand partea de răsărit a Ţării Moldove dintre Prut și 

Nistru a fost anexată la Imperiul Rus in faţa noii stăpaniri apare problema alegerii unui centru al 
noii provincii. Luand in consideraţie mai mult factori printre care și așezarea geografi că favorabi-
lă, ascensiunea economică, precum și infl uenţa unor personalităţi cu autoritate (Scarlat Sturdza 
,Gavriil Bănulescu - Bodoni ș. a.) se ia decizia de a stabili centrul regiunii Basarabiei la Chișinău. 
Mai mulţi boieri care stăpaneau moșii intinse in spaţiul Pruto-nistrean au rămas in această pro-
vincie jurand credinţă impăratului. Ţara urma să fi e condusă in conformitate cu vechea așezare 
a Moldovei, iar pentru păstrarea ei au fost numiţi conducerea Basarabiei, mitropolitul Gavriil 
Bănulescu-Bodoni și guvernatorul Scarlat Sturdza.

Devenind centrul noii regiuni a Imperiului Rus, Chișinăul găzduiește primele organe de ad-
ministrare publică regională, noua Mitropolie a Basarabiei etc. In scurtă vreme la Chișinău au 
loc multe schimbări: intemeierea pe langă Mitropolie a unui seminar duhovnicesc (1813), a unei 
tipografi i (1814), se construiește sediul Mitropoliei etc.[II,14,p.33].

Ofi cial Chișinăul a fost proclamat centru administrativ al regiunii Basarabia și al Ţinutului 
Orhei in 1818. In 1834 guvernul ţarist a aprobat planul de dezvoltare a orașului. Afl area sub 
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stăpanirea străină rusă a Chișinăului a făcut ca orașul să sufere numeroase schimbări: se constru-
iesc noi drumuri, se extinde orașul, apar noi edifi cii de mare importanţă (Catedrale, Clopotniţa, 
biblioteci noi, școli, grădini publice), se schimbă componenţa etnică a locuitorilor chișinăueni 
(apar mulţi ruși, ucraineni, evrei, bulgari, armeni etc.). Din 1829 pană in 1834 in Chișinău au fost 
amenajate  fantani, care aprovizionau cu apă cea mai mare  parte a populaţiei, care mult timp era 
transportată prin oraș cu caii in butoaie. Din mijloacele dumei  orășenești  a fost făcut un izvor 
in regiunea bisericii Mazarachi. După planul general de dezvoltare  a orașului  străzile urbei  se 
oranduiesc in linii drepte, iau contur principalele cartiere. Sporește numărul populaţiei pe baza 
de urbanizare locală și de colonizare cu locuitori strămutaţi din alte regiuni ,și de peste hotare 
(bulgari ,sarbi,greci, armeni, găgăuzi ș.a.). Majorităţi continuau să rămană totuși români. Dina-
mica populaţiei pană in anul 1850 a ajuns la 58 mii locuitori. Arhitect principal  al orașului este 
confi rmat  Alexandru Bernardazzi, datorita căruia Chișinăul se transformă intr-un centru urban 
de tip european. In anul 1871 se construiește gara și se deschide circulaţia  pe linia de cale ferată 
Chișinău-Tighina-Tiraspol. Mai tarziu in oraș, pe strada principală se pune in funcţiune tramva-
iul cu cai (konka), pe arterele principale se instalează felinare cu gaz lampant. 

Posturile-cheie in administraţia orașului au fost preluate foarte curand, după 1812, de către 
funcţionarii trimiși in provincie de guvernul ţarist [II,15,p.21].

In 1818 la Chișinău se formează o primărie propriu zisă - Duma orășenească, ca organ de 
dispoziţie și de administraţie locală, fi ind constituită dintr-un „gradscoi glava” și cinci consilieri 
care se alegeau după principiul etnic: cate un moldovean, rus, bulgar, grec și evreu [16,p.197].  De 
asemenea Duma orășenească dispunea și de un grefi er. Primul primar și primii consilieri care 
au fost aleși erau: Anghel Nour - primarul și Asvaduri Hristovici, Daniil Foca, Nicolai Neverov, 
Lazari Petrovici și Leiba Lismanovici - consilierii („glasnie”) [II,17,p.87].

Conform ordinului guvernului regiunii din 31 iulie 1817 consilierii au dat jurămantul și 
Duma a fost deschisă de către „poliţimeister”.

Pană  la 1870 Duma orășenească activa conform unei legislaturi de 100 ani vechime. In martie 1671 
este introdusă noua administrare din Chișinău, Duma avand și un organ executiv - consiliul Municipal 
in fruntea căruia se afl a primarul. Consilierii se alegeau pe un termen de 4 ani. Baza juridică a Dumei in 
procesul de administrare a orașului era legea „Gorodovoe polojenie” din 1785, conform acestui act juri-
dic, persoana care candida pentru funcţia de consilier trebuia in mod obligatoriu să aibă in patrimoniul 
său: casă, afaceri, meșteșugării și alte surse de venituri in orașul Chișinău. Tot această persoană trebuia să 
nu fi e falimentată, amendată și să nu aibă incălcări de lege și o comportare destoinică.

Deoarece Duma orășenească era un organ deliberativ, la alegerea sa nu puteau lua parte toţi 
locuitorii capitalei. Era stabilit un cenz de avere și alegătorii trebuiau să implinească varsta de 25 
ani. Conform legislaţiei de atunci nu aveau drept de vot femeile și persoanele absente din oraș. 
Cei absenţi nu puteau să participe la alegeri, lăsand părerea lor in formă scrisă. In același timp 
alergătorii care se afl au in oraș, dar din unele motive nu puteau să vină personal la alegeri, aveau 
dreptul să transmită votul lor in scris.

Alegerile conform dispoziţiilor guvernatorului se desfășurau de obicei 1-2 zile, dar nu mai 
mult de 3 zile, in cazuri excepţionale alegerile puteau să se prelungească și mai multe zile.

Conform primului decret al guvernului regional din 25 iulie 1817, Duma trebuia să se afl e sub 
controlul și infl uenţa poliţimeistrului local. 

Ca de regulă  poliţimeisterul dădea unele indicaţii, făcea unele propuneri, inainta petiţii și 
acţiuni care mai mult părea a fi  instructive decat administrative.

In Duma orășenească deciziile se luau prin inţelegeri sau votare deschisă, insă in 1824 Duma 
a socotit de cuviinţă de a trece la un vot secret.

In 1822  Duma s-a adresat către guvernatorul Katazi cu un raport in care insista de a angaja o 
persoană destoinică pentru supravegherea cantarelor, unităţilor de măsură, plata la timp a taxelor 
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cuvenite de la persoanele care veneau să comercializeze temporar in oraș. Această solicitare a fost 
satisfăcută de către guvernator la 22 august 1822 și din acest moment a fost constituită o nouă 
funcţie, gradschii smotriteli” care a existat pană in 1849.

După   ce in martie 1871 este constitu-
it Consiliul Municipal, Dumei i se lărgește 
sfera de activitate, dispunand de mai multe 
mijloace fi nanciare, insă activitatea ei era 
subordonată   administraţiei ţariste.  Duma 
conducea  activitatea     administraţi gospo-
dărească a orașului (comerţul, industria, 
etc.), soluţiona confl ictele dintre cetăţeni, 
intocmea bugetul anual. Veniturile princi-
pale erau constituite din incasările de la in-
treprinderi, prăvălii, carciumi, impozitele de 
la negustori, de pe pămanturi, livezi și pod-
gorii, hoteluri etc. O mare parte din incasări 
erau folosite la intreţinerea organelor admi-
nistrative, ale poliţiei, pentru invăţămant și ocrotirea sănătăţii.

După 1785 in baza legii „Gorodovoe polojenie”, consilierii Dumei trebuiau să execute și alte 
funcţii care nu erau legate de activitatea Dumei. Ei erau obligaţi să asiste la executarea celora care 
nu plăteau impozitele la timp, participau la chestiuni legate de problemele carantinei, asistau la 
diferite licitaţii, in unele cazuri aduceau martori din elita orașului.2

Duma orășenească a Chișinăului a existat pană la 1(14) ianuarie 1918, cand a fost desfi inţată 
printr-o hotărare a Sovietului Chișinău de Deputaţi ai Muncitorilor și Soldaţilor. Iși avuse sediul in 
clădirea de pe strada Aleksandrovscaia (azi Primăria Municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare83).  

O bună parte a vieţii sale a trăit aici in Basarabia și compatriotul nostru  Ștefan  Ciobanu - 
istoric și profesor care a fost martor al evenimentelor produse in perioada de dominaţia ţaristă. 
Din lucrările lui afl ăm că Chișinăul nu avea nici un fel de administraţie comunală; poliţaiul era 
totul pentru oraș și pentru locuitorii lui. Cat privește autorităţile publice locale autorul scrie: 
„Abia in anul 1817 se constituie o primărie „Duma orășenească” din cinci membri aleși de către 
naţionalităţile mai numeroase din Chișinău in frunte cu un primar„căpitanul slujbei moldove-
nești” Anghel Nour [II,18,p.23]. Este interesant că intreaga primărie care trebuia să lucreze sub 
supravegherea poliţaiului și care reprezenta cinci naţionalităţi nu cunoștea limba rusă și ceru 
guvernatorului Basarabiei să i se admită a face corespondenţă in limba romană.

In 1828 guvernul rus desfi inţează  autonomia provincială, acordată  Basarabiei 1916 și Chiși-
năul  intră in categoria orașelor „regionale”, cu administraţie pur rusească.  Elementele romanești, 
care luau parte la administrare in cadrul autorităţilor guberniale și  locale, cu  incetul  se inlătură.  
In capul  primăriilor  și  consiliilor comunale, precum și in magistrate, instituţii judiciare și admi-
nistrative orășenești create de ruși după tipul celor germane, cu burgomiștri și ratmani in frunte,  
nu mai găsim nume moldovenești decat foarte rar.

La 27 martie  (9 aprilie)  1918  la Chișinău  este  convocat organul reprezentativ al Republicii 
Democratice Moldovenești sub președinţia lui Ion Inculeţ.  Este  proclamată  Unirea cu Romania.  
Astfel,  in  urma acestor evenimente  s-a  incheiat  perioada  de stăpanire  ţaristă  in Basarabia 
(1812-1918).

Istoria Chișinăului din această perioadă este istoria unui oraș  care prin capriciu imprejurări-
lor și a oamenilor pe neașteptate devine metropola unei provincii mari, este istoria unui simplu 

2 Pasaj. (acum Primăria, sf. sec XIX)
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oraș care, cu concursul autorităţilor rusești, devine o capitală a unei părţi rupte dintr-un tot in-
treg, dar această schimbare duce la o dezvoltare vertiginoasă pe cale pașnică și artifi cială. Toate 
aceste schimbări, după mine, vin nu din nemărginita dragoste a rușilor faţă de „fraţii creștin-or-
todocși” din spaţiul Pruto-nistrean, ci din necesitatea de a prezenta un bun tablou a unei provin-
cii ruse care se afl a la hotarul „europeano-rus” și la gura peninsulei Balcanice.

Necătand la insistenţa autorităţilor ţariste același Ștefan Ciobanu precizează că Chișinăul ni-
ciodată n-a devenit oraș rusesc, acest oraș denumindu-l (ca și intreaga Basarabie,de altfel) spaţiul 
unei „rivalităţi pașnice intre cele două culturi, cea romaneasca veche și cea noua rusească.”

3. Administrarea locală a Chișinăului in perioada sovietică.
In situaţia revoluţionară din Rusia din februarie și octombrie 1917, in urma cărora cade ţa-

rismul, apoi Guvernul provizoriu, pe putere pun mana bolșevicii. in Basarabia și la Chișinău se 
activează forţele naţionale. Mișcarea de eliberare naţională, care a cuprins  Basarabia  in   această 
perioadă,   a  dus   la   formarea  partidului   Naţional Moldovenesc a unităţilor moldovenești,  la 
proclamarea Republicii Moldovenești, a altor evenimente importante, care, in ultimă instanţă, 
urmăreau scopul desprinderii de la Imperiul ţarist. Centrul acestor evenimente a fost Chișinăul. 
Mișcarea de eliberare naţională din Basarabia a culminat cu proclamarea la 24 ianuarie 1918 a 
independenţei republicii Democratice Moldovenești.

La 27 martie (19 aprilie) 1918 la Chișinău este convocat organul reprezentativ al Republicii De-
mocratice Moldovenești sub președinţia lui Ion Inculeţ. Este proclamată Unirea cu Romania. Astfel, 
in urma acestor evenimente s-a incheiat perioada de stăpanire ţaristă in Basarabia (1812-1918).

Primăria in perioada 1918 - 1940 era organ deliberativ de administrare locală.
Consilierii in număr de 36 persoane erau aleși de populaţia orașului din randul celor instăriţi. 

In afară de aceștia activau, consilierii care erau numiţi de către prefectul judeţului Chișinău, intre 
ei: un conducător al școlii superioare, cate un reprezentant ai școlii incepătoare și medii de stat, 
a „bisericii naţionale”, reprezentanţi ai camerei de comerţ, industrie și agricultură și de asemenea 
unul din partea marilor industriași și comercianţi. Primarul și adjunctul său se numeau de către 
ministerul de interne al Romaniei pe termen de 5 ani dintre candidaţi - aleși consilieri. Primarul 
convoca consiliul comunal, care se desfășura odată in trimestru. Structura primăriei era compusă 
din următoarele servicii: administrative, fi nanciare, economice, tehnice, sanitare.

Activitatea primăriei era in supravegherea Ministerului afacerilor interne al  Romaniei. Din 
1938 primarul era numit prin Decret regal pe un termen de 6 ani. Am identifi cat următoarele 
persoane care au fost primari: Vlad de Herţa (1918-1919), P. Cojocaru (1919-1920), Birca V. L., 
Pintea G. V., N. P. Bivol, etc.

Rolul sovietului orășenesc in administrarea or. Chișinău. In urma odiosului pact Ribben-
trop - Moldova din 1939, in perioada imediat următoare, harta Europei a fost croită după bunul 
plac al regimului totalitar din Uniunea Sovietică și al celui fascist din Germania. Conform acestor 
inţelegeri, la 28 iunie 1940 Basarabia este anexată de către URSS. in vara anului 1940 regimul 
stalinist a decis formarea unei republici unionale moldovenești cu centrul la Chișinău. Decizia a 
fost luată la Kremlin (Moscova) fără cele mai elementare consultări cu poporul.

Trebuie de menţionat că, odată cu retragerea administraţiei romanești din Chișinău, au părăsit 
orașul mai mulţi reprezentanţi ai păturilor intelectuale și de afaceri, funcţionari ai aparatului de stat, 
clerici, precum și mulţi oameni simpli, care au căutat să se salveze de ferocitatea regimului totalitar.

Următoarea etapă a evoluţiei administrării locale a orașului Chișinău a fost legată de formarea 
RSSM, fi ind evidenţiată prin adoptarea Constituţiei RSSM, in anul 1941.

Particularităţile și principiile esenţiale ale aceste Constituţii s-au caracterizat prin succesiunea 
de legi a Constituţiei URSS din anul 1936, precum și a Constituţiilor RASSM. din anii 1925 și 
1938 [II,19,vol.1].
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Organele locale ale puterii de stat, conform art. 54 din Constituţia RSSM din anul 1941, le 
constituiau Sovietele judeţene, raionale, orășenești și sătești de deputaţi ai oamenilor muncii care 
erau alese de populaţie pe un termen de 2 ani și in limitele teritoriului ei, ei conduceau prin 
intermediul comitetelor executive, formate de ele, construcţiile politico-culturale și economice, 
stabileau bugetul local, asigurau paza ordinii de stat, respectarea legilor și apărarea drepturilor 
cetăţenilor, contribuiau ia intensifi carea capacităţii de apărare a ţării [II,20,p.220].

In anii următori Chișinăul are o creștere accelerată in toate privinţele: ca centru industrial și 
cultural, unde se construiesc noi intreprinderi industriale, se deschid noi instituţii de invăţămant 
și de cultură, școli de cultură generală ș. a. Insă multe din ele purtau o puternică amprentă politică 
de deznaţionalizare. Mai mult de 20 de ani Chișinăul a rămas un oraș inchis și nu putea fi  vizitat 
de turiști străini [II,21,p.68].

In anii 60-70 ai sec.XX la Chișinău, conform unor planuri de dezvoltare a orașului, este de-
clanșată construcţia unor instituţii de stat ca, Institutul de Medicină, este deschis spitalul Clinic 
Republican, este creat Studioul Cinematografi c Moldova –fi lm, Cinematograful  Patria. Se pun in 
funcţiune primele linii de troleibuz și cartiere noi de locuit, orașul lărgindu-și cu mult hotarele.

Dezvoltarea extensivă a Chișinăului continuă in anii 70-85 sec. XX, apar noi intreprinderi 
ale industriei ușoare: Fabrica de tricotaje, Fabrica de confecţii, Uzina mecanică, Fabrica de 
incălţăminte,Fabrica de mobilă și de prelucrare a materiei prime locale, toate orientate spre piaţa 
intregii URSS.

Centrul orașului este reconstruit, aici făcandu-și apariţia edifi cii impunătoare moderne :Casa 
Guvernului ;Casa Sindicatelor; Palatul Naţional, Teatrul de Operă și Balet; Circul de Stat ș.a. .Și-a 
deschis ușile multe Instituţii de Stat. 

In   această  perioadă  creșterea   populaţiei   orașului   se   datorează   amplasării   in localitate 
a unor intreprinderi gigantice ale complexului militaro-industrial din URSS, care   au   dus   la 
precipitarea unui  număr mare  de  oameni  (muncitori,  ingineri, tehnicieni, militari etc.) din mai 
multe regiuni ale fostei URSS, la Chișinău. 

In anul  1978 a fost adoptată o nouă Constituţie - Constituţia „socialismului dezvoltat”. Noua 
Constituţie conţinea caracteristica desfășurată a rolului partidului comunist - nucleu din sistemul 
politic al societăţii sovietice ca forţă conducătoare și de orientare, și că partidul comunist deter-
mină perspectiva generală   a dezvoltării societăţii.

In Constituţia RSSM din anul 1978 a fost refl ectat pregnant esenţa de clasă a statului, consfi n-
ţit respectiv mecanismul de stat, sistemul de organe centrale și locale ale puterii  și    adminis-
trarea in  baza  principiilor  centralismului  democratic, subordonarea strictă, controlul riguros,  
coordonarea necesară la adoptarea  unei   hotărari in teritoriu.

După  adoptarea Constituţiei RSS Moldovenești din 1978 și Legii „Cu privire la sovietul oră-
șenesc raional din oraș  de deputaţi ai norodului din RSS Moldovenească” din   13 decembrie   
1979 administrarea in orașul Chișinău se efectua de Sovietul orășenesc de deputaţi ai norodului 
a orașului Chișinău.

Acest organ, fi ind organ al puterii de stat in oraș,  raionul orășenesc, rezolva toate chestiunile 
de insemnătate locală.

Sovietul orășenesc, raional din oraș de deputaţi ai norodului se alegea de către cetăţenii care 
locuiesc pe teritoriul orașului, raionului, pe baza dreptului de vot universal, egal, direct și secret, 
pe un termen de doi ani și jumătate[I,2].

Sovietul orășenesc, raional din oraș de deputaţi ai norodului conducea pe teritoriul său con-
strucţia de stat, economică și social-culturală, aprobă planuri de dezvoltare economică și socială, 
bugetului orașului, raionului și dările de seamă cu privire la indeplinirea lor, conducea organele 
de stat subordonate lui, intreprinderile, instituţiile și organizaţiile, asigura respectarea legilor, 
paza ordinii de stat și menţinea ordinea publică.
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Acest organ asigura in limitele drepturilor sale, dezvoltarea economică  și socială in complex 
pe teritoriul său; exercita controlul asupra respectării legislaţiei de către intreprinderile, institu-
ţiile și organizaţiile subordonate instanţelor superioare, care se afl au pe teritoriul lui; coordona și 
controla activitatea lor in domeniul folosirii pămantului, ocrotirii naturii, construcţiilor, deser-
virii social-culturale și de trai și ailor forme de deservire a populaţiei. Sovietul orășenesc, raional 
din oraș, in legătură cu chestiunile menţionate mai sus, asculta rapoartele prezentate de conducă-
torii intreprinderilor și organizaţiilor, adopta hotărari cu privire la ele, in cazuri necesare prezenta 
propuneri organelor ierarhic superioare respective.

Acest organ se conducea in activitatea sa de Constituţia URSS și de Constituţia RSS Moldo-
venești, de legea „Cu privire la sovietul orășenesc, raional din oraș de deputaţi ai norodului din 
RSSM”, de alte legi ale URSS și ale RSSM, de hotărarile și alte acte ale Sovietului Suprem al URSS 
și hotărarile Sovietului Suprem al RSSM, de decretele și hotărarile Prezidiului Sovietului Miniș-
trilor al RSSM și ale URSS, de hotărarile Sovietelor de deputaţi ai norodului ierarhic superioare, 
ale comitetelor executive[I,1].

Organizarea activităţii Sovietului orășenesc, raional din oraș de deputaţi ai norodului, exa-
minau și rezolvau la sesii. Sesiile Sovietului orășenesc se convocau de către comitetul executiv al 
Sovietului cel puţin de patru ori pe an. Sesia putea fi  convocată de asemenea la propunerea a cel 
puţin unei treimi din numărul total al  deputaţilor.

Sesia intaia a Sovietului orășenesc nou ales se convoca de către comitetul executiv al Sovie-
tului orășenesc de legislatura precedentă cel mult in termen de două săptămani după alegeri și 
se deschide de către unul din cei mai in varstă deputaţi. Sesia Sovietului orășenesc se consideră 
legală, dacă la ea asistă cel puţin două treimi din numărul total al deputaţilor. La lucrările sesiei 
pot participa cu drept de vot  consultativ deputaţii Sovietelor ierarhic superioare, precum și de-
putaţi invitaţi la sesie, ai Sovietelor ierarhic inferioare, reprezentanţii intreprinderilor, instituţiilor 
și ai altor organizaţii.

Sovietul orășenesc era in drept să examineze și să rezolve la sesii orice chestiuni, date in com-
petenţa lui prin legislaţia URSS și RSSM. Exclusiv la sesii se rezolvau  următoarele chestiuni: recu-
noașterea  imputernicirilor deputaţilor, rezolvarea  chestiunilor cu privire la incetarea inainte de 
termen a imputernicirilor deputaţilor in cazuri prevăzute de legislaţie, alegerea comitetului exe-
cutiv și schimbarea componenţei lui, formare, alegerea comisiilor permanente, dările de seamă 
despre activitatea comitetului executiv și a comisiilor permanente. Formarea secţiilor și direcţiilor 
comitetului executiv, confi rmarea și eliberarea din funcţie a conducătorilor, aprobarea structurii 
și statelor de personal ale comitetului executiv, secţiilor și direcţiilor lui, formarea pe langă comi-
tetul executiv a comisiei pentru combaterea beţiei și   alcoolismului și altor comisii, confi rmau in 
funcţie pe președintele judecătoriei narodnice raionale (orășenești), aprobarea bugetului orașu-
lui, raionului și a dării de seamă a indeplinirii lui,  aprobarea hotărarilor comitetului executiv cu 
privire la folosirea veniturilor, sănătate, suplimentar in cadrul indeplinirii bugetului orășenesc, 
raional din oraș, precum și a sumelor cu care veniturile depășesc cheltuielile, sume formate la 
sfarșitul anului ca urmare a depășirii veniturilor sau a realizării de economii la cheltuieli.

Hotărarile Sovietului orășenesc se adoptau prin vot deschis cu o simplă  majoritate de voturi 
din numărul total al deputaţilor Sovietului și se semnează de președintele și secretarul comitetu-
lui executiv.

Hotărarea Sovietului orășenesc, precum și hotărarile Sovietului raional din oraș de deputaţi ai 
norodului pot fi  anulate de sovietul ierarhic superior, dacă ele nu corespund Legii, dar hotărarile 
Sovietului orășenesc de deputaţi ai norodului al orașului de subordonare republicană por fi  anu-
late de Prezidiuml Sovietului Suprem al RSSM  dacă ele nu corespund Legii.

Organul executiv și de dispoziţie. Organul executiv și de dispoziţie al Sovietului orășenesc este 
comitetul executiv, ales din randul deputaţilor și e format din: președintele, locţiitorii președintelui, 



255

secretarul și de la cinci pană la nouă membri ai comitetului executiv. Comitetul executiv a Sovietului 
orășenesc era in drept să rezolve toate chestiunile, date in  componenţa Sovietului, cu excepţia celor, 
care trebuie rezolvate numai la sesiile Sovietului. Acest organ coordonează activitatea comisiilor per-
manente ale sovietului, care atrage la pregătirea chestiunilor, care se  discută la sesiile Sovietului și la 
ședinţele comitetului executive, examinează propunerile   prezentate   de   comisii.

Comitetul executiv raporta Sovietului suprem despre mersul indeplinirii planurilor de dez-
voltare economică  socialistă și bugetului orașului.

Comitetul executiv al Sovietului conduce secţiile și direcţiile comitetului executiv, intreprin-
derile, instituţiile și organizaţiile de subordonare orășenească. Acest organ numește in funcţie și 
eliberează din funcţie pe alţi lucrători de conducere ai secţiilor și direcţiilor comitetului executiv. 
Conform legislaţiei, asigură pe teritoriul orașului infăptuirea măsurilor necesare pentru pregăti-
rea și efectuarea alegerilor in Sovietul Suprem al URSS, Sovietul Suprem al RSSM, Sovietele locale 
de deputaţi, precum și in judecătoriile norodnice din RSSM.

Ședinţele comitetului executiv se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decat o dată pe 
lună. Comitetul executiv adoptă hotărari și emite dispoziţii in limitele competenţei sal. Hotărarile 
comitetului executiv se adoptă cu majoritatea simplă de voturi  a intregii  componenţe  a comite-
tului  executiv  și   se  semnează de  către președintele și secretarul.

Secţiile și direcţiile comitetului executiv se formează de către Sovietul orășenesc. Acestea sunt 
subordonate in activitatea lor atat Sovietului orășenesc comitetului executiv, cat și organul re-
spectiv ierarhic superior al administraţiei de stat.

Conducătorii de secţii și direcţii ale comitetului executiv al Sovietului emit, in limitele com-
petenţei secţiilor și direcţiilor, ordine pe baza și in vederea executării hotărarilor Sovietului oră-
șenesc, a hotărarilor și dispoziţiilor comitetului executiv, precum și actelor organelor ierarhic 
superioare ale puterii de stat. Secţiile și direcţiile comitetului executiv prezintă dările de seamă cu 
privire la activitatea lor in faţa Sovietului și Comitetului executiv.

Comisiile permanente ale Sovietului orășenesc. Sovietul orășenesc alege din randul deputaţilor 
comisii permanente pentru a examina in prealabil și       pregăti  chestiunile, ce  ţin  de  com-
petenţa  Sovietului orășenesc, precum și pentru a contribui la traducerea in viaţă a hotărarilor 
Sovietului, a controla activitatea organelor de stat, intreprinderilor, instituţiilor și organizaţiilor.

Sarcinile principale ale comisiilor permanente erau: 
-elaborarea propunerilor pentru a fi  examinate de către Sovietul orășenesc și comitetul executiv; 
- pregătirea avizelor asupra chestiunilor prezentate pentru a fi  examinate de Sovietele și comi-

tetul Executiv;
-participarea la activitatea organizatorică  in vederea infăptuirii practice a hotărarilor
Sovietului orășenesc, ale Comitetului executiv și a hotărarilor  organelor de stat ierarhic supe-

rioare;
-controlul asupra activităţii secţiilor și direcţiilor comitetului executiv, a intreprinderilor, in-

stituţiilor și organizaţiilor in domeniul traducerii in viaţă a hotărarilor Sovietului orășenesc, ale 
Comitetului executiv și ale organelor  de stat ierarhic superioare;

- contribuirea la organizarea și controlul asupra indeplinirii  doleanţelor alegătorilor.
Comisiile permanente se alegeau de către sovietul orășenesc pe termenul imputernicirilor 

Sovietului orășenesc de legislatura dată din randul deputaţilor și erau formate din președintele 
comisiei și membrii comisiei. Fiecare comisie permanentă alegea din randul membrilor săi pe 
locţiitorul președintelui și secretarul comisiei.

In componenţa comisiilor permanente nu puteau fi  aleși deputaţii care făceau parte din com-
ponenţa comitetului executiv al Sovietului orășenesc [I,3].

Comisiile permanente purtau răspundere faţă de Sovietul orășenesc, și-i prezenta dări de sea-
mă [I, 4].
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Sovietul orășenesc formează comisia de validare, comisia de planifi care bugetară, comisia 
pentru legalitatea socialistă și menţinerea ordinii publice, comisia pentru problemele muncii și 
traiului femeilor, ocrotirii mamei și a copilului, comisia pentru tineret, precum și comisii perma-
nente pentru alte probleme ale construcţiei de stat, economice și social-culturale. Fiecare comisie  
permanentă avea anumite atribuţii in domeniul lor.

Ședinţele  comisiilor permanente  se convocau pe măsura necesităţii. La ședinţele comisiilor 
permanente participau cu drept de vot consultativ deputaţii    Sovietului orășenesc, care nu erau 
membri ai comisiei respective, precum și reprezentanţi ai  secţiilor și direcţiilor comitetului exe-
cutiv. Toate chestiunile se rezolvau de către comisia permanentă a Sovietului orășenesc cu majo-
ritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor comisiei. Hotărarile și avizele comisiei 
permanente se semnau de către președintele comisiei.

Procesele-verbale ale   ședinţelor comisiilor permanente  se semnau   de  către  președinte și 
secretarul comisiei. 

Președintele comisie permanente, conducand activitatea ei: convoca ședinţele comisie și orga-
niza pregătirea materialelor necesare; dădea insărcinări membrilor comisiei, le trimitea materiale 
și documente legate de activitatea comisiei; prezida ședinţele comisiei; organiza munca pentru 
indeplinirea hotărarilor comisiei;  informa comitetul despre chestiunile examinate la comisie,  
precum și despre măsurile luate; pentru realizarea recomandărilor comisiei și alte.

In urma cercetărilor efectuate expunem următoarele concluzii referitor la evoluţia sistemului de 
administrare a Basarabiei in cadrul Imperiului rus.

Politica administrativă  promovată in Basarabia in primii ani de ocupaţie era impusă de ne-
cesitatea  consolidării succeselor militare ale Imperiului  rus. De aceia, iniţial a fost instituit un 
sistem provizoriu de administrare. 

Caracterul provizoriu al sistemului administrativ implementat in Basarabia a infl uenţat  sub-
stanţial funcţionalitatea  sa. Acest sistem, care prin insăși natura  sa era unul  tranzitoriu, s-a do-
vedit  a fi  departe de perfecţiune. Aplicarea lui in practică a scos la iveală foarte multe defi ciente 
și imperfecţiuni. Starea de provizorat al administraţiei, care presupunea  o existenţă  limitată  in 
timp și inlocuirea  cu o altă formă  de administrare, a provocat  animozităţi  intre  boierimea  lo-
cală și cei ruși  in problema  administrării ulterioare a  Basarabiei. Prin  instituirea  in  Basarabia  
a funcţiei  de namesnic plenipotenţiar  autorităţile  ruse  au urmărit scopul  supravegherii  stricte 
a regiunii anexate și a  modifi cării regimului  administrativ  existent in scopul  apropierii lui de 
structurile  administrative  existente in guberniile centrale  ale Imperiului rus,  de legile și prac-
ticile administrative rusești.

Modifi cările aduse sistemului administrativ al regiunii au pregătit terenul pentru introducerea 
in  anul 1818 a unui nou regulament  de administrare a Basarabiei. „Așezămantul  abrazovaniei 
oblastei Basarabiei” a instituit o nouă structură administrativă a Basarabiei bazată  pe principiile 
menţinerii particularităţilor naţionale și a eligibilităţii funcţionarilor in funcţiile administrative. 
Basarabiei i s-a  confi rmat ofi cial denumirea de „Regiunea Basarabia”. 

Administraţia publică locală este un sistem politico-administrativ foarte complicat și puţin 
cunoscut în ţara noastră. In lume nu există două sisteme de administraţie publică locală identice. 
Peste tot trăsăturile caracteristice ale administraţiei publice locale poartă amprenta istoriei, tradi-
ţiei, caracterului naţional. Sunt expresia unei moșteniri culturale sau produsul unor împrejurări 
politice speciale si prin urmare rolul administraţiei locale variază de la o perioadă la alta și de la 
o ţară la alta. După cum arată și experienţa statelor vest-europene din ultimele decenii, sectorul 
administraţiei publice locale nu reprezintă un univers static, ci, dimpotrivă, este subiectul unei 
evoluţii dinamice.
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Abstract
L’administration publique locale est faite sur la base des principes consacrés dans la Constitution. 

La légalité est l’un des principes de base du gouvernement local qui établit l’obligation pour les pou-
voirs publics à effectuer des travaux en stricte conformité avec la loi. Le principe de légalité exige que 
l’organisation et l’activité du gouvernement local et du travail soit réalisée par la loi et le cadre légis-
latif ! L’Etat, en reconnaissant et en garantissant l’autonomie locale, assure dans le même temps, le 
respect de la légalité dans le système de l’autonomie locale. Dans ce cas, on parle de contrôle du res-
pect des règles juridiques par le gouvernement local, et pas de l’opportunité ou la qualité des décisions 
prises par les autorités locales sur les questions d’intérêt local. Dans cet article nous ferons quelques 
considérations concernant les notions et les caractéristiques du contrôle administratif comme la plus 
importante garantie du gouvernement local. 

În condiţiile actuale de complexificare a proceselor sociale, controlul administrativ al 
activităţii administraţiei publice locale rămâne a fi o problemă deosebit de actuală, importanţa 
căreia crește zi de zi în legătură cu trecerea la economia de piaţă, cu stabilirea noilor raporturi 
economice în societate. Schimbările survenite în ultimii 20 ani de independenţă a ţării noastre în 
domeniul administraţiei publice, ne referim la reformele administrativ-teritoriale care s-au pe-
rindat, cu regret, nu au adus la implementarea adecvată a principiilor și standardelor europene în 
domeniul administraţiei publice. 

Această afirmare vizează atât organizarea administraţiei publice locale și centrale cât și funcţiona-
rea mecanismelor de dirijare și control din  partea statului asupra autorităţilor locale. Este cunoscut 
faptul, că una din cauzele situaţiei economice precare, la care am ajuns este și rezultatul slăbirii contro-
lului parlamentar, administrativ și judiciar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice.  

Slăbirea controlului, care trebuia efectuat de către organele de stat a adus la aceea, că multe din 
verigile de control s-au unit cu economia tenebră, cu elementele criminale ale societăţii. Astfel, 
necesitatea dezvoltării economico-socială a ţării noastre face imperios necesară funcţionarea sin-
cronizată a tuturor compartimentelor mecanismului economic și social, exercitarea controlului 
sistematic pentru sesizarea din timp a tuturor neconcordanţelor și fenomenelor care frânează 
dezvoltarea, pentru a putea acţiona prompt în vederea înlăturării lor. Este o necesitate cu atât mai 
stringentă, cu cât sporește gradul de complexitate a relaţiilor de interacţiune pe toate treptele 
noilor structuri și presupune executarea riguroasă a deciziilor adoptate și aplicarea fermă a legii.

Astfel, autorităţile administraţiei publice au menirea de a satisface nevoile societăţii, de a slu-
ji intereselor cetăţenilor și pentru ca această sarcină să fie îndeplinită calitativ, este necesar de 
instituit un control asupra acestor autorităţi.

Controlul în administraţia publică este o garanţie a realizării unor drepturi fundamentale, ca 
de exemplu: dreptul de participare la exercitarea treburilor obștești, dreptul la petiţionare, dreptul 
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persoanei vătămate de o autoritate publică de a fi repusă în drepturi și despăgubită etc.
În Republica Moldova, efectuarea controlului activității autorităților administraţiei publice 

locale, inclusiv a celui de legalitate și oportunitate, este analizată prin prisma prevederilor Consti-
tuţiei Republicii Moldova și standardelor europene, conform cărora acţiunile autorităţilor admi-
nistraţiei locale autonome pot fi supuse controlului administrativ de structurile puterii executive 
de nivel superior. 

Este meritoriu de menţionat că controlul administrativ este cercetat ca un institut juridic de 
sine stătător, ca o funcţie finită a statului, realizată prin intermediul subiectului abilitat, conjuga-
tă, în unele cazuri, cu controlul contenciosului administrativ. 

Controlul este un element important al actului de conducere socială, care urmează în mod firesc 
celui de aplicare a deciziei, indiferent de natura acesteia - politică, economică, administrativă etc. 

Statul, în întregul său, și fiecare dintre puterile și structurile sale prin care realizează aceste 
puteri este direct interesat să cunoască dacă decizia se aplică în mod concret, dacă are eficienţa 
scontată, dacă ea corespunde cerinţelor reale și concrete, dacă se constituie într-un element dina-
mic al relaţiilor sociale sau dimpotrivă într-o frână a acestora și, în acest din urmă caz, n-ar trebui 
de intervenit pentru corectarea ei, deci pentru adoptarea unei noi decizii, modificând-o sau ab-
rogând-o pe cea dintâi. 

Cu alte cuvinte controlul este barometrul, care indică modul în care acţionează cel chemat să 
aplice decizia, precum și gradul în care decizia corespunde  scopului pentru care a fost emisă.1

Mircea Preda constată, că prin control se asigură unitatea de scop și acţiune în întregul sistem 
al administraţiei publice și în final, executarea întocmai a legii.2 In consecinţă am putea evidenţia 
scopul primordial al controlului, și anume: de a verifica modul cum instituţiile controlate și-au 
îndeplinit sarcinile, și-au realizat competenţele în concordanţă cu obiectivele generale ale admi-
nistraţiei publice. 

Un alt scop al controlului îl reprezintă îmbunătăţirea structurilor administraţiei, a procesului 
decizional, înlăturarea paralelismului. Prin control se urmărește dacă rezultatele activităţii orga-
nului controlat sunt în concordanţă cu mijloacele juridice, financiare, umane avute la dispoziţie. 
Eficienţa activităţii administrative ţine seama de cheltuielile făcute, de rezultatele înregistrate, 
pentru că administraţia este și trebuie să rămână o activitate chibzuită, raţională și eficientă de 
utilizare a resurselor umane, materiale și financiare în scopul obţinerii unor rezultate maxime cu 
eforturi minime.3

Controlul de legalitate a unor acte administrative, spre exemplu, este o activitate complexă, 
deoarece ea presupune cunoașterea temeinică a reglementărilor legale privitoare la activitatea 
controlată, dar și a particularităţilor activităţii organului controlat.

De o complexitate mai mare este apreciată activitatea de control a oportunităţii actelor admi-
nistrative, întrucât aprecierea organului de control trebuie să aibă în vedere mai multe elemente: 
eficienţă, rentabilitate, operativitate, funcţionalitate etc. 

În această ordine de idei vom analiza cele mai importante cerinţe înaintate faţă de actele ad-
ministrative, cerinţe ce constituie condiţiile incontestabile de legalitate și valabilitate ale acestora:

Una din condiţiile de legalitate este conformitatea actului   administrativ cu conţinutul legii și 
al altor acte cu forţă juridică superioară. 

Actul administrativ este o modalitate juridică de organizare a executării și de executare a legii, 
de aceia între actul administrativ și lege există un raport de subordonare: totdeauna actul admi-
nistrativ trebuie să aibă bază legală. 

1  Alexandru loan, Administraţia publică, București: Lumina Lex, 200I, p. 508
2         Preda Mircea, Tratat de drept administrativ, ediţia 2, București: Lumina Lex, 1999               

3  Oroveanu M.T., Introducere înștiinţa administraţiei,1991, p.43
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Legalitatea este o condiţie esenţiala a actelor administrative. Legea nu poate și nici nu trebuie 
să prestabilească mereu toate modalităţile în care trebuie să intervină organele administraţiei cu 
actele administrative. Punând în executare legea, care reglementează cele mai importante relaţii 
sociale, organele administraţiei publice pot emite, din oficiu, când consideră necesar, acte admi-
nistrative cu caracter individual și normativ întemeiate pe dispoziţiile legii.

Conformitatea cu conţinutul legii menţionează prof. lovănaș trebuie privită prin prisma 
structurii trihotomice a normei juridice, în raport cu ipoteza normei juridice, organul adminis-
trativ are obligaţia să emită actul ordonat de lege, dacă sunt întrunite condiţiile de fapt stabilite de 
ea, sau să nu emită actul în absenţa lor.

Oportunitatea actului administrativ, fiind direct proporţională cu eficienţa, poate fi privită doar 
ca o condiţie de valabilitate, dar nu și de legalitate a actelor administrative. Din acest motiv nu toţi 
autorii de drept administrativ o enumera printre condiţiile de valabilitate.

În condiţiile de criză economică și politică, prin care trece ţara noastră acum, nu ne putem 
permite luxul de a nu atenţiona asupra condiţiei de oportunitate a actelor administrative. 

Prin oportunitate, menţionează I. lovănaș, înţelegem realizarea sarcinilor și atribuţiilor legale, 
în termen optim, cu cheltuieli minime de resurse materiale, dar cu eficienţă cât mai mare, precum 
și alegerea celor mai potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii. Problema oportunităţii se 
poate pune doar în situaţia în care organele administrative sunt chemate să aducă la îndeplinire 
norme cu ipoteză, dispoziţie sau sancţiune relativ determinate.

Un act administrativ inoportun, menţionează autorul,   e posibil să fie legal, pe când un act ilegal 
nu poate fi emis ca oportun, pentru că ilegalitatea, într-un stat de drept nu poate fi niciodată oportună. 

Controlul de legalitate a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale  reprezintă cea 
mai relevantă formă de control administrativ extern, fiind admis și controlul de oportunitate. 

Eugen Popa subliniază, că controlul administrativ se exercită asupra autorităţilor administra-
ţiei publice locale reprezentative autonome - deliberative și executive - de către autorităţi ale ad-
ministraţiei publice de stat, în condiţiile în care între autorităţile de stat care controlează și auto-
rităţile locale controlate nu există raporturi de subordonare.4

Astfel, controlul exercitat de Guvernul Republicii Moldova  prin intermediul Oficiilor Terito-
riale ale Cancelariei de Stat este un control administrativ extern, realizat în condiţiile legislaţiei în 
vigoare, în special al Legii nr.64-XII din 30 mai 1990 cu privire la Guvern și Legii nr.436-XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală și are un conţinut specific, care dă o nouă 
semnificaţie controlului administrativ comparativ cu cel efectuat anterior de către prefect. 

Această modalitate de control are un rol și conţinut identic pentru fiecare dintre autorităţile 
administraţiei publice locale la nivelul satului (comunei), orașului (municipiului) și raionului și 
nu se identifică cu controlul specializat exercitat de alte subiecte guvernamentale.    

Instituirea controlului general al Guvernului în genere și a controlului de tutelă administrati-
vă asupra organizării și funcţionării administraţiei publice locale își găsește raţiunea în necesita-
tea existenţei unei legături organice între autonomia locală și lege, respectiv între interesele local-
comunale, orășenești, raionale și interesele naţionale, exprimate prin lege. 

Astfel, și executivul central din Republica Moldova conduce și controlează ministere, alte 
autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului (controlul administrativ intern), și or-
ganele administraţiei publice locale autonome - consiliile sătești (comunale), orâșenești (munici-
pale) și raionale, primarii și președinţii raioanelor (controlul administrativ extern îmbrăcând 
forma de tutelă administrativă).

În sensul înţelegerii coraportului autonomiei administrative și limitele acesteia, corelate cu împu-
ternicirile de control ale Guvernului, sunt edificatoare prevederile art.6 alin.2 a Legii privind adminis-

4  Popa Eugen, Corelaţia principiului autonomiei cu controlul de legalitate a actelor administraţiei publice 
locale, Dreptul, 1992, nr.9, p.8-11
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traţia publică locală, potrivit cărora raporturile dintre autorităţile publice centrale și cele locale, au la 
bază principiul autonomiei, legalităţii, transparenţei și colaborării în rezolvarea problemelor comune. 
Această prevedere suprapusă principiului constituţional de autonomie5, ne permite confirmarea tezei 
că între organele de control (Guvernul, Oficiul Teritorial) ca autorităţi de tutelă administrativă, pe de 
o parte, și consiliile sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale, primarii și președinţii raioa-
nelor ca subiecte pasive ale tutelei, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 

Astfel, menţionăm, că controlul administrativ, efectuat de către guvern asupra organelor ad-
ministraţiei publice locale descentralizate, îmbracă forma de tutelă administrativă, și este o insti-
tuţie a dreptului public, care fiind o modalitate a controlului administrativ extern, menţine echi-
librul sănătos, autonomia locală, limita administrativă a activităţii acestor organe.

Dacă Guvernul ar fi privat de dreptul de control ierarhic (asupra organelor din subordine) și 
extern (asupra autorităţilor publice locale și autorităţile autonome), atunci executivul central nu ar 
putea asigura organizarea realizării și realizarea în concret a legii, nu ar avea posibilitatea să aducă 
corectările necesare pentru realizarea acestui obiectiv, să propună Parlamentului, în cadrul iniţiati-
vei legislative, măsurile corespunzătoare care vizează domeniul administraţiei publice locale.

Împuternicirile executivului central privind exercitarea controlului sunt specificate într-un șir 
de acte legislative ale Republicii Moldova. Astfel art.l0 alin.(1) și art.16 alin.(2) din Legea cu pri-
vire la Guvern stipulează că Guvernul organizează și exercită controlul asupra executării legilor și 
altor acte normative de către ministere și alte autorităţi ale  administraţiei publice centrale, de 
către organele și instituţiile cu funcţii publice din subordine care își desfășoară activitatea pe teri-
toriul Republicii Moldova.  

Deci, legislaţia investește guvernul central cu vaste împuterniciri de  control administrativ al 
legalităţii activităţii ministerelor, altor autorităţi a administraţiei publice centrale, organelor și 
instituţiilor din subordinea Guvernului în vederea respectării de către acestea a legislaţiei în vi-
goare. Legiuitorul a stipulat o atribuţie similară, sub aspectul conţinutului, a guvernului privind 
administraţia publică locală. Aliniatul (1) al art.19 din Legea cu privire la Guvern prevede că 
guvernul promovează în viaţă și exercită controlul asupra respectării și executării legilor Republi-
cii Moldova, hotărârilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor 
și ordonanţelor Guvernului de către organele administraţiei publice  locale.

Din conţinutul normelor precizate, decurge responsabilitatea executivului central pentru or-
ganizarea și efectuarea controlului legalităţii asupra activităţii autorităţilor  publice fie centrale de 
specialitate, fie cele locale. Insă, Constituţia, totuși nu specifică expres formele controlului admi-
nistrativ exercitat de Guvern  asupra autorităţilor administraţiei, fie centrale, fie locale.

Astfel, controlul este singurul în măsură să verifice corespunderea  rezultatelor finale cu 
„standardele de performanţă” - prevederile legislaţiei,  instrucţiunile organelor ierarhic superioa-
re sau așteptările membrilor societăţii. În caz de depistare a unor deficienţe, tot controlul este cel 
care trebuie să propună și măsuri concrete de remediere a acestora.

Controlul este un atribut inseparabil al funcţiei de conducere. De aceea este clar că primul 
care este dotat cu dreptul și chiar cu obligaţiunea de a desfășura activitatea de control este condu-
cătorul oricărui organ al administraţiei publice.

Controlul în sistemul administraţiei publice poate fi efectuat atât de autorităţi din acest sis-
tem, cât și din afara lui. În primul caz, subiecţi ai acestui control sunt Guvernul, precum și orga-
nele administraţiei publice centrale de specialitate.

În procesul cercetării am ajuns la concluzia că controlul administrativ este acea activitate ce se 
desfășoară regulat, în cadrul sistemului general al administraţiei publice, ca o componentă fun-

5  Art.109 alin (2) din Constituţia RM statuează că autonomia privește atît organizarea și funcţionarea 
administraţiei publice locale, cit și gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă.
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damentală a mecanismului administrativ, al cărei scop îl constituie asigurarea conformităţii con-
duitei administrative cu cerinţele statale, prevăzute de lege, realizându-se unitatea de scop și acţi-
une în administraţia publică.

Legalitatea și oportunitatea sunt acei piloni pe care ar trebui să se bazeze sistemul administra-
ţiei publice în statul nostru. La rândul său numai controlul este cel care poate depista existenţa sau 
inexistenţa acestor piloni în procesul de administrare. De aceea sistemul de control a fost, este și 
va fi, fără îndoială obiect de cercetare știinţifică.

Analiza  instituţiei   controlului  administrativ   al   autorităţilor  administraţiei publice locale 
a invocat existenţa diferitelor opinii doctrinare vizavi de relaţia legalitate-oportunitate   în    exer-
citarea controlului administrativ al actelor administraţiei publice locale. Spre exemplu doctrinele 
germană și franceză privesc raportul legalitate-oportunitate în mare măsură prin prisma practicii 
judecătorești.  Ca idee generală se susţine că scopul administraţiei publice, și anume realizarea 
interesului public, este întotdeauna un element de legalitate, în timp ce mijloacele pentru atinge-
rea acestui scop sunt aspecte ce ţin de oportunitate. Această ultimă  accepţiune este mai apropia-
tă conceptului moldovenesc de control administrativ, care privește condiţiile de legalitate și de 
oportunitate ca condiţii de sine stătătoare a valabilităţii actului administrativ local. Mai mult ca 
atât, condiţiile de oportunitate  constituie obiectul controlului administrativ al activităţilor admi-
nistraţiei publice locale în realizarea de către autorităţile locale a atribuţiilor delegate de stat.

Guvernul Republicii Moldova  are nevoie de reprezentantul său în teritoriu care, în numele 
executivului central, ar conduce serviciile publice desconcentrate ale ministerelor și altor autori-
tăţi administrative centrale și va exercita controlul administrativ al activităţii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale. 

Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat  sunt la moment instituţii inerente unui management 
democratic în domeniul administrării publice locale, în condiţiile când organele centrale ale statului 
nu pot interveni în activtiatea autorităţilor eligibile locale altfel decât pe  calea vegherii respectării 
de către aceste autorităţi a Constituţiei, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, altor acte normative, iar organele judiciare sunt acelea care înfăptuiesc justiţia la apariţia di-
vergenţelor între autoritatea emitentă și organul de control la aprecierea legalităţii actului emis.

Cercetarea problematicii controlului asupra activităţii administraţiei publice ne-a permis for-
mularea următoarelor concluzii:

• Subiectul controlului administrativ trebuie să fie o autoritate publică abilitată în mod expres cu 
funcţia de reprezentare a Guvernului sau a statului în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

• Metodele și procedeele de realizare a controlului  administrativ de către subiectele de control 
administrativ trebuie să asigure o mai mare transparenţă a acţiunilor   subiectelor   de   con-
trol   administrativ,    inclusiv   prin   respectarea   prevederilor legale referitor la publicitatea 
raporturilor privind controlul actelor administraţiei publice locale. Acţiunile organelor admi-
nistrative trebuie să se bucure de o largă publicitate, de consultări și audieri cu populaţia, mai 
apoi să urmeze decizia administrativă. 

• Pentru realizarea prerogativelor constituţionale, este necesar de a institui controlul adminis-
trativ al respectării legislaţiei Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.

• Perfecţionarea continuă a legislaţiei ar fi încă o cale de îmbunătăţire a sistemului de control. 
Ne referim aici mai ales la legile care reglementează raportul de control dintre  autorităţile 
situate în afara sistemului administraţiei publice. Astfel, e nevoie să avem acte normative 
aparte, care să reglementeze nu doar controlul judecătoresc, ci și pe cel parlamentar, adminis-
trativ sau obștesc.

• Considerăm că de o utilitate majoră va fi efectuarea instruirii și perfecţionării personalului   
autorităţilor   administraţiei   publice   centrale de specialitate (din ministere, alte autorităţi 
administrative   centrale) și din serviciile publice desconcentrate ale acestora, în privinţa rea-
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lizării corecte a funcţiei de control de oportunitate al activităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale în scopul neadmiterii abuzului din partea autorităţilor centrale în calitate de 
subiect de control de oportunitate. Acest lucru este necesar pentru a exclude cazurile când, pe 
lângă problemele ce fac obiectul controlului de oportunitate, vor fi abuziv controlate și proble-
mele ce nu pot fi supuse acestui control.
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ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU ÎN CONTEXTUL 
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Abstract
Analysis of the LPA legislation in fi eld of local public administration attests that gaps and con-

tradictions of the existing laws have a negative impact on the aspects of organization, operation 
and public service providing of the municipal authorities. Lack of regulations on the status of the 
Chisinau city in the frame of the municipality, blur of the representativeness of the executive power 
for the suburbs, the failure of relationship between city sectors and suburban localities, etc. create 
some confusions regarding the administrative organization of the city and municipality. Functional 
ambiguities resides in contentious proceedings to appoint civil servants in the municipal authorities, 
sharing of responsibilities between the Chisinau Municipal Council and the General Mayor and 
multiple subordination of the civil servants etc. Imperfection of the law creates conditions for fi nan-
cial losses and non-performing economic activity of the public services. 

Th e main recommendations for improvement the organization, operation and provision of mu-
nicipal public services are: (1) development and approval of a new law on the status of Chisinau mu-
nicipality as the current one is exceeded on most aspects it covers, (2) reviewing and improvements 
of other normative acts in this fi eld, (3) create a specialized working group on issues of the Chisinau 
municipality administration in the frame of Governmental Parity Commission for decentraliza-
tion; (4) create a special commission of Chisinau Municipal Council to promote changes in legal 
framework regulating the activity of municipal administration; (5) launching studies and public 
debates on specifi c sectoral issues involving experts and civil society structures.

Introducere
Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova, centrul administrativ, economic, cul-

tural și știinţifi c al ţării. Administrarea mun. Chișinău se realizează de autorităţile publice locale 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Analiza cadrului normativ legislativ atestă că 
lacunele și contradicţiile legale existente au un impact negativ asupra aspectelor ce ţin de orga-
nizarea, funcţionarea și prestarea serviciilor publice de către autorităţile locale. Actele normative 
ce reglementează funcţionarea administraţiei municipale sunt multiple. Constatările prezentului 
articol au la bază rezultatele analizei prevederilor următoarelor acte normative de bază: 

• Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 cu modificările ulterioare.
• Legea privind statutul mun. Chișinău, nr. 431 din 19.04.1995;
• Legea descentralizării administrative, nr. 435-XVI din 28.12.2006;
• Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006;
• Legea privind organizarea teritorial-administrativă a Republicii Moldova, nr. 764 din 

27.12.2001 și alte acte normative. 

Impact asupra organizării administrării
Prevederile legislaţiei în vigoare sunt contradictorii în aspecte ce ţin de organizarea administrării 

în mun. Chișinău. Prevederile art. 14 a Constituţiei Republicii Moldova stabilesc „Capitala Republicii 



265

Moldova este orașul Chișinău” [1]. Legea privind statutul mun. Chișinău, nr. 431 din 19.04.1995 stabi-
lește în art. 2 „Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova” [2]. Prevederi similare se conţin 
în art. 9 al Legii privind organizarea teritorial-administrativă a Republicii Moldova [5]. 

Corelate cu prevederile din alte acte 
normative constatăm că, prevederile con-
stituţionale cu referinţă la orașul Chișinău 
nu sunt preluate în alte acte normative 
care prevăd statut de capital pentru muni-
cipiu. Între municipiu și oraș, însă, există 
diferenţe accentuate în ceea ce privește 
organizarea activităţii, funcţionarea, res-
ponsabilităţile, atribuţiile și competenţele, 
modalitatea de fi nanţare, etc.

Lipsa reglementărilor privind statutul 
orașului Chișinău în cadrul municipiului 
creează anumite confuzii referitor la or-
ganizarea administraţiei publice în oraș și 
în municipiu. Acestea se manifestă în mod 
pregnant în următoarele situaţii: 

• Cetăţenii din suburbiile orașului 
Chișinău participă la alegerile locale cu 4 buletine de vot, adică concomitent la 4 alegeri. 

• Deși, în fiecare unitate administrativ-teritorială din suburbie este ales câte un primar, cetăţii 
acestor localităţi aleg și Primarul general al municipiului. În realizarea competenţelor și atribuţi-
ile nu este clar însă în ce constă reprezentativitatea Primarului general pentru cetăţenii UAT din 
componenţa municipiului.

• Lacunele prevederilor legale creează confuzii referitor la includerea unităţilor administra-
tiv-teritoriale din suburbii în cadrul unor entităţi fără statut juridic - sectoarele. Prevederile lega-
le sunt foarte confuze și referitor la relaţiile dintre preturile sectoarelor și administraţia localităţi-
lor incluse în sectoare.

Existenţa acestor lacune necesită de urgenţă:
• Ajustarea legislaţiei în vigoare la prevederile constituţionale, modificarea și îmbunătăţirea 

prevederilor legale care ar reglementa simplu, clar și fără interpretări aspectele privind organiza-
rea municipiului Chișinău.  

• Elaborarea și aprobarea a unei noi legi cu privire la statutul mun. Chișinău, ori cea existentă 
este depășită pe majoritatea aspectelor ce le reglementează. 

• Elaborarea și aprobarea unei legi care ar reglementa statutul zonelor metropolitane după 
tipul celor existente în Europa Centrală și de Vest. Chișinăul prin organizarea actuală complexă 
(cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale în componenţă, vezi harta) este mai aproape de 
caracteristicile clasice ale unei zone metropolitane decât de statutul de „municipiu”, care este o 
formă mai simplă de organizare. 

Impact asupra funcţionării administraţiei publice municipale
Contradicţiile și lacunele legislaţiei în vigoare au un impact negativ și mai vizibil asupra func-

ţionării administraţiei publice municipale. Doar câteva exemple. Legea privind administraţia 
publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, la art. 55, aliniatul 2) stabilește că „Administrarea 
publică a municipiului Chișinău se realizează de către consiliul municipal, consiliile sectorale, 
orășenești și sătești (comunale), ca autorităţi deliberative, și de către primarul general al munici-
piului Chișinău, primarii sectoarelor, satelor (comunelor) și orașelor, ca autorităţi executive” [4]. 

Harta mun. Chişinău
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Legea privind statutul mun. Chișinău nr. 431 din 19.04.1995 prin art. 13 stabilește că „Autorităţile 
administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în municipiu sînt: consiliul muni-
cipal, ca autoritate reprezentativă, primăria municipiului și primarul general al municipiului, cu 
autorităţi executive” [2]. Aceste prevederi contradictorii creează confuzii de înţelegere a modului 
de funcţionare a autorităţilor publice municipale. 

O situaţie mai complexă se regăsește în partajarea și desemnarea responsabilităţilor între 
Consiliul Municipal, Primarul general, viceprimari, șefi  de direcţii și secţii, șefi  de întreprinderi 
municipale. Cauza ambiguităţii funcţionalităţii rezidă în procedura de numire în funcţie a func-
ţionarilor din cadrul autorităţilor municipale. În contextul celor două legi de bază și a Consiliului 
Municipal atestăm că sunt stabilite diverse modalităţi de numire ceea ce condiţionează impedi-
mente în funcţionare.

Tabelul 1. Procedura de numire în funcţie din cadrul administraţiei publice locale conform 
diferitor reglementări [6].

Titlul funcţionarului Legea privind statutul 
mun. Chișinău

Legea privind adminis-
traţia publică locală

Regulamentul privind constitui-
rea și funcţionarea CMC

Consiliul Ales de alegători  Ales de alegători  Ales de alegători  

Primarul Ales de alegători  Ales de alegători  Ales de alegători  

Viceprimarul Ales de Consiliu 
Ales de Consiliu după 
nominalizarea de către 
Primarul General 

Ales de Consiliu după nominali-
zarea de către Primarul General 
în consultare cu fracţiunile   

Secretarul Consiliu-
lui Municipal 

În conformitate cu Le-
gea APL 

Numit de Consiliu con-
form rezultatelor con-
cursului de recrutare   

Numit de Consiliu conform re-
zultatelor concursului de recru-
tare   

Șefi i unităţilor struc-
turale ale primăriei  

Numiţi de Consiliu 
după nominalizarea de 
către Primarul General 
sau de către nu mai pu-
ţin de 1/3 de consilieri  

Numiţi de Primarul 
General

Șefi i instituţiilor și 
unităţilor structurale 
subordonate Consi-
liului Municipal 

Numiţi de Consiliu după nomi-
nalizarea de către Primarul Ge-
neral sau de către nu mai puţin 
de 1/3 de consilieri

Directorii unităţilor 
structurale ale CMC 

Numiţi de Consiliu 
după nominalizarea 
de către Primar sau de 
către nu mai puţin de 
1/3 de deputaţi ai Con-
siliului Municipal

Numiţi de către Prima-
rul General

Numiţi de către Consiliu con-
form rezultatelor concursului de 
recrutare după nominalizarea de 
către Primar sau de către nu mai 
puţin de 1/3 de deputaţi ai Con-
siliului Municipal

Pretorii și membrii 
preturilor 

Numiţi de Consiliu 
după nominalizarea de 
către Primarul General 
sau de către nu mai pu-
ţin de 1/3 de deputaţi ai 
Consiliului Municipal

Numiţi de Primarul 
General în coordonare 
cu Consiliul 

Numiţi de Consiliu după no-
minalizarea de către Primar (în 
consultare cu fracţiunile) sau de 
către nu mai puţin de 1/3 de de-
putaţi ai Consiliului Municipal 

Comisia de concurs Numită de Consiliu.



267

Contradicţiile existente creează confuzii, neînţelegeri și situaţii de confl ict între autoritatea 
deliberativă și executivă. 

Și un ultim aspect la acest subcapitol. Primăria, în conformitate cu prevederile legislaţiei este 
aparatul de lucru al primarului. Conform organigramei existente o parte din serviciile publice 
sunt în Aparatul Primăriei, iar o altă parte în subordinea Consiliului Municipal. În acest fel, Pri-
marul în calitate de autoritate executivă are un control înjumătăţit asupra structurilor subordona-
te CMC. Totodată, funcţionarii acestor structuri au de regulă o subordonare quadruplă. 

• Ministerului de resort (coordonează sectorul respectiv, determină standardele de finanţare 
pentru sector și colectează informaţia, precum și pregătește politica de stat pentru sector și pro-
iecte de legi).

• Consiliului Municipal (subordonare nespecifică reieșind din dreptul consilierilor de a con-
trola funcţionarea unei instituţii sau unităţi structurale, inclusiv și faptul că comisia consultativă 
de specialitate poate iniţia concedierea unui șef de direcţie/secţie). 

• Primarului (în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală Primarul este 
conducătorul puterii executive). 

• Viceprimarului (în conformitate cu distribuirea de către Primar a responsabilităţilor, Vice-
primarul este responsabil de respectiva subdiviziune sau unitate structurală). 

O astfel de subordonare oferă oportunităţi pentru a acţiona în favoarea sau contrar indicaţiilor 
managerilor superiori și duce la crearea situaţiilor de confl ict și neîndeplinirea sarcinilor stabilite.

Situaţia existentă necesită acţiuni urgente din partea persoanelor și structurilor responsabile 
pentru lichidarea lacunelor în prevederile legale.

Impact asupra prestării serviciilor publice
Având în vedere prevederile legislaţiei în vigoare, administraţia publică municipală este abilitată 

cu spectru larg de competenţe. Serviciile publice prestate pot fi  divizate convenţional în trei categorii:
1. Servicii publice exclusive - educaţie, sănătate, asistenţă socială, precum și cele ce se referă la 

ordinea publică și securitate. 
2. Servicii care sunt prestate în paralel cu sectorul privat în domeniile în care transformarea de 

proprietate și administrarea nu este finalizată pe deplin (fondul locativ, servicii de întreţinere, ame-
najarea parcurilor și grădinilor, construcţii, salubrizarea străzilor, întreţinerea drumurilor, ilumina-
rea publică, serviciile de întreţinere a ascensoarelor, serviciile de reparaţie urgentă și altele)

3. Serviciile prestate de întreprinderile municipale în domeniul utilităţilor publice (aprovizio-
narea cu apă și canalizare, încălzire, salubrizare), reglementate de tarife și subvenţionate de la 
bugetul municipal.

Serviciile publice exclusive, cu caracter general sunt organizate sub autoritatea administraţiei pu-
blice locale dar de facto sunt servicii care realizează politicile statului în domeniu, aceasta fi ind de-
terminat de asigurarea unui caracter unitar pe întreg teritoriul naţional. În acest sens, serviciile de 
educaţie, sănătate, asistenţă socială dar mai ales cele de asigurare a ordinii publice sunt cu dublă subor-
donare, asigură în majoritate realizarea politicilor statului în domeniu și sunt fi nanţate atât din bugetul 
de stat (prin transferuri) cât și bugetul municipal. Confuzia și lacunele în prevederile legale ce ţin de 
prestarea acestor servicii publice condiţionează în cazul mun. Chișinău necesitatea de a le susţine fi -
nanciar conform unor proceduri diferite faţă de alte autorităţi publice locale din Republica Moldova. 

Prestarea serviciilor publice ce ţin de domeniul fond locativ, construcţia și amenajarea te-
ritoriului se realizează prin intermediul direcţiilor, secţiilor specializate și / sau întreprinderi-
le municipale. Activitatea structurilor responsabile de fondul locativ este neclară deoarece mai 
mult de 90% de proprietate locativ-comunală din municipiu este privatizată. Având în vedere 
că procesul de privatizare nu a fost fi nalizat, blocurile locative au rămas ca responsabilitate de 
întreţinere în gestiunea municipalităţii. APL realizează astfel deservirea blocurilor în care practic 
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toate locuinţele sunt private. În condiţiile alocării unor resurse insufi ciente pentru acoperirea 
întreg fondului locativ, selectarea blocurilor benefi ciare se realizează subiectiv, ceea ce alimentea-
ză stările de confl ict. Activităţile de construcţii, amenajarea și întreţinerea parcurilor și spaţiilor 
verzi se realizează prin intermediul întreprinderilor municipale. Experienţa internaţională atestă 
că prestarea acestor servicii este mai rentabilă dacă este asigurată de sectorul privat, autorităţile 
municipale rezervându-și doar atribuţiile de elaborarea a politicilor și control asupra lucrărilor 
realizate. Insufi cienţa unor prevederile legale clare în acest domeniu fac ca multe din serviciile 
publice municipale să fi e prestate la nivel calitativ nesatisfăcător.

Mai gravă este situaţia în cazul unor servicii pentru prestarea cărora autorităţile municipale nu 
dispun de pârghii de control și sancţionare. Lipsa unor astfel de pârghii de infl uenţă fac ca compe-
tenţele autorităţilor publice în ceea ce ţine de protejarea patrimoniului istorico-cultural, amenajarea 
parcajelor cu plată, lichidarea construcţiilor neautorizate să nu poată să fi e efectiv realizate. 

Datorită lipsei unor mecanisme simple și clare de atribuire a serviciilor în concesiune sau par-
teneriat publice private, intervenţia municipalităţii nu este justifi cată în sectoarele subordonate 
principiilor economiei de piaţă. Prin condiţiile și facilităţile create activităţii lor ele se plasează 
în afara concurenţei și performanţei. Deţinând monopolul prestării serviciilor sunt asigurate cu 
consumatori și astfel decade preocuparea pentru îmbunătăţirea constantă a serviciilor. Pierderile 
fi nanciare și activitatea economică ne-performanţă este asigurată din bugetul municipal. Pe acest 
segment se impune necesitatea transferului responsabilităţii de stabilire a tarifelor de la autori-
tăţile municipale către un regulator independent. De asemenea, pentru optimizarea activităţii 
lor și efi cientizarea cheltuielilor publice trebuie elaborate și aprobate mecanismele de realizare a 
proiectelor de parteneriat public privat.

Recomandări
Haosul și contradicţiile prevederilor legislaţiei în vigoare menţionate anterior sunt “preluate in-

voluntar” în administrarea municipiului. Acest fapt condiţionează situaţiile când, în soluţionarea 
problemelor lor, cetăţenii sunt predispuși se apeleze la coruperea funcţionarilor publici, să caute 
realizarea unor interese pe căi ilegale sau să apeleze la instanţele de judecată. În acest sens, pe lîngă 
propunerile de ajustare a cadrului legal, menţionate anterior se recomandă autorităţilor municipale:

• Crearea Grupului de lucru specializat pe problemele mun. Chișinău în cadrul Comisiei 
Paritare pentru descentralizare.

• Crearea Comisiei speciale a Consiliului Municipal Chișinău pentru promovarea modifică-
rilor în cadrul legal ce reglementează activitatea administraţiei municipale.

• Formarea grupurilor de lucru sectoriale pentru elaborarea și promovarea modificărilor în 
cadrul legal.

• Lansarea studiilor și dezbaterilor publice pe probleme sectoriale specifice cu implicarea ex-
perţilor în domeniu și a structurilor societăţii civile.
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Parler des défi s and des obstacles du management public local suppose au préalable de s’entendre 
sur ce qu’est le management public local.

Naturellement, si le management public est local, c’est parce qu’il n’est pas national. Cela signifi e 
que le management public, dont nous allons parler, concerne les collectivités locales et non pas l’Etat.

Ceci étant, que cela concerne l’Etat ou les collectivités locales, la défi nition propre du mana-
gement public est, selon nous, la même.

Le management public est, en eff et, la gestion organisationnelle, fonctionnelle, matérielle et 
évaluative de l’action publique.

C’est dire que manager un service public suppose de réfl échir, de manière stratégique et 
opérationnelle, à long et court terme, à la gestion d’un service public, au sens d’activité publique.

Le management public regroupe donc 4 aspects diff érents :
- un aspect organisationnel ;
- un aspect fonctionnel ;
- un aspect matériel ;
- et enfin, un aspect évaluatif.
Sur le plan organisationnel, une organisation administrative est bien gérée et par là même 

effi  cace tant vis-à-vis de l’extérieur que de l’intérieur à deux conditions.
En premier lieu, elle doit reposer sur un « bon » découpage territorial, un « découpage terri-

torial pertinent ». Sur le plan local en particulier, une bonne organisation administrative passe 
obligatoirement par un découpage territorial adapté aux besoins des usagers et aux spécifi cités 
des missions dévolues à chaque niveau de collectivités locales. La politique européenne de cohési-
on territoriale est d’ailleurs censée remédiée aux déséquilibres économico-territoriaux en Europe.

En second lieu, elle suppose aussi, autant que possible et nécessaire, un allègement des structures 
et des procédures afi n de réaliser des économies et des gains de rapidité dans l’exécution de l’action 
administrative. Il faut donc regrouper les bureaux, les services, et par là même revaloriser le travail 
d’équipe. Concernant l’allégement des procédures, cela est un défi  autant (sinon plus) d’organisation 
que de fonctionnement, parce qu’une procédure longue et compliquée signifi e souvent une procédure 
nécessitant une organisation pléthorique et mobilisant beaucoup de ressources humaines et d’énergies.

Implicitement, une organisation effi  cace renvoie à une « gestion des ressources humaines pu-
bliques » (GRHP) dynamique et motivante. Une GRHP éloignée des clichés stupides de certains 
économistes, favorables exclusivement à la baisse du nombre et des rémunérations des agents 
publics. Un peu comme si, par principe, un agent public était un coût inutile sur le plan social, 
qu’il coûtait systématiquement trop cher pour ce qu’il fait, ou encore, parce qu’il faut le punir des 
mauvais choix économiques opérés par d’autres que lui, les politiques …

Sur le plan fonctionnel, une organisation administrative se doit d’être innovante et doit donc 
poursuivre des objectifs clairs et précis, défi nis par les politiques. 

Le Politique est le niveau stratégique de l’administration, cette dernière se doit d’exécuter in-
telligemment les objectifs fi xés par le Politique mais elle n’est en principe qu’une exécutante.
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Toutefois, la notion d’exécution a évolué avec le temps puisque l’exécutant est devenu un peu 
plus autonome et bénéfi cie donc aujourd’hui d’une marge de liberté.

Spécialement, sur le plan local, le lien entre le Politique et l’Administratif est très proche voire ténue.
La mise en avant par la Commission européenne de la « multi-gouvernance » peut laisser 

espérer qu’une clarifi cation des compétences entre les niveaux européen, national et locaux se 
fera avec le temps, au nom du principe de subsidiarité …

En résumé, une organisation administrative a besoin d’une mission stratégique, d’un rôle et 
de fi nalités motivantes. Ce qui ne peut que d’autant plus motiver les agents publics à œuvrer et à 
construire la société de demain.

Sur le plan matériel, une organisation administrative se doit d’être utile : elle doit faire des 
choses qui améliorent le quotidien de la population. Elle doit accompagner et faciliter le dévelop-
pement, sous toutes ces formes, de la société civile.

L’administration produit et elle doit être fi ère de ce qu’elle produit.
Elle produit des prestations pour les habitants, de la solidarité pour la société, mais aussi des-

sine des perspectives pour les générations présentes et futures.
Sur le plan évaluatif, une organisation administrative se doit d’être contrôlée, de rendre des 

comptes tant sur son action que sur ce qu’elle dépense et comment elle dépense l’argent public, 
produit des redevances, des taxes et des impôts.

Le contrôle permet de vérifi er que l’administration a bien respecté les règles juridiques et 
fi nancières dans l’exercice de son action.

Par suite, la dimension évaluative de l’action administrative est double : elle comprend, d’une 
part, le contrôle, et d’autre part, l’évaluation.

Cette dernière estime l’effi  cience de l’action publique. 
C’est dire qu’elle vérifi e si l’administration atteint les objectifs que lui assigne le Politique avec 

les moyens qu’elle met en œuvre. Encore faut-il que ces moyens soient adaptés aux tâches qu’elle 
doit accomplir.

L’évaluation estime les résultats, le plus souvent quantitatifs, de l’action publique. 
Toutefois, l’administration n’étant pas une entreprise privée, il conviendrait de mieux évaluer 

l’action administrative en recourant de plus en plus à des indicateurs tant qualitatifs que quanti-
tatifs de son action.

Ces 4 aspects du management public se retrouve tant dans l’action publique de l’Etat que dans 
celle des collectivités locales

Il convient donc de préciser en quoi, pour ces dernières, le management public, et par là 
même la réforme de la gestion publique locale, est plus complexe que pour l’Etat.

En eff et, les collectivités locales, à la diff érence de l’Etat, ont une compétence limitée, dépen-
dant le plus souvent de la volonté de l’Etat, donc évolutive voire changeante.

De même, leurs recettes sont aussi dépendantes du bon vouloir de l’Etat, parfois un peu pingre …
Enfi n, leur territoire d’action est aujourd’hui soumis tant à la volonté de l’Etat qu’à l’infl uence 

implicite de l’Union européenne, comme cela a été démontré lors du colloque de Constanta (18-19 
mai 2011), organisé par le réseau OLA (Observatory on Local Autonomy : www.ola-europe.com ).

La réforme de la gestion publique locale est donc soumise à diverses contraintes (I), bien 
qu’elle couvre des perspectives intéressantes et stimulantes (II).

I. Les contraintes du management public local
Les contraintes sont de deux ordres : une organisation à repenser (A) et la question des mo-

yens, surtout fi nanciers, à poser (B).
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A. Une structure organisationnelle à repenser
1) Le poids et le respect de l’histoire locale et des traditions territoriales sont importantes. 

Mais, jusqu’à quand et pourquoi devons-nous systématiquement les respecter ? 
En France, par exemple, nous pensons que le nombre important de communes est un bel héri-

tage démocratique de notre histoire. Il est même présenté comme un ancien message des libertés 
locales. Parce que, au Moyen-âge, la création des communes a été un symbole de la conquête de 
la liberté contre les seigneurs français. Mais, aujourd’hui, est-il toujours nécessaire de garder 36 
672 municipalités pour être sûr d’être libre?

2) La nécessité d’une simplifi cation territoriale. Le temps est arrivé de changer notre orga-
nisation territoriale et d’accepter, dans le cadre de l’Union européenne, d’avoir seulement deux ou 
un seul niveau de collectivités locales. A l’intérieur de l’Etat, des « Régions », quand cela est néces-
saire – ce n’est pas le cas dans les Etats moyens et petits comme dans les Etats baltes, par exemple 
–, et à l’intérieur de la « Région », des communes, ou lorsque cela est nécessaire, des organismes 
de coopération intercommunale en tant que nouveau type de « commune ». 

Le temps de la simplifi cation territoriale est arrivé, même si pour un grand territoire national, 
cela peut être plus compliqué ; toutefois le cas du Japon, avec seulement deux niveaux locaux pour 
près de 130 millions d’habitants prouve que cela est possible ....

3) Et, pour réaliser cette simplifi cation, nous avons une solution : le mélange de l’autonomie 
locale et de déconcentration. Il est possible, par exemple, en Roumanie, de re-créer des « régions 
» et à l’intérieur de celles-ci de diviser chaque territoire régional et de créer dans chaque territoire 
sous-régional une administration opérationnelle. La même solution peut être utilisée en France 
: ce serait l’occasion d’avoir un seul niveau stratégique sur un territoire important et diff érentes 
administrations opérationnelle à l’intérieur de cette terre comme dans un Etat fédéré ... 

Le niveau stratégique sera au niveau régional. Nous devons concentrer les pouvoirs locaux, mais 
nous ne devons pas oublier l’importance de la démocratie administrative. C’est pourquoi, il est im-
portant de protéger la concentration politique et de défendre la démocratie opérationnelle ...

4) La reconnaissance possible d’une tutelle entre collectivités locales. De plus, il est si impor-
tant de développer la possibilité, pour chaque « niveau supérieur local » (la Région), de contrôler les 
« niveaux territoriaux subalternes » (organismes de coopération intercommunale ou communes). 

L’alinéa 4 de l’article 4 de la Charte affi  rme d’ailleurs que les compétences « pleines et entières » 
des collectivités locales « ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale 
ou régionale, que dans le cadre de la loi ». 

En ne précisant pas clairement la qualité du détenteur de cette « limitation », cela laisse entendre 
que le contrôle y aff érent peut être exercé autant par l’Etat que par une autre collectivité locale voire 
par une autorité administrative, nationale ou locale, indépendante de ces autres personnes publiques. 

Mais, et vu la suite du texte, la mention d’une autorité régulière de contrôle semble faire 
référence à une autorité déconcentrée (donc de l’Etat), au niveau régional. Toutefois, la Charte 
n’interdit pas expressément toute forme de contrôle d’une collectivité locale sur une autre. Ce 
qui serait utile pour éviter certains gaspillages fi nanciers ainsi que la multiplication des normes 
juridiques locales avec les risques de contradiction y aff érent …

B. L’imbroglio des moyens
1) La nécessité d’une véritable indépendance fi scale des collectivités locales en Europe. Il 

faut instituer un système fi scal assurant l’autonomie des collectivités locales par rapport à l’Etat.  
L’article 9 de la Charte européenne de l’autonomie locale, intitulé « les ressources fi nancières des 
collectivités locales », prévoit longuement la question des moyens fi nanciers nécessaires à l’exercice 
des compétences et lie en quelque sorte la question fi nancière à l’autonomie administrative, dans 
une logique plus de gestion que juridique.
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Ainsi, cet article stipule que :
1) Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, 

à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de 
leurs compétences.

2) Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compé-
tences prévues par la Constitution, ou la loi.

3) Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de rede-
vances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.

4) Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales 
doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que 
possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences.

5) La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de 
procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la 
répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent.  
De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales 
dans leur propre domaine de responsabilité.

6) Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités 
de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées.

7) Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas 
être destinées au financement de projets spécifiques.  L’octroi de subventions ne doit pas porter atte-
inte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de 
compétence.

Cet article énonce clairement l’obligation qui pèse sur les Etats afi n d’assurer, simultanément 
aux transferts de compétences aux collectivités locales, les ressources fi nancières nécessaires à 
l’exercice de ces compétences.

Il est pourtant rarement respecté même par les Etats ayant ratifi é cette Charte. Ainsi, en Polo-
gne, les voïvodies et les districts ne bénéfi cient pas d’impôts propres ; quant aux impôts partagés 
entre l’Etat polonais et « ses » collectivités locales, leur part est très faible dans les ressources de 
ces dernières.

2) L’utilité d’une péréquation fi scale au niveau tant européen au bénéfi ce des régions euro-
péennes puis national pour les intercommunalités ou les communes. Il faut un cadre européen 
pour assurer une vraie péréquation interrégionale équitable au nom de la politique de cohésion 
territoriale et en application de cette dernière. 

Il faut toutefois un cadre national pour une politique de péréquation en faveur des territoires 
communaux voire intercommunaux. Et ce, pour aboutir à un double système de péréquation plus 
équitable et juste.

3) In fi ne, reste – et c’est toujours une question de moyens … - les ressources humaines 
publiques. En eff et, les agents publics doivent être respectés, réhabilités dans leur image et dans 
leur rôle social. Leur statut social doit être rénové ainsi, et surtout, que la représentation sociale 
de leur rôle et de leur utilité. 

Il convient que s’impose enfi n l’idée qu’un agent public est une véritable ressource et non un 
coût ! A cet égard, le New public management a instruit un faux procès contre les agents publics et 
par là même leur a causé un grand tort …

Grâce à une organisation rénovée et des moyens clairement identifi és, les collectivités 
locales pourront enfi n relever les défi s futurs de l’action publique.
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II. Les défis du management public local
Les défi s sont de deux ordres  : la question du rôle et des compétences à redéfi nir pour 

l’administration locale (A), sans oublier la logique du résultat qui, comme Janus, a deux faces (B) !

A. Un rôle et des compétences à redéfinir
1) L’Union européenne et les Etats-Nations doivent clarifi er les objectifs de la gouvernan-

ce « multi-niveaux ». A l’heure des choix économiques et stratégiques en matière des réformes 
administratives, il est fi nalement curieux que soit reporté ce débat essentiel – au sens premier du 
mot – du champ de l’action publique. Il convient, en eff et, et avant tout de redéfi nir les frontières 
du « Service public » pour déterminer le montant acceptable de prélèvements fi scaux à faire sup-
porter à la société civile. 

C’est de Bruxelles que ce mouvement de réfl exion doit être impulsé parce que le principe de 
subsidiarité passe avant tout par une impulsion du sommet. L’Union européenne et les Etats-
membres doivent défi nir de manière encore plus précise et honnête la répartition des compéten-
ces communautaires et nationales. Ce qui suppose donc de réfl échir courageusement et effi  cace-
ment à la forme de l’Union européenne. 

La crise économique actuelle comme la globalisation avancée des échanges imposent la pro-
motion d’un fédéralisme européen, et ce, sinon par conviction, du moins par réalisme.

2) Il faut accepter les collectivités locales comme des acteurs crédibles de l’action publique 
et valoriser leur action. Ce n’est qu’à la lumière d’une détermination du champ des compétences 
étatiques et supra-étatiques que peut se dégager le domaine des compétences locales. Sachant que 
la défi nition des compétences locales n’est pas exclusive de la réfl exion et de la promotion des mo-
dalités d’association voire de coopération entre les diff érents niveaux de gouvernance en Europe. 

Parce que, dans une logique managériale, il existe deux niveaux d’action : celui de la stratégie, 
de la réfl exion, d’une part et d’autre part, celui de la mise en œuvre, de l’opérationnalité. Par suite, 
reconnaître à un niveau de gouvernance une compétence, au sens de « responsability », cela signi-
fi e de lui donner des choix stratégiques mais pas obligatoirement l’exclusivité de la mise en œuvre. 

De même que reconnaître à un niveau administratif décisionnel la responsabilité d’un service 
public n’est pas exclusif de confi er l’exécution de ce service à un tiers, dont une personne privée, 
grâce, par exemple, à une délégation de service public …

3) Il faut donc absolument redistribuer,  au nom du principe de subsidiarité, les compé-
tences administratives entre, d’une part, les régions et l’Etat, d’autre part, les régions et les 
communes ou intercommunalités. En résumé, le mouvement de réfl exion et de répartition des 
compétences entre les diff érents niveaux de gouvernance, du local à l’Union européenne, impose 
une défi nition claire et précise des compétences politico-administratives, tenant compte, naturel-
lement, des moyens (fi nanciers, juridiques, humains et matériels) de leur mise en œuvre. 

A chaque niveau de collectivités publiques, doivent donc revenir les compétences les plus 
adaptées pour être stratégiquement, et éventuellement opérationnellement, exécutées, tout en 
prenant bien en compte les besoins des habitants-usagers et en respectant la logique de la démo-
cratie de proximité. 

Mais, il est aussi possible que le niveau décisionnel stratégique se situe à un niveau territorial 
supérieur et que la mise en œuvre opérationnelle se décline dans des territoires plus petits pour 
assurer une meilleure effi  cacité voire effi  cience, de l’action publique, et ce, dans une logique dé-
mocratique évidente. 

Ainsi, la logique de la répartition « multi-niveaux » des compétences doit aussi répondre au 
mariage de la décentralisation et de la déconcentration, d’autant que contrôler et évaluer utile-
ment l’application de l’action publique suppose souvent un territoire aux limites opérationnelles 
raisonnables …, particulièrement pour répondre aux besoins de proximité.
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B. La logique du résultat
1) Il est important de développer et de moderniser le contrôle des collectivités locales en 

instaurant de véritables « agences nationales voire européennes » de l’action publique. Il est, 
en eff et, utile que le contrôle et l’évaluation des collectivités locales soient dans des mains autres 
que celles de l’Etat concerné, pour gagner en objectivité et en impartialité. Il est aussi important 
que le contrôle et l’évaluation des collectivités locales soient réalisés non pas pour légitimer les 
choix politiques des élus locaux mais pour s’assurer que les besoins de la population sont eff ecti-
vement satisfaits.

A la diff érence de ce que croient beaucoup d’élus, le contrôle et l’évaluation de l’action pu-
blique locale ne doivent pas viser à légitimer leur pouvoir, son exercice, et par là même leurs 
décisions, mais à apprécier si la mise en œuvre de telles décisions aboutit eff ectivement à une 
action publique effi  cace et effi  ciente, et si possible, aujourd’hui, économe, voire respectueuse des 
impératifs de démocratie de proximité et de développement durable.

Par conséquent, le contrôle et l’évaluation des collectivités locales devraient être eff ectués 
par des agences autonomes nationales avec des relais régionaux, qui, dans une vision idéale, de-
vraient être rattachées à une Agence européenne. Une telle structure à étages du contrôle et de 
l’évaluation des collectivités locales assurerait une légitimité à ces opérations et une indépendance 
aux organismes les exerçant ainsi qu’à leurs agents.

Sans oublier que cela permettrait de développer une expertise européenne spécialement dans 
les domaines des contrôles, juridiques et fi nanciers, ainsi que de l’évaluation managériale, de 
l’action des collectivités locales dans l’Union européenne.

2. Il est tout aussi important de mettre en place des procédures organisées et encadrées de 
contrôle et d’évaluation des résultats des collectivités locales. C’est, en quelque sorte l’un des prin-
cipaux intérêts de la promotion d’une administration européenne du contrôle et de l’évaluation de 
l’action publique des collectivités locales et surtout de leurs résultats. Car, pour établir des critères 
fi ables de comparaison des résultats des collectivités locales au sein de l’Union européenne, encore 
faut-il détenir des grilles de lecture et par là même des bilans d’évaluation qui soient comparables. 

Pour ce faire, il convient donc d’homogénéiser les indicateurs d’évaluation, sur les plans tant 
quantitatifs que qualitatifs, d’autant que les besoins des administrés sont souvent les mêmes d’un 
Etat à un autre, d’une collectivité locale à une autre, au regard des mêmes types de service public, 
tels que le ramassage et le retraitement des ordures ménagères et/ou l’éducation voire la santé … 

Par suite, c’est souvent un faux problème de dresser les diff érences inhérentes aux systèmes 
administratifs et/ou juridiques nationaux pour justifi er de l’impossibilité d’un contrôle et d’une 
évaluation communs, puisque l’évaluation managériale à l’instar de la méthodologie en sciences 
de gestion parlent un langage fi nalement assez universels. Tout est alors une question de volonté 
et de priorité politiques mais sûrement pas d’obstacles scientifi ques …

3. Il est, enfi n, indispensable de mettre en place des outils de comparaison, au sein d’un 
même Etat ou entre Etats de l’Union européenne, des collectivités locales de niveau compa-
rable afi n de comprendre pourquoi certaines n’atteignent pas les résultats attendus et ainsi 
chercher les causes et les solutions de ces « mauvais » résultats. 

En eff et, et au risque de nous répéter, il est très important de ne pas se dédouaner sur la spéci-
fi cité d’un système national, au regard tant de son organisation administrative ou de son système 
juridique. L’organisation comme le droit sont des contraintes inhérentes à la gestion managériale 
mais ne sont, en aucun cas, des obstacles infranchissables. 

Reste toutefois aux Etats à simplifi er les procédures administratives, surtout lorsqu’elles com-
portent des contraintes n’apportant non seulement aucune garantie aux administrés mais, qui 
plus est, faisant perdre du temps inutilement aux agents publics et par là même de l’argent aux 
collectivités publiques concernées.
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A défaut d’homogénéiser systématiquement les administrations nationales et locales de l’Union 
européenne, il est peut être possible d’améliorer leur fonctionnement en étudiant, et éventuellement 
en généralisant, certaines « bonnes pratiques », de même qu’il peut être tout aussi utile de prohiber 
certains mauvais comportements (telle que la corruption) et par là même des « mauvaises pra-
tiques » managériales …

Conclusion
« Si on ne gouverne bien que de loin, on n’administre mieux que de près » : cette formule de 1852 

est d’autant plus vrai aujourd’hui que, pour des raisons d’économie et de besoin de démocratie de 
proximité, les politiques comme la population réclament une gestion publique principalement 
locale pour un grand nombre d’activités publiques essentielles.

Dès lors, rénover, réformer et rendre plus effi  cace les collectivités locales est l’une des clés 
essentielles d’une action publique de qualité.

La crise économique actuelle impose aux Etats d’accepter de réformer courageusement leur 
gouvernance « multi-niveaux », pour être plus effi  caces, effi  cients et de réaliser des économies !
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Abstract
Among the priorities that were in front of government was under the state’s independence and 

the transfer of decision power from the local center. Achieving this goal was diffi  cult to realize, due to 
lack of experience in the fi eld and poor design of the essence and mechanisms of deconcentration of 
power. Applying the rules of deconcentration, decentralization with those of the key to a democratic 
society leadership. It is this assumption that base and represented the reconstruction and reform of 
rules of organization and functioning of public administration since 1998. Territorial state adminis-
tration held under the administrative deconcentration was created following the reconfi guration of 
the administrative system, it was the institution of the prefect and decentralized services of the cen-
tral specialized government having the role of promoting and implementing this program in the area 
of government activity and supervise the observance of legality of administrative activity locally. 

După obţinerea independenţei și suveranităţii naţionale, în Republica Moldova s-au profi lat 
mai multe încercări de edifi care a unui sistem modern al administraţiei publice bazat pe valorile 
democraţiei. Percepţia fragmentară a ansamblului administrativ și conceperea defi citară a obiecti-
velor și responsabilităţilor pe care le implică o reformă au reprezentat importante impedimente în 
defi nitivarea proceselor de transformare iniţiate, motiv pentru care putem afi rma că nici în prezent 
societatea noastră nu se poate bucura de o administraţie renovată și efi cientă. Administraţia de stat 
teritorială, structură a sistemului administrativ care demult și-a demonstrat efi cacitatea și s-a cris-
talizat din punct de vedere structural în statele cu o bogată experienţă în conducerea democratică a 
societăţii, în ţara noastră a fost supusă mai multor tentative de modernizare sub aspect material și 
formal, dar nici azi nu dispune încă de un arsenal normativ, instituţional, procesual și metodologic 
care să-i defi nească rolul și să-i fi xeze poziţionarea în rîndul autorităţilor administrative.

Acestea reprezintă, de fapt, și cauzele care au fundamentat scopul general al prezentului stu-
diu, și anume, de a analiza organizarea și funcţionarea instituţiei prefectului din momentul creării 
acesteia și până la desfi inţare, în condiţiile statului independent, Republica Moldova. Studiul dat 
mai este determinat și de oscilaţiile Guvernului actual în selectarea modelului optim de reprezen-
tare a centrului la nivel local.

1. Premisele înfiinţării instituţiei prefectului în Republica Moldova
Iniţial, în Republica Moldova despre instituţionalizarea funcţiei prefectului și crearea prefec-

turii s-a discutat încă din 1990, fapt ce s-a soldat cu statuarea acesteia în Legea cu privire la bazele 
autoadministrării locale. Prezentul act normativ reglementa în art.4 alin.1: „Organele autoadmi-
nistrării locale sunt prefecturile judeţelor, primăriilor municipiilor, orașelor, comunelor (satelor) 
și consiliile respective.”[1] Prefecturile dispuneau de personalitate juridică și asigurau aplicabili-
tatea propriilor decizii și a celor adoptate de consilii. Activitatea de conducere a prefecturilor se 
asigura de către prefect.

Viziunea asupra profi lului instituţiei prefectului prezenta diferenţe considerabile în raport cu 
abordarea tradiţională a acestei instituţii. Având în vedere modalitatea de numire și competenţa 
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ce-i revenea prefectului, apreciem că acestuia îi revenea un dublu rol, cu semnifi caţie antagonistă: 
mai întâi, prefectul se prezenta ca reprezentant al puterii centrale în judeţ, fi ind numit și eliberat 
din funcţie prin decret prezidenţial și fi ind totodată membru al Guvernului, iar, apoi, îi revenea 
rolul de reprezentant al colectivităţii locale, fi ind înaintat în funcţie dintre consilierii judeţeni, 
care, la rândul lor, se alegeau ca urmare a desfășurării scrutinului local. Este lesne de înţeles că, 
în asemenea postură, prefectul nu era conceput decât ca autoritate executivă a consiliului jude-
ţean prin reorganizarea comitetului executiv raional, al cărui succesor de drept și era de fapt, 
competenţa și modalităţile de lucru rămânând practic aceleași. Iar subordonarea pe verticală a 
prefectului era consecinţa practicilor încetăţenite din normele organizării administraţiei de stat 
în perioada sovietică și a lipsei de experienţă în domeniul democraţiei locale.

Criticile aduse la adresa defi cienţelor sistemului politic și administrativ în remedierea crizei 
economice și sociale, semnalele de apel asupra necesităţii reformării administraţiei publice trase 
de experţii din ţară și internaţionali s-au animat în jurul anilor 1997 - 1998 și au favorizat desfășu-
rarea procesului de descentralizare administrativă și desconcentrare a puterii de stat. Schimbarea 
concepţiei asupra organizării structurale și funcţionale a aparatului administrativ a fost determi-
nată de concursul mai multor factori, de provinienţă internaţională sau internă.

Printre factorii de origine internaţională evidenţiem:
Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei la 13 iulie 1995 [2] prin care ţara noastră și-a 

asumat obligaţia ralierii sistemului administrativ la exigenţele europene de organizare a adminis-
traţiei publice la nivel local. Pentru ţările membre ale Consiliului Europei, normele guvernării 
locale se conţin în Carta Europeană, or Republica Moldova a fost admisă în Consiliul Europei 
numai cu condiţia reformării administraţiei din teritoriu conform acestor norme.

Ratifi carea Cartei Europene: Exerciţiul Autonom al Puterii Locale. Dincolo de diferenţele socio-
culturale în care funcţionează administraţiile publice, există totuși o serie de principii pe care trebuie 
să le cumuleze fi ecare sistem de guvernare care tinde spre valorile statului de drept. Ţările europene au 
concentrat ansamblul principiilor de organizare și funcţionare a administraţiei din teritoriu într-un act 
unic, Carta Europeană: Exerciţiu Autonom al Puterii Locale, adoptată la 15 octombrie 1985.

În calitate de membru al Consiliului Europei, Republica Moldova a ratifi cat acest document 
la 2 octombrie 1997, care a intrat în vigoare la 2 februarie 1998, și în acest fel ţara noastră și-a 
etalat direcţia de dezvoltare a sistemului administrativ. Din acel moment, administraţia publică 
naţională este monitorizată de experţii europeni.

Conștientizarea valorilor democratice fundamentale în organizarea conducerii statului de către 
teoreticienii și practicienii din Republica Moldova. Numai o delegare a prerogativelor de soluţiona-
re a problemelor de la central către local și numai o delimitare clară și univocă a competenţelor, 
resurselor și responsabilităţilor între acestea, reprezintă piatra de temelie în construcţia unui stat 
de drept. Acesta este postulatul conceptualizat de experţii din republică în urma cunoașterii și 
studierii detaliate a altor practici și a experienţei ţărilor europene în domeniul organizării și func-
ţionării administraţiei publice. La aceasta a contribuit și schimbul de experienţă dintre specialiștii 
noștri și cei din ţările europene, contactele mai frecvente cu teoreticienii și practicienii acestor 
ţări în cadrul conferinţelor sau programelor de lucru comune internaţionale.

În rândul factorilor de sorginte internă putem menţiona:
Organizarea supracentralizată a puterii de stat. Structura centralizată a conducerii statului, 

care s-a prelungit o jumătate de secol, a condus la formarea ideii că centrul conduce și contro-
lează societatea cu subordonarea puterii locale, iar eradicarea acestei teorii care a pătruns atât de 
puternic în conștiinţa și practica umană nu era o sarcină ușor de realizat. Printre mulţimea de 
probleme, din cele mai diverse domenii, care se afl au în faţa noii guvernări obiectivul primordial 
îl reprezenta restructurarea și reformarea fundamentală a sistemului administrativ prin transfe-
rarea competenţelor de la administraţia de stat către cea din teritoriu.
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Caracterul tergiversat al procesului de tranziţie către o administraţie modernă. Lipsa experienţei, 
nivel scăzut al califi cării și responsabilităţii funcţionarilor, practicile și metodele învechite au condus 
spre eșec câteva tentative de reorganizare a administraţiei publice ceea ce a cauzat durata prea mare 
a etapei transformărilor, cu consecinţe nefaste pentru starea economică și socială din ţară.

Imperfecţiunea cadrului legal. Cadrul normativ ce reglementa organizarea și funcţionarea ad-
ministraţiei publice până-n 1998 nu se fundamenta pe idei moderne de concepere a sistemului, 
generând o serie de încălcări a principiilor constituţionale, iar ca efect nefuncţionalitatea siste-
mului administraţiei publice.

Inefi cienţa activităţii administrative. Păstrarea sistemului centralizat de colectare a resurselor fi -
nanciare, lipsa specialiștilor cu mentalitate și aspiraţii moderne din administraţia publică, neinstitu-
irea unui mecanism de talie europeană în supravegherea activităţii administraţiei publice locale fără 
a periclita autonomia locală, păstrarea metodicii depășite în organizarea structurală și funcţională 
a autorităţilor publice, care nu mai făceau faţă noilor exigenţe ale timpului au rezultat incapacitatea 
administrativă a autorităţilor publice și necorespunderea activităţii cu cerinţele societăţii.

Restructurarea sistemului administrativ realizată prin prisma rigorilor și principiilor euro-
pene s-a obţinut ca urmare a adoptării în 1998 a noii Legi privind administraţia publică locală.
[2] Anume această lege poate fi  considerată „actul de naștere” al administraţiei de stat teritoriale 
formată din instituţia prefectului și ansamblul serviciilor desconcentrate ale administraţiei publi-
ce centrale de specialitate.

2. Prefectul – reprezentantul Guvernului în teritoriu
Odată cu implimentarea noii divizări administrativ-teritoriale a statului, autorităţile prin care 

se realiza gestionarea treburilor publice în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale erau: admi-
nistraţia publică autonomă (consiliul judeţean, consiliul local și instituţia primarului) și autorită-
ţile reprezentative ale statului (instituţia prefectului și serviciile desconcentrate). Astfel, instituţia 
prefectului, creată în conformitate cu prevederile Cartei Europene, a luat fi inţă în cele opt judeţe, 
Municipiul Chișinău și în UTA Găgăuzia, iar mai târziu a fost creată și judeţul Taraclia. Totuși, 
funcţia dată nu reprezenta o noutate absolută pentru ţara noastră. În decursul istoriei administra-
ţiei publice din acest spaţiu geografi c mecanismul de reprezentare a puterii diriguitoare a cunos-
cut o largă răspândire, prin funcţii precum cea de pârcălab, staroste și, mai târziu, cea de prefect.

Înfi inţarea instituţiei prefectului în Republica Moldova s-a bucurat de sisţinerea experţilor 
care-l abordau în special ca pe garantul descentralizării administrative și era considerată benefi că 
pentru asigurarea dezvoltării pe viitor a societăţii. Un grup de cercetători, analizând prevederile 
legale referitoare la prefect, susţinea: „Principiul autonomiei locale a făcut necesar acest institut 
în administraţia publică din Republica Moldova, fi ind un instrument cu care Guvernul operează 
în teritoriu. Apariţia funcţiei de prefect a scutit Guvernul de a interveni în activitatea autorităţilor 
publice reprezentative, dat fi ind faptul că acesta se bucură de autonomie și activează conform 
prevederilor stabilite de Constituţie și lege.”[3]

Cadrul normativ de reglementare a organizării și funcţionării prefectului cuprindea Carta 
Europeană: Exerciţiul Autonom al Puterii Locale [4], Legea privind administraţia publică locală 
nr.186/1998 [5] și Regulamentul cu privire la organizarea și funcţionarea prefecturii. [6]

În spiritul normelor și practicii internaţionale, legea administraţiei publice locale la art.1 defi ni-
rea instituţia prefectului ca fi ind reprezentant al Guvernului pe plan local și administrator al serviciilor 
publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor și ale altor autorităţi centrale de specialitate 
din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.[7] Prefectul era numit și eliberat din funcţie prin ho-
tărâre a Guvernului și confi rmat de Președintele Republicii Moldova. Odată cu demisia Guvernului, 
demisiona și prefectul, argumente care relevă caracterul politic ce-l purta respectiva funcţie. În plus, 
acest fapt ne indică faptul că ansamblul prefecţilor și membrii Guvernului formează o echipă, de 
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activitatea căreia depinde durata mandatului. Prin urmare, prefectul nu se bucura de stabilitate în 
funcţie, aceasta fi ind una provizorie în legătură directă cu variabila efi cienţă a activităţii echipei 
guvernamentale. Iar aprobarea din partea șefului statului nu avea decât o semnifi caţie formală și 
care nu urmărea altceva decât sporirea gradului de autoritate a acestuia.

În virtutea prevederilor legale, prefectului îi revenea un triplu rol, și anume:
- primo, rolul de reprezentant al Guvernului în teritoriu. În această calitate, prefectul acţiona 

în numele și în serviciul statului pentru asigurarea realizării intereselor naţionale doar în limita 
judeţului. În acest sens, el asigura respectarea legilor și a ordinii publice în judeţ, avea responsa-
bilitatea de a întreprinde măsurile necesare de prevenire a infracţiunilor și apărarea drepturilor 
omului, de aducere la îndeplinire a măsurilor de apărare ce nu poartă caracter militar, în colabo-
rare cu organele teritoriale ale Ministerului Afecerilor Interne.

Tot în această postură, prefectul asigura implimentarea programului de activitate a Guvernu-
lui, a politicilor publice și a legislaţiei adoptate la nivel central și asigura coordonarea dezvoltării 
echilibrate a întregului teritoriu aflat în jurisdicţia sa, fapt ce confirmă aspectul politic al funcţiei 
exercitate. De îndeplinirea acesteia prefectul răspundea în faţa Guvernului prin prezentarea, anu-
ală sau la cerere, a rapoartelor privitoare la starea economică, socială, culturală și administrativă 
a unităţii administrativ-teritoriale. Mai mult, autoritatea administraţiei publice centrale putea să 
verifice activitatea reprezentantului său în teritoriu prin desfășurarea controlului asupra acesteia. 
Pe cale de consecinţă, menţionăm că relaţiile ce se stabileau între prefect și Guvern erau relaţii de 
autoritate ierarhică determinate de raportul de subordonare.

- secundo,  rolul de conducător al serviciilor desconcentrate ale administraţiei publice centrale 
de specialitate. Odată cu înfiinţarea serviciilor desconcentrate, după modelul european de orga-
nizare al administraţiei publice, acestea au fost plasate sub conducerea directă a prefectului. În 
această ipostază, prefectul deja se prezintă ca șef al administraţiei desconcentrate în teritoriu. În 
baza acestei responsabilităţi, prefectul propunea candidaturile pentru numirea și eliberarea din 
funcţie a șefilor serviciilor desconcentrate ministerului de resort, coordona activitatea serviciilor 
în scopul realizării politicii statului la nivelul judeţelor și UTAG, le mobiliza și le implica activ în 
soluţionarea problemelor de interes local. Relaţiile dintre prefect și autorităţile centrale de speci-
alitate erau relaţii de coordonare a activităţii în vederea realizării programului de activitate a 
Guvernului, iar între prefect și serviciile desconcentrate relaţiile se bazau pe autoritatea prefectu-
lui în procesul rezolvării intereselor generale ale colectivităţilor locale.

Un impediment important, însă, care periclita exercitarea acestui rol de către prefect era cau-
zat de lipsa normelor de reglementare a mecanismului prin care prefectul conducea serviciile 
desconcentrate. Faţă în faţă cu această neclaritate, prefecţii s-au văzut nevoiţi să aplice mecanisme 
proprii de eficientizare a conducerii serviciilor desconcentrate. Așa, spre exemplu, Prefectul de 
Soroca a emis un ordin prin care a impus următoarele măsuri: operarea modificărilor necesare în 
Regulamentul serviciului public desconcentrat; serviciile desconcentrate aveau obligaţia să con-
sulte prefectul pentru orice contract sau decizie, care beneficiază de concursul statului la nivel de 
judeţ, să prezinte rapoarte, dări de seamă și să-și coordoneze programele de activitate cu prefec-
tul, care realiza și controlul legalităţii actelor administrative ale acestora.

- tertio, rolul de garant al legalităţii activităţii administrţiei publice locale. În temeiul art.12 
alin.2 și art.111 lit.b al legii administraţiei publice locale [8] prefectul realiza controlul privind 
legalitatea actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, fapt ce era în 
corespundere cu reglementările europene în domeniu. Normele Cartei Europene reglementea-
ză: „Orice control administrativ al acţiunii colectivităţilor locale trebuie, în mod normal, să 
asigure respectul legalităţii și a principiilor constituţionale.”[9] Autorităţile administraţiei pu-
blice locale erau obligate, ca în condiţiile și termenele stabilite de lege, să prezinte prefectului 
totalitatea actelor elaborate.
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Relaţiile dintre prefect și autorităţile judeţene, mai cu seamă, consiliul judeţean, se bazau pe 
principiile autonomiei locale și descentralizării administrative, prin urmare erau relaţii de coope-
rare în soluţionare a problemelor de interes comun ale colectivităţii. Pentru aceasta, prefectul 
putea solicita aportul din partea consiliul judeţean în executarea ordinelor sale, putea participa la 
ședinţele consiului și să-și exprime opţiunea faţă proiectele de decizii discutate. Mai mult decât 
atât, în colaborare puteau fi elaborate strategii comune de activitate în vederea asigurării dezvol-
tării regionale, organizate și desfășurate întruniri, ședinţe, seminarii de perfecţionare cu partici-
parea primarilor, consilierilor, funcţionarilor publici din autorităţile locale cuprinse în raza teri-
torială a judeţului, specialiști și experţi din toate domeniile. Prin urmare, relaţiile dintre autorită-
ţile judeţene nu se bazau pe raporturi de subordonare.

Pentru realizarea eficientă a activităţii, prefectul avea organizată în subordinea sa un aparat 
propriu de lucru numit prefectură. Prefectul organiza activitatea prefecturii și exercita conducerea 
a structurilor organizatorice din componenţa prefecturii îndeplinea politica de personal, aproba 
regulamentul de organizare și funcţionare internă a prefecturii. Aceste competenţe purtau un 
vădit caracter administrativ și în sfera lor de cuprindere cumulau ansamblul prerogativelor ce-i 
reveneau prefectului în calitatea lui de manager al unei instituţii publice.

Apartul prefecturii se constituia din următoarele subdiviziuni organizatorice:
1. Conducerea prefecturii care se compunea din prefect, subprefect și directorul general al 

prefecturii. Exercitarea capacităţii juridice de drept public aparţinea în exclusivitate prefectului. 
Subprefecţii se numeau și eliberau din funcţie la propunerea prefectului prin hotărâre a Guvernu-
lui cîte unul în fiecare judeţ și cîte doi, în Municipiul Chișinău și judeţul Cahul și răspundeau de 
conducerea anumitor domenii ale vieţii social-economice ale unităţii administrativ-teritoriale. 
Directorului general îi reveneau sarcini de organizare, conducere și control a prefecturii.

2. Direcţia servicii desconcentrate – colabora cu serviciile desconcentrate ale administraţiei 
centrale și cu regiile autonome de interes naţional din judeţ și elaborau proiecte de activitate în 
comun pentru îndeplinirea intereselor generale ale colectivităţii locale;

3. Direcţia controlul legalităţii actelor – exercita controlul legalităţii actelor adoptate sau emise 
la nivel local;

4. Direcţia audienţă, petiţii și secretariat care răspundea de ţinerea evidenţei actelor normati-
ve, corespondenţei dosarelor și registrelor cu petiţii, organiza audienţele de către prefect a petiţi-
onarilor și urmărea modul de soluţionarea a acestora;

5. Direcţia administrativ-financiară care se ocupa de trei domenii: economico-financiar care 
realiza auditul intern al prefecturii; administrativ asigura condiţiile materiale corespunzătoare 
desfășurării activităţii prefecturii și cadre care răspundea de formarea, perfecţionarea, atestarea 
personalului. 

Odată cu petrecerea alegerilor locale generale din 2003 instituţia prefectului a fost desfiinţată 
și și-a încetat activitatea, fără a fi creat un echivalent al mecanismului de reprezentare a Guvernu-
lui în teritoriu. Acest fapt ne demonstrează cu certitudine că s-a revenit la practica centralizată de 
organizare a administraţiei publice întrucît statul are nevoie de anumite pârghii de conducere a 
societăţii. Suntem de părere că activitatea instituţiei prefectului nu trebuia întreruptă, ci păstrată 
și asigurată continuitatea funcţionării ei în cadrul sistemului, fapt care ar fi contribuit, cu siguran-
ţă, la conturarea unor metode și tehnici și obţinerea unei bune practici de conducere democratică 
a societăţii și, respectiv, rezultate eficiente și eficacitate în satisacerea intereselor generale și parti-
culare ale membrilor societăţii.     

3. Serviciile desconcentrate ale administraţiei centrale de specialitate
Cu scopul de-concentrării puterii de stat, competenţa de luare a deciziilor pe probleme de in-

teres general a fost transferată de la centru în teritoriu prin înfi inţarea unor entităţi structurale ale 
administraţiei de stat. Actele normative care reglementau activitatea serviciilor desconcentrate erau 
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legea administraţiei publice locale [10], Hotărârea Guvernului cu privire la serviciile ale ministe-
relor și departamentelor desconcentrate în teritoriu [11], propriile regulamente de organizare și 
funcţionare aprobate de autoritatea ierarhică și prefect. Constituirea reprezentanţelor administraţiei 
centrale de specialitate s-a realizat în termen de trei luni de la crearea judeţelor, ca unităţi adminis-
trativ-teritoriale, mai exact până la 1 august 1999, în baza structurilor existente în fostele raioane.

Statul pentru a se asigura de îndeplinire unitară a politicii de guvernare fără implicarea auto-
rităţilor guvernământului local a optat pentru transferul competenţelor în cele mai importante 
sfere ale activităţii sale de la ministere și alte autorităţi centrale de specialitate către serviciile lor 
desconcentrate la nivelul judeţelor. În fruntea serviciului, ministrul numea prin ordin, la propu-
nerea prefectului, conducătorul autorităţii, aproba organigrama și statele de personal. Organiza-
rea nouă a administraţiei de stat teritoriale prin constituirea instituţiei prefectului, a plasat aceste 
servicii în ipostaza unei duble subordonări, fi ind conduse atât de minister, cât și de prefect. Faţă 
de minister răspundea de situaţia existentă și nivelul dezvoltării colectivităţii locale din domeniul 
propriu de activitate și era practic veriga prin care administraţia centrală își implimenta politica 
în întreg teritoriul republicii, fără concursul autorităţilor autonome locale, și, în direcţie inversă, 
primea impulsurile din partea comunităţilor locale despre cursul evoluţiei pe viitor a societăţii. 
În raport cu prefectul, serviciile desconcentrate respectau instrucţiunile  și de rând cu consiliul 
judeţean formau un regim de administrare comună a tuturor chestiunilor de importanţă locală.

Competenţa materială a acestor servicii corespundea cu cea a autorităţii centrale care realiza 
desconcentrarea puterii, fi ind și ele sub aspect funcţional, autorităţi specializate, competenţa te-
ritorială, însă, era limitată la unitatea administrativă de nivelul doi. Cam așa se prezenta compo-
nenţa administraţiei desconcentrate:

1. Inspectoratul de Poliţie;
2. Direcţia Teritorială a Serviciului de Informaţii și Securitate; 
3. Centrul Militar;
4. Direcţia Protecţie Civilă și Apărarea Împotriva Incendiilor;
5. Serviciul de Stat Judeţean pentru Reglementarea Regimului Proprietăţii Funciare;
6. Inspecţia de Stat în Construcţii  ;
7. Agenţia Teritorială Ecologică;
8. Centrul de Medicină Preventivă;
9. Inspectoratul Fiscal de Stat Judeţean;
10. Direcţia Generală Finanţe;
11. Direcţia Generală Teritorială a Departamentului Control Financiar și Revizie;
12. Agenţia Teritorială pentru Privatizare;
13. Inspectoratul Judeţean de Stat pentru Seminţe și Meterial Săditor;
14. Inspectoratul de Stat pentru Selecţie și Rproducţie în Zootehnie;
15. Agenţia Judeţeană Teritorală a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
16. Direcţia pentru Statistică; 
17. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat;
18. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO”;
19. Inspectoratul Judeţean de Stat pentru Protecţia Plantelor;
20. Inspectoratul Teritorial pentru Protecţia Muncii;
21. Ofi ciul Judeţean al Forţei de Muncă;
22. Ofi ciul Judeţean al Camerei Înregistrării de Stat;
23. Trezoreria teritorială.
În conformitate cu activitatea ce revenea entităţilor statale din teritoriu putem conchide că 

acestora le revenea sarcina de a pune în aplicare legea și de a veghea la executarea legii în toate 
domeniile activităţii statului la nivel local, și implicit prin aceasta asigurarea respectării ordinii 
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de drept și principiului legalităţii de către toţi factorii de decizie și membrii colectivităţilor locale 
prin acţiuni de supraveghere, prevenire și control de stat. Acesta este unul din indicatorii care ne 
fundamentează ideea democratizării organizării și conducerii mecanismului administrativ.

În prezent, în rezultatul continuării procesului de modernizare a administraţiei publice, spec-
trul serviciilor desconcentrate s-a modifi cat, și sub aspectul componenţei, și sub aspect cantita-
tiv, ca urmare a modifi cării organizării administrativ-teritoriale a statului și creșterii numărului 
unităţilor administrativ-teritoriale. Ceea ce prezintă cu adevărat importanţă la momentul de faţă 
este asigurarea calităţii activităţii desfășurată de acestea prin delimitarea și eliminarea dublării 
competenţelor cu autorităţile administrative locale și cu respectarea pricipiului autonomiei locale 
și limitării intervenţiei în administraţia publică locală.
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Abstract
Internal auditing has been adding value in organizations across all public sectors. An efective con-

trol system provides the reliability of fi nancial information, qualitative management tools and the com-
pliance with legal frameworks. Th e system of fi nancial management and control should be developed 
and implemented to provide management with the appropriate stability between risk of a certain busi-
ness practice and the level of control required to ensure public company objectives are met. 

Th is paper is based on determining by the authors the role of fi nancial management  system in 
achieving the goals of public entities, practical aspects of internal control procedures and the role of 
managers in its development.    Internal audit is recognized in many organizations as valuable con-
tributors to good governance practices.

Cuvinte cheie: sistem de management fi nanciar și control, audit intern, control intern,  gestiu-
nea riscului, performante, entitate publică.

Introducere
Având drept scop  promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea 

efi cientă a  fondurilor publice,  conform punctului  42 din Planul de acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărâre de  Guvern,  Republicii Moldova  s-a angajat să se 
orienteze către   un sistem modern de management public,  bazat pe conceptul de control fi nanci-
ar public intern,  promovat de către Uniunea Europeană.   Conform defi niţiei oferite de Uniunea 
Europeană, controlul fi nanciar public intern constă din trei elemente distincte, reprezentate prin 
formula: Controlul fi nanciar public intern = managementul fi nanciar și controlul + auditul 
intern + Unitatea centrală de armonizare. 

Relaţia dintre controlul fi nanciar public intern și conceptul tradiţional de control intern este defi -
nită după cum urmează: Controlul intern = managementul fi nanciar și controlul + auditul intern.

Schimbarea esenţială condiţionată de implementarea controlului fi nanciar public intern con-
stă în faptul că managerii entităţilor publice poartă responsabilitatea și răspunderea  pentru toate 
aspectele controlului intern și  pentru modul în care funcţionează sistemul de management fi -
nanciar și control în prestarea serviciilor publice.

 Auditul intern, care raportează managerului entităţii publice, este responsabil pentru evalu-
area efi cacităţii sistemului de management fi nanciar și control existent în cadrul entităţii publice. 

Obiectivele controlului intern sunt, pe de o parte, urmărirea înscrierii activităţii entităţii și 
a comportamentului personalului în cadrul defi nit de legislaţia aplicabilă; valorile, normele și 
regulile interne ale entităţii; iar pe de altă parte,  verifi că dacă informaţiile contabile, fi nanciare și 
de gestiune comunicate refl ectă corect activitatea și situaţia entităţii. Controlul intern este privit 
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ca  un proces dinamic care se adaptează continuu la modifi cările cu care se confruntă o entitate, 
cu implicarea directă a conducerii și personalului de la toate nivelurile organizaţiei, pentru a 
identifi ca și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entităţii precum și 
obiectivele generale au fost îndeplinite.

I. Controlul intern  și rolul managerilor entităţilor publice  în dezvoltarea  acestuia
Expresia “control intern” provine de la termenul englezesc “internal control”, care a primit  

cea mai nepotrivita traducere, întrucât nu s-a ţinut seama ca, pentru anglosaxoni, “to control” 
înseamnă, in principal, “a deţine controlul/a tine sub control”, si abia în subsidiar “a verifi ca”, 
pe când in tarile de limba latina este exact invers. In consecinţă, semnifi caţia expresiei “control 
intern” fi ind mult mai larga, nu poate fi  asimilata cu o forma tradiţionala  de verifi care sau de 
control, deși  nu o exclude. Prin urmare, în accepţiunea sa larga, controlul intern reprezintă răs-
punsul la întrebarea “ce se poate face pentru a deţine un control cât mai bun asupra activităţilor?”.

Controlul  intern vizează asigurarea coerenţei obiectivelor, identifi carea factorilor cheie de 
reușită și comunicarea informaţiilor referitoare la performanţe și perspective în cadrul entităţilor. 

În conformitate cu prevederile legii privind controlul fi nanciar public intern nr. 229 din  23.09. 
2010 controlul intern reprezintă sistemul  organizat de managerul entităţii publice și personalul 
acesteia, incluzând auditul intern, în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea 
politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor și activităţilor realizate în cadrul entităţii 
publice pentru a gestiona riscurile și a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor 
și rezultatelor planifi cate. 

Modelul conceptual pentru implementarea sistemului de management fi nanciar și control  în 
entităţile publice este refl ectat în Standardele naţionale de control intern în sectorul public apro-
bate prin Ordinul ministrului fi nanţelor nr. 51 din 23 iunie 2009   Prevederile cuprinse în acest 
act normativ stabilesc domeniile principale care necesită anumite acţiuni pentru implementarea 
sistemului de management fi nanciar și control  la nivelul fi ecărei entităţi publice., defi nind  ma-
nagementul fi nanciar și controlul  ca fi ind un sistem implementat și realizat de către persoanele 
responsabile de guvernare, administrare și alt personal, în conformitate cu cadrul normativ și 
reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că, la realizarea obiectivelor entităţii, 
fondurile publice sînt utilizate în mod legal, etic, transparent, economic, efi cient și efi cace.

Cu alte cuvinte,  sistemul de management fi nanciar și control este organizat în scopul obţine-
rii unei asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi  atinse, asigurând:

• eficacitatea și eficienţa operaţiunilor; 
• conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne; 
• siguranţa și optimizarea activelor și pasivelor; 
• siguranţa și integritatea informaţiei. 
Efi cacitatea și efi cienţa operaţiunilor cuprinde obiectivele de bază ale entităţii, inclusiv 

obiectivele de performanţă. Aceasta ar  însemna  că managementul fi nanciar și  controlul trebuie 
să asigure optimizarea resurselor  entităţii publice prin utilizarea  economicoasă, efi cientă și efi -
cace a acestora.

Conformitatea cu cadrul normativ și reglementările  interne cuprinde obiective legate de 
asigurarea că activităţile entităţii publice se desfășoară în conformitate cu obligaţiile impuse de 
lege și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor și atribuţiilor interne pentru care a 
fost înfi inţată entitatea publică. 

Siguranţa și optimizarea activelor și pasivelor entităţii presupune protejarea resurselor en-
tităţii publice de pierderi,  administrare inadecvată, abuz, erori, fraude și iregularităţi.  Sistemul 
de management fi nanciar și control  asigură integritatea  tuturor componentelor patrimoniale ale 
entităţii, inclusiv a activelor  materiale și nemateriale, tehnologiilor informaţionale, tehnologiilor 
know-how.
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Siguranţa  și integritatea informaţiei  vizează  obiectivele legate de întocmirea unor  informaţii 
fi nanciare și operaţionale veridice, de fi abilitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică sau di-
fuzate către terţi, lanţul cărora trebuie să asigure calitatea, să  fi e exhaustiv, disponibil și controlabil.

Concomitent, în această categorie sunt incluse și obiectivele privind protejarea documentelor 
împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor. 

Este de menţionat că,  sistemul de management fi nanciar și control nu poate garanta în mod 
absolut atingerea acestor patru categorii de obiective generale, fi ind infl uenţat  de factorii externi 
care au impact asupra performanţelor entităţii publice, cum ar fi  schimbările în politicile macro-
economice ale ţării, etc.  

Atingerea obiectivelor  poate  fi   infl uenţată de factori interni, cum ar fi  limitarea resurselor 
și raportul cost-benefi ciu al procedurilor de control intern,  raţionamente imperfecte în procesul 
de adoptare a deciziilor. Totodată, menţionăm că controlul intern nu poate asigura decît o certi-
tudine relativă, deoarece un control intern care  vizează atingerea tuturor obiectivelor propuse, în 
condiţii  de efi cienţă, este costisitor  și neeconomic. 

Managementul fi nanciar și controlul, într-o oarecare măsură, ţin de responsabilitatea fi ecărui 
angajat dintr-o entitate și, prin urmare, constituie o parte implicită a fi șei postului fi ecărei per-
soane. Angajaţii generează informaţii, care sunt utilizate în cadrul sistemului de management 
fi nanciar și control sau întreprind alte acţiuni necesare pentru a realiza procedurile de control 
intern. Angajaţii sunt responsabili de informarea superiorilor despre problemele aferente opera-
ţiilor, despre cazurile de nerespectare a Codului etic sau a cadrului normativ în vigoare. 

Responsabilitatea primară, însă pentru implementarea sistemului de management fi nanciar și 
control revine managerului entităţii publice. Mai mult decât atât, managerul entităţii oferă “tonul 
de vârf ”, care stimulează integritatea, etica și alţi factori ai unui mediu de control pozitiv. Într-o 
entitate publică mare, managerul îndeplinește această sarcină, delegând atribuţii de conducere 
și direcţionare managerilor operaţionali și monitorizând activitatea acestora. Managerii opera-
ţionali, la rândul lor, atribuie responsabilităţi pentru stabilirea și implementarea unor politici și 
proceduri de control intern mai specifi ce angajaţilor. Într-o entitate publică mai mică infl uenţa 
managerului este mai directă. 

În timp ce tot personalul unei entităţi este parte integrală a sistemului de management fi nan-
ciar și control, unele părţi merită să fi e menţionate în mod special. Acestea includ conducerea de 
vîrf, managerii, auditorii interni și auditorii externi. 

Dacă managementul fi nanciar și controlul nu este o prioritate pentru conducere, atunci aces-
ta, cu atît mai mult, nu va fi  o prioritate pentru personal. Pentru a oferi conducerii asigurări cu 
privire la efi cacitatea sistemului de management fi nanciar și control este necesară aplicarea pro-
cesului de evaluare.   Evaluarea acestui sistem implică tot ceea ce întreprinde conducerea pentru 
a controla atingerea obiectivelor entităţii. Managementul fi nanciar și controlul va fi  considerat 
ca efi cace dacă componentele acestuia sunt prezente și funcţionează efi cace. Conducerea de vîrf 
este responsabilă de a asigura faptul că, sistemul de management fi nanciar și control din entitate 
este adecvat. Această responsabilitate include determinarea nivelului la care activităţile de control 
sunt evaluate. Auditorii interni ai entităţii, cît și auditorii externi, sunt două părţi implicate în 
evaluarea sistemului de management fi nanciar și control.

În mod tipic, responsabilităţile auditorilor interni includ asigurarea adecvaţiei sistemului de 
management fi nanciar și control, veridicităţii datelor și utilizării efi ciente a resurselor entităţii. 
Auditorii interni identifi că punctele slabe ale managementului fi nanciar și controlului și oferă 
recomandări pentru a îmbunătăţi și consolida efi cacitatea acestuia. Auditorii interni sunt preo-
cupaţi de sistemul de management fi nanciar și control la nivelul întregii entităţi.

Managementul fi nanciar și controlul este evaluat, de asemenea, de către auditorii externi. 
Auditorii externi apreciază efi cacitatea acestuia prin auditarea rapoartelor fi nanciare ale unei en-
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tităţi. Spre deosebire de auditorii interni, auditorii externi pun accentul pe procedurile de control 
interne aferente sistemului fi nanciar.

II. Analiza elementelor sistemului de management financiar și  control 
Controlul intern constă din cinci elemente corelate între ele:
• mediul de control;
• evaluarea riscurilor;
• activităţile de control; 
• informarea și comunicarea;
• monitorizarea.
Mediul de control oferă tonul unei entităţi, infl uenţând conștiinţa angajaţilor acesteia privind 

controlul intern. Acesta stă la baza tuturor celorlalte componente ale controlului intern, asigu-
rând disciplina și 

Elementele care defi nesc mediul de control sunt: 
- integritatea personală și profesională, valorile etice stabilite de conducere pentru întregul 

personal, inclusiv o atitudine de sprijin permanent faţă de controlul intern; 
- o preocupare continuă a conducerii pentru competenţă la nivelul întregului personal; 
- ” tonul dat de sus” (filozofia si stilul de activitate ale conducerii); 
- structura organizatorică a entităţii;  
- politica și practicile privind resursele umane. 
O politică adecvată de control intern oferă managerului o asigurare rezonabilă că obiectivele 

sale vor fi atinse. Aceasta presupune, în prealabil, identificarea obiectivelor entităţii, cartografie-
rea proceselor și analiza și evaluarea riscurilor inerente proceselor și care ar  putea să compromi-
tă îndeplinirea obiectivelor entităţii.

Defi nirea activităţilor de control intern ţine direct de responsabilitatea cu care este realizată 
analiza și evaluarea riscurilor, pentru că activităţile de control constituie răspunsurile entităţii în 
gestionarea riscurilor. 

Gestionarea riscurilor constituie, deci, o etapă esenţială în orice sistem  de control intern. 
Iar actualizarea sistematică a acestei analize a riscurilor este de asemenea indispensabilă pentru 
ca sistemul de control intern să fi e un instrument operaţional permanent. Recunoașterea carac-
terului esenţial al gestionării riscurilor cu privire la controlul intern s-a concretizat prin apariţia 
conceptului de management al riscurilor.

Conform  Standardelor Internaţionale de Control Intern scopul gestionării riscului entită-
ţii este acela de a permite managementului unei entităţi să identifi ce elementul de nesiguranţă 
privind atingerea obiectivelor stabilite și riscul asociat acestuia (deciderea acţiunilor care să îl 
limiteze sau să îl înlăture) și să aibă oportunitatea de a spori capacitatea de adăugare de valoare, 
sau, în termeni utilizaţi în sectorul public, de a oferi servicii mai efi ciente, economice și efi cace și 
de a ţine cont de valori cum ar fi  echitatea și dreptatea. Riscul poate fi  considerat în sens negativ 
de incertitudine, ameninţare, obstacol sau în sens pozitiv, de oportunitate.

Ce nu se înţelege încă de către managerii instituţiilor publice este faptul că a avea organizate 
proceduri corecte și efi ciente de control intern nu reprezintă o sarcină în plus pentru manageri și 
colaboratorii lor, ci mai degrabă o investiţie profi tabilă pe termen lung.

Activităţile de control intern sunt cu atât mai efi cace cu cât sunt integrate în proceduri se-
parate, decât să se suprapună cu sarcinile curente, pentru că ele nu se limitează la operaţiile de 
verifi care efectuate de manageri asupra operaţiilor realizate de subordonaţii lor sau la controale 
mutuale între executanţi.  Astfel, separarea sarcinilor, regulile de rotaţie pe funcţiile sensibile 
sunt măsuri de control intern de ordin organizatoric des utilizate pentru garantarea securităţii în 
gestionarea fondurilor publice. 
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O bună „instrumentare” a controlului intern nu garantează totuși reușita demersului pe ter-
men scurt și cu atât mai puţin pe termen lung. Provocarea managerilor constă mai degrabă în 
a obţine adeziunea reală a întregului personal al entităţii publice la dezvoltarea sistemului de 
control intern.

Pentru a favoriza această aderare, managerii dispun de câteva pârghii foarte efi ciente.
Se pot ajuta de acţiuni de comunicare și de pregătire, care sunt indispensabile pentru a convinge 
în privinţa utilităţii colective a demersului și a implicării managerilor, și pentru a da naștere unei 
culturi comune în acest sens în cadrul entităţii.

De asemenea implicarea personalului prin participarea directă la conceperea sistemului de 
control intern, în special în faza de diagnostic, ar fi  o pârghie ce conferă încredere și totodată 
transparenţă în stabilirea obiectivelor comune entităţii.

Aceasta poate avea forma de ateliere de lucru (de tipul „autoevaluare a sistemului/ subsiste-
mului de control managerial”). La aceste ateliere de lucru trebuie să participe manageri, de toate 
nivelurile, dar și persoane fără responsabilitate managerială.

Dezbaterile din cadrul acestor ateliere favorizează identifi carea factorilor de risc și defi nirea 
măsurilor de control intern corespunzătoare. Participarea la aceste ateliere a personalului, însăr-
cinat ulterior cu implementarea acestor măsuri, favorizează și mai mult aderarea lor la demers.
Nu trebuie uitat exemplul personal al managerilor, îndeosebi al managerului general, care consti-
tuie o pârghie determinantă pentru reușita întregului demers de control intern. Acesta condiţio-
nează esenţial adeziunea reală a personalului entităţii.

Comunicarea și informarea deţine un rol important în demersul de control intern și aceasta 
trebuie să aibă loc în două sensuri. Se va folosi comunicarea „descendentă” de la top management 
către compartimentele entităţii, în vederea explicării și a promovării demersului. Această comu-
nicare este esenţială în faza de diseminare a dispozitivului.

Toată lumea câștigă: este stimulată dorinţa de reușită a demersului care favorizează responsa-
bilizarea fi ecăruia și îndeplinirea obiectivelor. Comunicarea se poate face prin suporturi ofi ciale 
(texte reglementare sau legislative), dar se recomandă utilizarea, cu precădere, a unor suporturi 
mai puţin formale, scrise sau orale, menite să reafi rme importanţa demersului sau să insiste pe 
anumite aspecte „cheie” (mobilizarea tuturor, identifi carea riscurilor majore etc.).

Cel de-al doilea sens în care trebuie să se îndrepte comunicarea este cea „ascendentă” și aici 
este vorba despre raportarea către nivelurile corespunzătoare de management a informaţiilor pri-
vind gestionarea riscurilor și îndeplinirea obiectivelor. Managerii au responsabilitatea de a defi ni 
natura, gradul de agregare și termenul de colectare a informaţiilor în funcţie de obiective și de 
nivelul de responsabilitate.

Trebuie ţinut cont și de costul producerii acestor informaţii. Cu cât costul este mai ridicat cu 
atât devine mai important riscul de exhaustivitate, de exactitate, deci de fi abilitate a informaţiilor. 
Aceasta presupune acordarea unei atenţii sporite numărului și pertinenţei indicatorilor de activi-
tate și de rezultate ce vor fi  raportaţi managerilor. 

Monitorizarea și evaluarea controlului intern este încorporată în activităţile normale, obiș-
nuite, de funcţionare ale instituţiei. Ea include activităţi de conducere și supervizare regulate și 
alte măsuri luate de personal în procesul de îndeplinire a sarcinilor. 

Activităţile de monitorizare continuă acoperă fi ecare componentă a controlului intern și im-
plică măsuri împotriva sistemelor de control nesistematice, neetice, neeconomice și inefi ciente. 

Sfera și frecvenţa evaluărilor separate  depinde în primul rând de evaluarea riscurilor și de 
efi cienţa procedurilor de monitorizare continuă. Evaluările separate specifi ce acoperă evaluarea 
efi cacităţii sistemului de control intern și asigură obţinerea de către controlul intern a rezultate-
lor dorite pe baza unor metode și proceduri redefi nite.  Defi cienţele controlului intern constate 
în rezultatul evaluărilor  se raportează nivelului corespunzător de conducere. În acest context, 
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monitorizarea trebuie să asigure rezolvarea adecvată și promptă a constatărilor și recomandărilor 
efectuate de către auditul intern din cadrul entităţii respective. 

III. Abordări practice a  sistemului de management financiar și control în entităţile publice
Cu certitudine, în oricare entitate publică, exista un anumit sistem de  management fi nanciar 

și control. Fiecare manager,  organizându-se  pentru a conduce activitatea unei entităţi publice 
defi nește sarcinile individuale ale personalului,  pune la punct metodele de lucru, dotează cu un 
sistem de informare entitatea condusă, supervizează activităţile personalului,  etc. Aceasta nu 
înseamnă altceva decât instituirea unui sistem de control intern. 

Observam însă că, majoritatea managerilor din entităţile  publice utilizează, în măsură di-
ferită, unele  componente ale sistemului de management fi nanciar și control. In acest context,  
implementarea sistemului adecvat de management fi nanciar și control în cadrul entităţii publice 
trebuie să se efectueze în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 În limitele cadrului normativ existent, managerii au liberatea de a-și elabora mecanismul 
intern propriu de dezoltare a sistemului de management fi nanciar ș control intern, și acesta ar 
presupune următoparele activităţi privind:

- emiterea ordinului de  instituire a unui grup de lucru pentru implementarea sistemului de 
management financiar și control;

- aprobarea  planului de acţiuni pentru implementarea sistemului de management financiar 
și control.

Planul de acţiuni cuprinde  măsuri referitoare la stabilirea misiunii și obiectivelor strategice, 
identifi carea, formularea obiectivelor  și  descrierea narativă și grafi că a proceselor de bază.  În 
aspect practic, planul de acţiuni prevede identifi carea și analiza efi cienţei procedurilor de control 
intern existente la nivelul fi ecărui proces de bază identifi cat în cadrul entităţii publice și stabilirea 
procedurilor de control intern necesare la nivelul fi ecărui proces. La etapa de elaborarea și apro-
bare a planului de acţiuni   se ţine cont și de  eliminarea procedurilor de control intern inutile, 
precum și de gestionarea riscurilor. Strategia de management al riscurilor, ca urmare a planului 
de acţiuni, impune identifi carea, evaluarea,  luarea de atitudine faţă de riscuri, elaborarea regis-
trului riscurilor și monitorizarea acestuia. 

Actualmente, abordarea privind organizarea sistemului de management fi nanciar și control 
interrn în cadrul entităţilor publice este diferită. Majoritatea entităţilor publice nu au instituită 
componenta privind managementul performanţelor, gestionarea riscului și descrierea proceselor. 
Toate acestea,  opinia noastră au un impact considerabil asupra indicatorilor rezultativi ai entităţii 
publice din punct de vedere managerial  și fi nanciar, constituind o rezervă esenţială de îmbună-
tăţire a sistemului de management fi naciar și control.

Auditorii interni, în calitate de actori importanţi ai controlului intern,  își aduc aportul la 
dezvoltarea sistemului de control  prin semnalarea disfuncţionalităţilor constatate în rezultatul 
misiunilor de audit realizate. Compartimentul de audit intern îi poate ajuta pe manageri să adap-
teze controlul intern în funcţie de riscurile inerente activităţilor din cadrul entităţii.

Auditul intern oferă entităţii publice o asigurare în ceea ce privește gradul de control deţinut 
asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi performanţele, și contribuie la realizarea 
obiectivelor și strategillor, evaluînd printr-o abordare sistematică și metodică sistemul de mana-
gement fi nanciar  și control a entităţii, oferind propuneri pentru a-i consolida efi cacitatea.   

Ameliorarea managementului în entităţile publice implică o gândire profundă și colectivă 
asupra punctelor forte dar îndeosebi asupra vulnerabilităţilor proprii proceselor implementate 
în cadrul entităţii. Trebuie asigurată permanenţa și durabilitatea sistemului de control intern. 
Aceasta nu înseamnă totuși că sistemul trebuie să rămână neschimbat în condiţiile în care s-a 
constatat că a fost efi cient și rezultatele s-au simţit în activitatea entităţii publice, ci trebuie să se 
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poată adapta constant la diverse evoluţii.  Pentru aceasta, trebuie actualizate și evaluate cu regu-
laritate proceselor semnifi cative.

Controlul intern nu trebuie totuși ca, în timp, să devină o preocupare exclusivă a unor speci-
aliști. Managerii trebuie să fi e în continuare, fi ecare la nivelul său, actori cheie ai adaptării siste-
mului la realităţile entităţii publice. 

IV Concluzii
În Republica Moldova controlul intern,  este considerat  un instrument de asistenţă manage-

rială care permite obţinerea unei imagini fi dele asupra realităţii vieţii interne a entităţii publice în 
ansamblu sau pe compartimente, folosind tehnici de lucru adecvate. 

Transparenţa oferită publicului și mass-media  implică un nivel înalt de responabilitate mana-
gerilor entităţilor publice în  procesul de prestare a serviciilor de calitate și din punct de vedere a 
gestiunii costurilor și resurselor existente. 

Sistemul de management fi nanciar  și  control intern, din cadrul fi ecărei entităţi publice, tre-
buie să fi e dezvoltat și perfecţionat pînă la nivelul care să permită conducerii deţinerea  unui 
control  efi cient asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum  și a fi ecărei activităţi, în 
scopul realizării obiectivelor fi xate. 

 În contextul controlului fi nanciar public intern, managerilor li se acordă o mai mare libertate 
și fl exibilitate cu referire la modul în care își realizează obiectivele. Managerii, trebuie să stabi-
liească aranjamente corespunzătoare pentru monitorizarea  și raportarea cu privire la realizarea 
planurilor entităţii, gestionarea riscurilor și actualizarea continuă a planurilor de acţiuni.
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NORME METODOLOGICE PRIVIND REALIZAREA  
MISIUNII DE AUDIT INTERN PUBLIC

lector univ., drd., Cristina CRAEVSCAIA, 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Abstract
Public internal audit is an independent  and consulting activity, that is designed to improve, 

add value to public administration. Public resources must be managed according to the principles 
of effi  ciency, economy and eff ectiveness. Th e attributes of internal auditors are defi ned in the Public 
Internal Audit Standards, Professional Code of Ethics. It is mandatory for the internal auditors to 
comply with these standards and principles.  

Angajamentele asumate de Republica Moldova în baza Planului de Acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană, ratifi cat la 22 februarie 2005, vizează, într-o măsură considerabilă, imple-
mentarea sistemului de control fi nanciar public intern (în continuare CFPI) la nivel naţional, în 
conformitate cu standardele recunoscute la nivel naţional, metodologiile în domeniu, precum și 
cele mai bune practici ale UE. Fiind un proces îndelungat, orientat spre o mai bună gestiune a fi nan-
ţelor publice, proces ce necesită implicări și angajamente comune din partea tuturor persoanelor 
implicate, instituirea unui sistem nou de control fi nanciar public intern ţine de competenţa Ministe-
rului Finanţelor și, mai cu seamă, de Unitatea Centrală de Armonizare din componenţa acestuia. [6]

Privit ca un ansamblu de măsuri ale Guvernului și autorităţilor subordonate lui, instituite cu 
scopul asigurării unui bun management fi nanciar și utilizării econome, efi ciente și efi cace a fon-
durilor publice, CFPI are o natură preventivă și o structură trihotomică, cele trei subsisteme com-
ponente fi ind: 1) managementul fi nanciar și controlul; 2) auditul intern; 3) armonizarea centrali-
zată în domeniu. Relaţia dintre CFPI și forma tradiţională de control intern poate fi  reprezentată 
prin formula: Controlul intern = managementul fi nanciar și controlul + auditul intern. [5]

Sistemul de management fi nanciar și control se implementează în conformitate cu Standar-
dele naţionale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului fi nanţelor 
nr. 51 din 23 iunie 2009. Potrivit defi niţiei oferite de Comisia Europeană, controlul fi nanciar pu-
blic nu include activitatea de audit extern al bugetului public naţional, chiar dacă auditul extern 
reprezintă o trăsătură-cheie a managementului fi nanciar public. Pct. 42 din Planul de Acţiuni 
Republica Moldova – Uniunea Europeană prevede transformarea Curţii de Conturi dintr-o insti-
tuţie de control extern în organ de audit extern.

Implementarea succesivă a conceptului CFPI a presupus până în prezent: crearea Unităţii 
centrale de armonizare în cadrul Serviciului control fi nanciar și revizie, care, ulterior (în iunie 
2008), a fost transferată în cadrul Ministerului Finanţelor; stabilirea unui cadru legal pentru im-
plementarea CFPI, prin modifi carea Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar 
și procesul bugetar, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică loca-
lă. [8] A fost adoptată Legea privind controlul fi nanciar public intern nr. 229 din 23.09. 2010; a 
fost elaborat cadrul normativ pentru reglementarea activităţii de audit intern în sectorul public: 
Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern (Regulamentul-model de efectuarea au-
ditului intern), aprobate prin Ordinul ministrului fi nanţelor nr.111 din 26 decembrie 2007 (Mo-
nitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), Standardele Naţionale de Audit Intern, 
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aprobate prin Hotarîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29 noiembrie 2007 și Ordinul ministrului 
fi nanţelor nr.98 din 27 noiembrie 2007 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-
202, art.61) și Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, 
aprobate prin Ordinul ministrului fi nanţelor nr.118 din 29 decembrie 2008 (Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova, 2009, nr.12-15, art.49); au fost aprobate Standardele naţionale de control 
intern în sectorul public; au fost elaborate materiale de instruire pentru auditorii interni și ma-
nagerii din sectorul public.

Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public (în conti-
nuare NMAISP) oferă îndrumarea metodologică necesară pentru aplicarea Standardelor Naţio-
nale de Audit Intern (SNAI), prin intermediul unor reglementări obligatorii, cât și recomandări 
suplimentare privind formularele-tip, exemple practice aferente normelor prezentate. NMAISP 
sunt aplicabile tuturor unităţilor de audit intern, create în sectorul public al Republicii Moldova. 
La data de 25 noiembrie 2011, erau create 50 de unităţi de audit intern public, printre entităţile 
care dispun de unităţi de audit intern public enumerându-se ministerele, patru autorităţi ale ad-
ministraţiei publice locale (mun. Chișinău, mun. Bălţi, UTA Găgăuzia, raionul Soroca), Biroul 
Naţional de Statistică, Biroul Relaţii Interetnice, Agenţia Rezerve Materiale, Agenţia Turismu-
lui, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, Serviciul Grăniceri, Agenţia 
”Moldsilva”, Curtea de Conturi, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Academia 
de Știinţe, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
Serviciul de Informaţii și Securitate etc. 

Analiza cadrului instituţional al auditului intern public scoate în evidenţă tendinţa de cre-
are a unităţilor de audit intern în componenţa autorităţilor publice locale, tendinţă indubitabil 
pozitivă, care va consolida utilizarea fondurilor publice conform principiilor de transparenţă și 
răspundere și va aduce un plus de valoare în activitatea autorităţilor publice locale. [11]

De responsabilitatea conducătorilor entităţilor menţionate ţine stabilirea politicilor și proce-
durilor interne pentru asigurarea respectării normelor de către echipele de audit intern. În cazul 
elaborării de către conducătorul unităţii de audit intern a unor instrucţiuni proprii de aplicare 
a NMAISP, acestea urmează a fi  aprobate de conducătorul entităţii publice și aplicate doar după 
avizul favorabil al Ministerului Finanţelor. [10]

Normele metodologice conţin referiri, precum și texte complete ale unor standarde, extrase 
din Codul Etic al auditorilor, Carta de Audit Intern, luând forma prevederilor obligatorii sau/
și instrucţiunilor suplimentare. Ele asigură atât organizarea procesului de audit cât și efectuarea 
misiunilor de audit, conţinând prevederi despre cadrul normativ și organizaţional, interacţiunea 
cu alte părţi implicate, precum Direcţia de armonizare a sistemului de control fi nanciar public 
intern, Curtea de Conturi etc. 

În baza dispoziţiilor cuprinse în primele norme metodologice, ciclul auditului intern constă 
din patru elemente: 1) strategia și planul anual; 2) misiunile de audit; 3) rapoartele de audit; 4) 
acţiunile conducerii în baza recomandărilor. Activitatea de audit începe cu elaborarea unui plan 
strategic pentru identifi carea scopurilor și obiectivelor entităţii, riscurilor inerente care ar putea 
împiedica realizarea acestora, un ciclu de misiuni de audit și un plan anual al activităţii de audit 
intern. Este importantă, la această etapă, evaluarea necesităţilor de resurse, precum și determi-
narea priorităţilor anuale. NMAISP se referă și la necesitatea de a prevedea în planurile anuale 
ale unităţilor de audit intern public a unor misiuni ad-hoc, ţinând cont de schimbările mediului 
intern și extern al entităţii. 

Perioada optimă pentru un plan strategic este de trei ani, o frecvenţă mai mare de auditare 
fi ind prevăzută pentru zonele de risc ridicat al domeniilor de activitate ale entităţilor publice. Mai 
mult ca atât, este necesară o colaborare între auditorii interni și personalul entităţii în planifi carea 
misiunilor de audit în vederea stabilirii unui grafi c cât mai comod de activitate, evitarea misiuni-
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lor în perioadele de pregătire a dărilor de seamă de către contabilitatea entităţii, evitarea supra-
punerilor auditului intern și auditului extern realizat de Curtea de Conturi etc. Făcând referire la 
necesitatea colaborării profesionale a auditorilor interni și celor externi, chiar dacă se utilizează 
metodologii diferite de auditare, ei sunt pe același „front” și se impune susţinerea reciprocă ca o 
condiţie a efi cienţei activităţii de audit. 

Colaborarea între structurile care efectuează auditul intern și cele care efectuează auditul ex-
tern implică o serie întreagă de avantaje atât pentru cele două părţi, cât și pentru entităţile audi-
tate, astfel: 

a. auditul intern are o mai bună înţelegere a riscurilor din cadrul entităţilor unde funcţionează 
și pot furniza informaţii utile în acele zone auditului extern; 

b. auditul intern este mai implicat în cunoașterea entităţii, având acces la informaţii la care 
auditul extern nu poate ajunge, și din aceste considerente colaborarea este imperios necesară; 

c. auditul intern prin colaborarea cu auditul extern poate să-și îmbunătăţească metodologiile 
de intervenţie pe teren, să-și dezvolte programele de testare și să se folosească de asigurarea pe 
care o dă auditul extern entităţii auditate. [1, p.30]

Se impune, în acest context, precizarea că auditul intern este o funcţie de asistenţă a manageru-
lui, pentru a-i permite să-și administreze mai bine activităţile. Componenta de asistenţă, de consili-
ere atașată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau de inspecţie. [4, p.26]

Funcţia de audit intern a cunoscut metamorfoze succesive până la stabilizarea defi nirii con-
ceptului. Jacques Renard consideră că folosirea cuvântului „activitate”, pentru a defi ni auditul 
intern, în locul termenului „funcţie” îl situează pe responsabilul său pe o poziţie subalternă, ţi-
nând cont că o activitate este mai elementară decât o funcţie.[3, p.61] Or, abordările progresive au 
evidenţiat următoarele elemente de implicare în viaţa entităţii auditate: 1) consiliere acordată ma-
nagerului; 2) ajutorul acordat salariaţilor; 3) independenţă și obiectivitate totală a auditorilor. [7] 

Profesionalismul auditorului intern este arta și maniera de a emite o judecată de valoare asu-
pra instrumentelor și tehnicilor folosite, cum ar fi : reguli, proceduri, instrucţiuni, sisteme infor-
maţionale, tipuri de organizare, care reprezintă ansamblul activităţilor de control utilizate de ma-
nagerul entităţii publice, recunoscut de specialiști drept control intern. Rolul auditorului intern 
este acela de a asista managerul pentru abordările practice succesive deja elaborate și prin analiza 
ansamblului să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de control intern și a muncii cu mai multă 
securitate și efi cacitate. [2, p.36]

Acest rol poate fi  urmărit atât în planifi carea activităţii unităţii de audit intern, cât și în pla-
nifi carea misiunilor de audit intern. Auditorii interni planifi că misiunea de audit ţinând cont de 
prevederile SNAI. [9] Potrivit SNAI 2200 „Planifi carea misiunii”, auditorii interni elaborează și 
înregistrează un plan pentru fi ecare misiune, care include aria de aplicabilitate, obiectivele, calen-
darul și alocarea resurselor. În alocarea resurselor pentru cele patru elemente principale ale misi-
unii trebuie să se ţină cont de următoarea proporţie: 1) planifi carea – constituie 30% din volumul 
de lucru; 2) lucrul în teren – 50%; 3) întocmirea raportului de audit – 10%; 4) gestionarea – 10%.     

Domeniul de aplicare a misiunii trebuie să fi e formulat explicit, spre exemplu: a) examinarea 
procesului „X” efectuat la entitatea publică „A”; b) examinarea funcţionării procesului „X” în 
perioada ianuarie-iunie din cadrul entităţilor publice „C” și „D”; c) examinarea sistemului de 
control intern a procesului din entitatea publică „A”. 

Auditorii prezintă entităţilor auditate modul în care intenţionează să-si atingă obiectivele de 
audit și expun tipurile de probe ce vor fi  colectate și testele ce vor fi  realizate în timpul misiunii de 
audit. Programul de lucru al misiunii de audit va include, pe lângă acestea, titlul misiunii, persoane-
le care au elaborat și au aprobat programul, datele de începere și fi nalizare a misiunii de audit, acti-
vităţile necesare pentru atingerea obiectivelor de audit, care sunt grupate în mod corespunzător sub 
formă de etape principale ale misiunii de audit: planifi carea, lucrul în teren, raportarea și gestiona-
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rea; numărul de zile alocat pentru fi ecare membru al echipei, pentru fi ecare activitate în parte etc. 
Colectarea și analiza ulterioară a unor informaţii sufi ciente, sigure, relevante și utile aferente 

obiectivelor misiunii de audit (probe de audit) reprezintă principala trăsătură, care diferenţiază 
examinarea de audit de orice alt tip de examinare managerială. Toate activităţile, efectuate în 
teren în cadrul unei misiuni de audit, ţin de testarea uneia sau mai multor afi rmaţii, rezultate din 
obiectivele misiunii de audit prin colectarea probelor de audit.

Rolul auditului intern este de a oferi asigurări cu privire la funcţionarea adecvată a sisteme-
lor manageriale, precum și de a oferi recomandări pentru îmbunătățirea acestora. Prin urmare, 
comunicarea corespunzătoare a constatărilor și recomandărilor de audit este esenţială pentru a 
asigura că funcţia de audit intern aduce o valoare adăugată entităţii auditate. Raportul de audit 
este, prin urmare, cea mai importantă parte a procesului de audit care prezintă rezultatele acti-
vităţii de audit. Acest raport este unicul produs al activităţii echipei de audit pe care conducerea 
îl primește. Raportul de audit, fi ind întocmit și prezentat bine, ar putea promova modifi cările 
necesare, încurajând conducerea să ia acţiuni corective. 

În consecinţă, se acceptă unanim că auditorul intern consiliază, asistă, recomandă, dar nu 
decide, obligaţia lui fi ind de a reprezenta un mijloc care să contribuie la îmbunătăţirea controlului 
pe care fi ecare manager îl are asupra activităţilor sale și a celor în coordonare, în vederea atingerii 
obiectivelor controlului intern.
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Abstract
Th e study analyzes a gap law with real implications for public administration practice and the 

courts, namely that the Government Ordinance no. 22/2002 on the enforcement of payment obliga-
tions of public institutions, established by enforceable has a restrictive object in terms of benefi ting 
from its provisions. Th us, the administrative-territorial units are excluded,  although by law are 
public legal persons with full legal capacity and its heritage, holding and tax registration code of 
accounts opened with territorial units, Treasury and banking units.

Th e author shows that the legislator is obliged to support the enforcement bodies and even ad-
ministrative-territorial units by including the latter as a distinct category of benefi ciaries of the 
measures and facilities provided by Government Ordinance no. 22/2002, sense that it formulates a 
bill ferenda, to correct that omission in this bill, as amended by Government Emergency Ordinance 
no. 4/2011 approved by Law no. 92/2011.

Keywords: creante bugetare, public institutions, administrative-territorial units, public authorities

1. O privire concisă asupra beneficiarilor prevederilor Ordonanţei Guvernului României 
nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin ti-
tluri executorii 

Pentru protejarea bugetelor instituţiilor publice s-a emis Ordonanţa Guvernului României 
nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii1.

Deși elaborarea acestui act normativ apare ca fi rească în contextul principiului responsabi-
lităţii autorităţilor publice în raport cu competenţele ce le revin reglementat prin Legea descen-
tralizării nr. 195/20062 și recunoscut doctrinar3, Ordonanţa Guvernului României nr. 22/2002 
încă de la intrarea în vigoare a generat vii controverse concretizate în numeroase excepţii de 
neconstituţionalitate ridicate în faţa Curţii Constituţionale. Astfel, în mod constant s-a invocat că 

1  Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, sta-
bilite prin titluri executorii, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 01 februa-
rie 2002; Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 s-a aprobat prin  Legea nr. 288/2002, publicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I nr. 344 din 23 mai 2002, fiind ulterior modificată și completată prin 
Legea nr. 110/2007, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011

2  Legea descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 
din 25 mai 2006

3  Verginia Vedinaș, Drept administrativ, ediţia a VI-a revăzută și actualizată, Editura Universul Juridic, 
București, 2011, p.390
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această ordonanţă s-a emis cu nerespectarea unor dispoziţii constituţionale exprese, cu referire 
la prevederile art. 21 alin. 1 și 2, art. 44 alin. 1 și 2 teza întâi și art. 53 din Constituţia României, 
republicată4, pentru următoarele motive: nu asigură exerciţiul dreptului de acces liber la justiţie, 
în cadrul căruia se înscrie nu numai posibilitatea persoanei de a se adresa justiţiei în vederea 
obţinerii unei hotărâri judecătorești, ci și dreptul ca o astfel de hotărâre să fi e pusă în executare; 
golesc de conţinut principiile constituţionale referitoare la garantarea creanţelor asupra statului 
și la garantarea și ocrotirea în mod egal a proprietăţii private, indiferent de titular, deoarece con-
diţionează efectuarea plăţii de voinţa debitorului; restrâng nejustifi cat exerciţiul drepturilor de 
proprietate și de acces liber la justiţie aparţinând creditorilor instituţiilor publice. 

Ca urmare, a revenit Curţii Constituţionale misiunea de a aduce clarifi cări controverselor 
generate de Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, concludente în acest sens fi ind concluziile Curţii 
potrivit cărora ordonanţa „are o evidentă fi nalitate de protecţie a patrimoniului instituţiilor pu-
blice, ca o premisă indispensabilă a derulării în condiţii optime a activităţii acestora și, prin aceas-
ta, a îndeplinirii atribuţiilor ce le revin ca parte integrantă a mecanismului statului”, respectiv 
„ar fi  disproporţionat și inechitabil a recunoaște creditorilor instituţiilor publice dreptul de a-și 
valorifi ca creanţele împotriva acestora în condiţiile dreptului comun, cu consecinţa perturbării 
grave a activităţii care constituie însăși raţiunea de a fi  a unor asemenea instituţii”5.

Prevederi legale importante în materie au survenit prin Legea nr. 110/20076 care a modifi cat 
și completat Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, supuse de asemenea unor numeroase critici, 
cum ar fi  aceea că, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 astfel cum a fost modifi cată și completată 
prin actul normativ menţionat exclude posibilitatea aplicării dispoziţiilor de drept comun privind 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, care sunt în felul acesta apărate printr-un 
regim preferenţial.

În anul 2011, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 a fost din nou modifi cată și completată, fi -
ind adoptată în acest sens Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 
92/2011, acte normative prin care se acordă benefi ciarilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 o se-
rie de facilităţi în materia scutirii de la plata cauţiunii, a scutirii de la plata taxei judiciare de timbru 
și timbru judiciar, în ceea ce privește acordarea unui termen de graţie sau/și stabilirea unor termene 
de plată eșalonată a obligaţiei stabilite prin titluri executorii precum și facilităţi acordate în scopul 
împiedicării punerii debitorului în imposibilitatea de realizare a competenţei și obiectivelor legale.

Dacă facilităţile acordate benefi ciarilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 prin actele nor-
mative sus-menţionate au fost supuse deja analizei noastre într-un studiu anterior7, ne îndreptăm 
în cele ce urmează atenţia asupra unei lacune legislative cu reale implicaţii în practica de specia-
litate, și anume aceea că Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 exclude din categoria benefi ciarilor 
unităţile administrativ-teritoariale ca persoane juridice de drept public.

4  Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 
octombrie 2003

5  Decizia Curţii Constituţionale nr. 552 din 6 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 736 din 29 august 2006, care constituie doar un exemplu al practicii constante în materie a 
Curţii Constituţionale

6  Legea nr. 110/2007 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 05 
mai 2007

7  pentru detalii, a se vedea, Emilia Lucia Cătană, Facilităţi acordate instituţiilor publice prin recentele mo-
dificări legislative în materia executării obligaţiilor de plată ale acestora, stabilite prin titluri executorii, în 
Revista romană de executare silită, nr.2/2011, pp.13-37
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    2.Analiză comparativă cu legea română a administraţiei publice locale nr. 215/2001, re-
publicată

Adoptată în anul 2002 când Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 era deja în vigoa-
re, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 a avut un obiect restrâns la categoria instituţiilor publice 
ca benefi ciare ale prevederilor acestui act normativ,  excluzând unităţile administrativ-teritoriale 
defi nite încă din forma iniţială a Legii nr. 215/2001 ca fi ind persoane juridice de drept public, cu 
patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină8. 

Această lacună legislativă a generat confuzii inclusiv în practica instanţelor judecătorești, exis-
tând chiar cazuri de practică judiciară în care instanţele nu numai că au ignorat prevederile legale 
sus-menţionate dar au apreciat consiliile locale ca fi ind instituţii publice nicidecum autorităţi publi-
ce locale astfel cum prevede expres Legea nr. 215/2001 încă de la intrarea sa în vigoare9.

Este adevărat că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011, 
acte normative care modifi că și completează  Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, nu se mai referă 
limitativ la instituţiile publice ci extrapolează benefi ciarii măsurilor și facilităţilor acordate prin or-
donanţă la trei categorii de persoane administrative:

-instituţiile publice,
-autorităţile publice,
-autorităţile administrative autonome.
În acest sens, aliniatul 1 al art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 astfel cum s-a modifi -

cat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011 dispune urmă-
toarele:” (1)Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor și autorităţilor publice se achită 
din sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli 
la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.”; sesizăm că, enumerarea celor două categorii de be-
nefi ciari se repetă în mai multe texte de lege ( art. 1 alin. 2, art. 7). Totodată, art. 8 nou introdus dispune 
următoarele: ”Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică în mod corespunzător și executării obligaţiilor 
de plată stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autorităţilor administrative autonome”.

Mai mult, în luna iulie a anului 2011 s-a aprobat Procedura de punere în aplicare a titlurilor 
executorii în baza cărora se solicită înfi inţarea popririi conturilor autorităţilor și instituţiilor publice 
deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului10, procedură care reglementează modul de punere în 
aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor 
de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea 
nr. 288/2002, cu modifi cările și completările ulterioare, de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului, în calitate de terţ poprit. După cum se poate remarca din chiar însăși denumirea acestui 
act normativ, și procedura la care facem referire extrapolează benefi ciarii măsurilor și facilităţilor 
acordate prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 la două categorii de persoane administrative:

-autorităţile publice;
-instituţiile publice.

8 doctrinar, a se vedea, Verginia Vedinaş, op.cit., pp.387-388
9  exemplificativ, menţionăm Decizia civilă nr. 1790/A/18.11.2004 pronunţată de Curtea de Apel Alba 

Iulia, în care instanţa de judecată, soluţionând apelul declarat de debitorul Consiliul local Dumbrăveni 
în contradictoriu cu creditorul G.U.R. prin executor judecătoresc T.V.P., a arătat că prevederile legale 
cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 constituie norma specială în raport de Codul de proce-
dură civilă, care are caracter general, aceste prevederi speciale fiind aplicabile în cauză, debitorul consi-
liul local fiind instituţie bugetară –sursa: http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_
speta=148&idInstitutie=57, accesat la data de 20.01.2012

10  ne referim la Procedura din 19 iulie 2011 de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se 
solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor 
Trezoreriei Statului, adoptată de Ministerul Finanţelor Publice şi publicată în Monitorul oficial al Româ-
niei, Partea I, nr. 523 din 25 iulie 2011
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Apreciem ca benefi ce modifi cările legislative în cauză întrucât extind categoriile de benefi ciari 
ai Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, ceea ce însă ne îndreptăţește totodată să facem anumite 
observaţii critice raportat la modul în care legiuitorul înţelege și în prezent să ignore prevederile 
legale speciale în materia administraţiei publice locale.

Ne referim în primul rând la prevederile art. 21 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare11, potrivit cărora:„Unităţile 
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și 
patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fi scal, titulare ale codului de înregis-
trare fi scală și ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum și la unităţile 
bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor și obligaţiilor ce decurg din 
contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public și privat în care acestea 
sunt parte, precum și din raporturile cu alte persoane fi zice sau juridice, în condiţiile legii”.

Mai mult, același act normativ dispune că, în exercitarea atribuţiilor privind bugetul local, pri-
marul „iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de ti-
tluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale” iar președintele consiliului judeţean 
„iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emisi-
uni de titluri de valoare în numele judeţului” (art.104 alin. 4 litera d). Consiliul local adoptă hotă-
rârile privind contractarea de împrumuturi cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie (art. 
45 alin. 2 litera b) iar consiliul judeţean „aprobă, la propunerea președintelui consiliului judeţean, 
contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală 
prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii” (art. 91 alin. 3 litera b).

Autorităţile administraţiei publice locale în comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, 
comunale, orășenești și municipale, ca autorităţi deliberative, și primarii și președinţii consiliilor 
judeţene, ca autorităţi executive.  

În fi ecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean.

Consiliile locale și judeţene sunt autorităţi reprezentative ale administraţiei publice locale cu caracter 
eligibil, colegial și deliberativ, exercitând o competenţă generală în baza autonomiei locale de care dispun, 
hotărând, în condiţiile legii, în treburile publice vizând interesele colectivităţilor pe care le reprezintă.

Ca atare, după cum se apreciază și în doctrină12, administraţia publică locală, fundamentată pe dispo-
ziţiile constituţionale, apare ca totalitatea serviciilor publice locale, organizate și recunoscute de lege, che-
mate să administreze interesele proprii ale colectivităţilor locale, prin autorităţi administrative autonome, 
cu putere de decizie, alese de către acestea și sub controlul de legalitate al autorităţilor statului. 

Or, în lumina cadrului legislativ în vigoare astfel cum a fost expus mai sus în formă succintă, 
este evident, în opinia noastră, că din categoriile de benefi ciari ai măsurilor și facilităţilor acor-
date prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 nu puteau lipsi unităţile administrativ-teritoriale ca 
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, care sunt 
subiecte juridice de drept fi scal, titulare ale codului de înregistrare fi scală și ale conturilor deschi-
se la unităţile teritoriale de trezorerie, precum și la unităţile bancare, respectiv în numele cărora 
se contractează împrumuturi și emisiuni de titluri de valoare de către autorităţile publice locale.

11   Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
204 din 23 aprilie 2001, fiind republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 
2007, în special ca urmare a modificărilor și completărilor aduse legii prin Legea nr. 286/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006; după republicare, Legea nr. 215/2001 a fost 
din nou modificată și completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
105/2009, Legea nr. 375/2009, Legea nr. 59/2010, Legea nr. 264/2011, Legea nr. 13/2012

12 Corneliu Manda, Cezar C. Manda, Dreptul colectivităţilor locale, Editura Lumina Lex, București, 2002, 
pp.58-59
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Este adevărat că, în pofi da prevederilor legale sus-menţionate, practica judiciară este și în prezent 
neunitară cu privire la entitatea care trebuie să stea în judecată în litigii care implică obligaţii pecuniare 
ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce a generat și generează mari difi cultăţi celor 
care se vad nevoiţi sã-și valorifi ce pretenţiile pe cale judiciară împotriva acestor entităţi publice. Aceste 
difi cultăţi au importante repercusiuni asupra titlurilor executorii și, pe cale de consecinţă, îngreunează 
punerea lor în executare care nu de puţine ori se realizează pe calea executării silite.

Tocmai de aceea apreciem că este obligaţia legiuitorului de a veni în sprijinul organelor de 
executare silită și chiar a unităţilor administrativ-teritoriale prin includerea acestora ca și cate-
gorie distinctă de benefi ciari ai măsurilor și facilităţilor acordate prin Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2002, ceea ce ne îndreptăţește ca de lege ferenda să propunem remedierea acestei omisiuni re-
marcate în cuprinsul acestui act normativ, astfel cum a fost modifi cat prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011.

3.Concluzii
Adoptată în anul 2002 când Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 era deja în vigoa-

re, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 a avut un obiect restrâns la categoria instituţiilor publice 
ca benefi ciari ai prevederilor acestui act normativ,  excluzând unităţile administrativ-teritoriale 
defi nite încă din forma iniţială a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 ca fi ind persoane 
juridice de drept public, cu patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

Această lacună legislativă a generat confuzii inclusiv în practica instanţelor judecătorești, 
existând chiar cazuri de practică judiciară în care instanţele nu numai că au ignorat prevederile 
legale sus-menţionate dar au apreciat consiliile locale ca fi ind instituţii publice nicidecum autori-
tăţi publice locale astfel cum prevede expres Legea nr. 215/2001 încă de la intrarea sa în vigoare.

Deși Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011, acte 
normative care modifi că și completează  Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, extrapolează bene-
fi ciarii măsurilor și facilităţilor acordate prin acest act normativ și la alte categorii de persoane 
administrative, prevederile Legii nr. 215/2001 sunt în continuare ignorate prin perpetuarea omi-
terii  unităţilor administrativ-teritoriale din categoria benefi ciarilor, deși acestea sunt persoanele 
juridice de drept public nicidecum autorităţile publice locale.

Autoarea arată că este obligaţia legiuitorului de a veni în sprijinul organelor de executare silită 
și chiar a unităţilor administrativ-teritoriale prin includerea acestora din urma ca și categorie dis-
tinctă de benefi ciari ai măsurilor și facilităţilor acordate prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002, 
sens în care se formulează și o propunere de lege ferenda, respectiv de a se remedia omisiunea re-
marcată în cuprinsul acestui act normativ, astfel cum a fost modifi cat prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 4/2011 aprobată prin Legea nr. 92/2011.
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Abstract
Th e modernization of administrative system brought the change of the role of power. Th is way, 

the modern society, characterized by contradictions and multitude of views, determined the shift  of 
the decision-making process from the central to the local level. From this point of view, decentraliza-
tion can be seen as the sine qua non element of democracy. 

Th e experience of Japan in this area is very important, taking into consideration the increasing 
role of local authorities. As noted, one of Japan’s success factors is the authority granted to the local 
communities, with strong focus on tax issues. In support of this statement comes the economic reco-
very plan of the Japanese government, where special attention is paid on the local economy and tax 
issues related to it 

Currently, decentralization processes are taking place in most countries in Europe and CIS region 
that were part of the socialist block, but their historical, political, and other diff erences have determi-
ned the nature and scope of reform in each country. 

According to this, the experience of Poland to strengthen local autonomy, promote local demo-
cracy, develop local government and respond to the requirements at national level is a successful one. 
In Poland, the decentralization process was initiated in 1990 and included ensuring local autonomy 
and the territorial administrative reform. Th e most important objective of the administrative reform 
in Poland was fulfi lling the requirements of the European Charter of Local Self-Government, signed 
in 1994, and those of the Community law, in Poland's perspective to join the EU. 

Descentralizarea - element sine qua non al democraţiei 
În ultimele decenii, în majoritatea statelor o atenţie deosebită este acordată politicilor de des-

centralizare. Descentralizarea este deosebit de răspândită în ţările în curs de dezvoltare din cauza 
mai multor motive, și anume: apariţia pluralismului politic în Africa, aprofundarea procesului 
de democratizare în America Latină, tranziţia la economia de piaţă în Europa de Est și ţările din 
fosta Uniune Sovietică, necesitatea îmbunătăţirii calităţii serviciilor locale furnizate cetăţenilor 
din ţările centralizate din Asia de Est, provocările generate de diversitatea etnică și geografi că din 
Asia de Sud, precum și tensiunile etnice în alte ţări (Bosnia și Herţegovina, Rusia, Etiopia), etc. În 
prezent, procesul de descentralizare are loc în majoritatea ţărilor din Europa și spaţiul CSI, care 
au făcut parte din blocul socialist, însă, diferenţele lor istorice, politice, geografi ce, demografi ce 
au determinat natura și domeniul de aplicare al reformei în fi ecare ţară. 

Principalul argument care pledează în favoarea descentralizării rezidă în faptul că acest proces 
reprezintă o cale importantă de îmbunătăţire a efi cienţei și a performanţei la nivelul administraţi-
ei publice.. Focalizat asupra creșterii autonomiei decizionale, procesul descentralizării contribuie, 
de asemenea, la transparenţa activităţilor și a rezultatelor. În concluzie, structurile sistemului 
administraţiei publice trebuie să devină anticipative, dinamice, complexe și fl exibile. 

Noile tehnologii accentuează cererile pentru astfel de structuri în administraţie, trecerea la o 
administraţie informatizată fi ind de neconceput în cazul unor structuri ierarhizate și rigide, care 
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încetinesc fl uxul informaţional exact când este necesară o mai mare viteză a acestuia. În ierar-
hia birocratică, activităţile se desfășoară în conformitate cu regulile și normele generale. Scopul 
principal al structurilor și instrumentelor de control managerial este asigurarea conformităţii 
în raport cu regulile și normele prestabilită. Într-un astfel de sistem, îmbunătăţirea efi cientei și 
efi cacităţii proceselor implică adoptarea unor modifi cări legislative. 

Modernizarea sistemului administrativ a dus după sine schimbarea rolului puterii centrale în favoa-
rea puterii locale. Societatea modernă, caracterizată de contradicţii și pluralism a determinat mutarea 
procesului decizional de la nivel central către nivelul local în vederea adaptării acestui proces la specifi cul 
local. Din punctul de vedere al acestui proces, descentralizarea este considerată a fi  un element sine qua 
non al democraţiei, indispensabil în defi nitivarea viitoarei organizări politice și economice a statelor. 

Descentralizarea în Japonia 
Experienţa japoneză în domeniul descentralizării este una importantă, ţinând cont de rolul 

în creștere al autorităţilor locale. Așa cum se observă, unul din factorii de succes ai Japoniei, îl 
constituie puterea de care benefi ciază comunităţile locale în toate domeniile de activitate, cu un 
accent deosebit pus pe aspectele fi scale. În susţinerea acestei afi rmaţii vine și planul de relansare 
economică a guvernului nipon, unde un accent deosebit se pune pe economia locală și pe aspec-
tele fi scale care ţin de aceasta. 1

Din punct de vedere administrativ, Japonia este împărţită în 47 de prefecturi care la rândul 
lor sunt împărţite în municipalităţi. Prefecturile și municipalităţile, sunt entităţi independente de 
guvernul centralizat, capabile să își îndeplinească propriile responsabilităţi. 

Procesul de descentralizare în Japonia, a fost pozitiv promovat de la începutul anilor ’90. 
Deși, au existat numeroase discuţii și examinări după Marea reformă a sistemului administraţiei 
publice locale din 1947, ca urmare a celui de-al II-lea Război Mondial, acestea au fost doar niște 
ajustări parţiale până in 1999, când a fost stabilit Actul de Promovare a Descentralizării, care 
reprezintă,în fond, prima reformă fundamentală din acest domeniu. 

În pofi da, reformelor administrative efectuate după război, caracterul și caracteristicile unui 
sistem centralizat puteau încă fi  găsite într-o măsură semnifi cativă în administraţia locală japoneză. 
În acest context, al consolidării autonomiei locale, o serie de probleme au fost scoase în evidenţă, și 
anume: a) transferul de autoritate de la guvernul central la autorităţile locale, și b) eliminarea sau re-
ducerea controlului și intervenţiei asupra treburilor guvernelor locale de către autorităţile centrale.2 

Astfel, promovarea procesului de descentralizare devine o problemă politică majoră în Japo-
nia, care a început să adune sprijin din partea multor persoane, inclusiv politicieni, reprezentanţi 
ai sferei economice și mass-media. Datorită acestei mișcări, în anul 1993 sunt adoptate un șir 
de rezoluţii cu privire la promovarea procesului de descentralizare de către ambele Camere ale 
Parlamentului Japoniei, iar în 1994, în baza unui raport prezentat de către Consiliul Guvernu-
lui privind Reforma Administrativă, sunt aprobate Principiile fundamentale pentru promovarea 
descentralizării, pentru ca în iulie 1995 să intre în vigoare Legea privind promovarea descentra-
lizării. Această lege a defi nit conceptele și direcţiile de bază privind descentralizarea, în același 
timp, fi ind stabilite și dispoziţiile vizavi de Planul de promovare a descentralizării, precum și 
formarea Comitetului de promovare a descentralizării. 

Pe baza raportului emis de către Comitetul de promovare a descentralizării, în care era ar-
gumentată necesitatea descentralizării, în 1998 guvernul ia o decizie privind formularea Planul 
de promovare a descentralizării, iar în iulie 1999, este adoptată o nouă lege, Legea cu privire la 

1  Florin Popa, “Descentralizarea administraţiei publice. Experienţa japoneză”, Conferinţa Internaţională 
“Administraţia publică la începutul celui de-al III-lea mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japo-
neze în România”, București, 2005.

2  Brendan F. D. Barrett “Decentralization in Japan: Negotiating the Transfer of Authority”, Japanese Stu-
dies, Vol. 20, No. 1, 2000.
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descentralizare, în care sunt revizuite peste 450 de legi separate. Aspectele majore abordate de 
prezenta lege, au fost următoarele: 

a) desfi inţarea Agenţiei de delegare a funcţiilor; 
b) revizuirea controlului și intervenţiei asupra treburilor guvernelor locale de către autorită-

ţile centrale; 
c) Stabilirea clară a rolurilor autorităţilor centrale și respectiv, a celor locale; 
d) transferul de autoritate de la guvernul central la autorităţile locale; 
e) revizuirea reglementărilor obligatorii privind organizarea guvernelor locale.3

În acest mod, legea a semnalat o reformă la scară largă vizavi de extinderea autonomiei locale. 
Astfel, prima etapă a reformei de descentralizare, privită în ansamblu, a avut un impact pozitiv, 

înregistrând progrese considerabile în realizarea obiectivului de stabilire a egalităţii între administraţia 
centrală și locală. De asemenea, a fost consolidată capacitatea juridică a guvernelor locale, prin acorda-
rea asistenţei juridice de către alianţele organizaţionale constituite între municipalităţi. Mai mult decât 
atât, în condiţii fi nanciare severe, s-a reușit întreprinderea mai multor măsuri vizavi de revizuirea și 
formularea politicilor fi nanciare, luând în considerare condiţiile reale din fi ecare localitate.4 

Deci, după o perioadă de 50 de ani, în care sistemul administrativ al Japoniei,a suferit un 
șir de reforme, prima etapă a reformei de descentralizare a constituit o importantă perioadă de 
schimbare și revizuire. 

Cu toate acestea, la capitolul descentralizare fi nanciară, Japonia continua să se confrunte cu 
anumite probleme, chiar dacă un șir de reforme au fost implementate, cum ar fi  crearea impozite-
lor non-statutare cu destinaţie specială, simplifi carea procedurii de acordare a permisiunii pentru 
impozitele ordinare non-statutare, însă acestea nu au înregistrat rezultatule scontate. 

În acest sens, a fost lansată Reforma sistemului fi nanciar local ( Trinity Reform), care întru-
nește în sine, 3 aspecte fundamentale: 1)transferul veniturilor fi scale de la nivelul central la cel 
local; 2) alocarea taxelor locale și 3) subvenţiile naţionale de trezorerie și cota obligatorie. Refor-
ma respectivă a fost evaluată pozitiv, întrucât s-a reușit realizarea transferului surselor de venituri 
fi scale la nivel local (în valoare de 3 trilioane de yeni), precum și stabilirea unui forum productiv 
de cooperare între autorităţile centrale și cele locale.5 

În vederea eliminării lacunelor reformelor anterioare, precum și pentru asigurarea unei con-
tinuităţi logice a procesului de descentralizare, la sfârșitul anului 2006 a fost adoptată o noua 
lege - Legea cu privire la promovarea reforma de descentralizare. În sensul prezentei legi, au fost 
stabilite direcţiile de bază reformei de descentralizare, și anume: 

a) transferul de autoritate către autorităţile locale; 
b) raţionalizarea instituirii de taxe locale; 
c) examinare problemelor legate de sistemului fi nanciar, cum ar fi  subvenţiile naţionale de 

trezorerie și cota obligatorie, alocarea taxelor locale, precum și distribuirea surselor de venituri 
fi scale între administraţia centrală și guvernele locale; 

d) stabilirea și consolidarea structurii administraţiei locale pentru consolidarea unei autono-
mii egale pentru toţi cetăţenii.6 

Experienţa Japoniei în domeniul descentralizării scoate în evidenţă mai multe aspecte - cheie, ne-
cesare pentru implementarea cu succes a politicilor de descentralizare. Astfel, un factor important ră-

3  Brendan F. D. Barrett “Decentralization in Japan: Negotiating the Transfer of Authority”, Japanese Stu-
dies, Vol. 20, No. 1, 2000, 16 p.;

4  Hiroshi Ikawa, “15 Years of Decentralization Reform in Japan”, Council of Local Authorities for Inter-
national Relations, 2008.

5  Hiroshi Ikawa, “15 Years of Decentralization Reform in Japan”, Council of Local Authorities for Inter-
national Relations, 2008, p. 27;

6  Carola Hein, Philippe Pelletier, “Cities, Autonomy, and Decentralization in Japan”, 2006, 218 p.;
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mân a fi  resursele umane, a căror formare și instruire continuă, are un impact direct asupra gestionării 
efi ciente administrative și fi nanciare a administraţiei locale. Esenţial este și prezentarea rezultatelor 
politicilor de descentralizare localnicilor, în vederea obţinerii sprijinului și încrederii în guvernele lo-
cale din partea acestora, precum și promovarea cooperării dintre autorităţile locale și rezidenţi. De 
asemenea, succesul modelului japonez în domeniul descentralizării a fost condiţionat și de perioada 
de creștere economică rapidă. Cu toate acestea, un rol important îl are și suportul politic al ţărilor 
donatoare, care ajută guvernele centrale în elaborarea politicilor și consolidarea capacităţilor locale, 
acesta necesitând un dialog permanent între donator și ţara benefi ciară, dar și o cercetare minuţioasă 
în domeniu, care trebuie efectuată atât de experţii locali, cât și de cei internaţionali. 

Experienţa Poloniei în domeniul descentralizării 
Experienţa Poloniei de a consolida autonomia locală, de a promova democraţia locală, de a dez-

volta guvernământul local și de a răspunde, în același timp, cerinţelor manifestate la nivel naţional este 
una de succes și demnă de urmat. În Polonia, procesul descentralizării a fost iniţiat din anul 1990 și a 
cuprins asigurarea autonomiei locale și reforma organizării teritoriale. Obiectivul esenţial al reformei 
administrative poloneze era îndeplinirea exigenţelor Cartei Autonomiei Locale a Consiliului Europei, 
semnată de Polonia în 1994, dar și a dreptului comunitar, în perspectiva aderării Poloniei la Uniunea 
Europeană. Reforma poloneză a vizat acordarea competenţelor necesare colectivităţilor locale, astfel 
încât să se răspundă în mod efi cient nevoilor cetăţenilor și să poată fi  accesate fondurile europene. 

Polonia este un stat unitar. Prin acest fapt nu este compusă din unităţi teritoriale autonome. 
Concomitent, conform Constituţiei, orânduirea de stat a Poloniei asigură descentralizarea puterii 
publice, dar APL participă la exercitarea puterii. Capitolul VII al Constituţiei Poloniei – „Autorita-
tea Publică Locală” subliniază rolul APL în sistemul orânduirii statului. Garanţii suplimentare de 
autonomie APL sunt incluse, de asemenea, în Carta Europeană a Autonomiei Locale, a cărei sig-
natară este Polonia. Litigiile administrative între organele APL și organele administraţiei de guvern 
sunt arbitrate de către judecătoriile administrative. Unităţilor administrativ-teritoriale ale APL li se 
cuvine cota de participare în veniturile publice, conform competenţelor publice realizate de APL. 
Modifi cările în domeniul treburilor publice și competenţelor APL sunt înfăptuite concomitent cu 
schimbările în domeniul repartizării veniturilor publice. Sursele de venituri ale APL sunt exprimate 
în legislaţia în vigoare. Chestiunile publice care sunt destinate asigurării necesităţilor comunităţii 
auto-administrative sunt efectuate de către unitatea de APL, ca atribuţii proprii. Unităţile teritoriale 
ale APL au dreptul de a stabili impozitele și taxele locale, în domeniile care sunt expuse în legislaţia 
în vigoare. Unele dispoziţii din Constituţie și Carta Europeană a Autonomiei Locale, susţinute de 
către Curtea Constituţională a Poloniei, întăresc rolul APL faţă de puterea centrală, declarată în 
Constituţie și prin aceasta îi dă posibilităţi ample de apărare a intereselor proprii. Constituţia, de 
asemenea, oferă pentru APL posibilitatea de a se uni și prin acest fapt le dă o șansă și mai largă de 
apărare a intereselor sale. Restricţii faţă de autonomia locală sunt exprimate în Constituţie. Curtea 
Constituţională a Poloniei, subliniind principiul descentralizării autorităţilor publice, concomitent 
conclude în hotărârile sale, că Polonia constituie un stat unitar, fapt care trebuie să fi e implementat 
în legislaţia adoptată de parlament și guvern, pentru instaurarea standardelor în politica social-
economică, în legătură cu alte valori constituţionale, de exemplu, cu principiul de dreptate socială. 
Comunităţile auto-administrative: comunele, judeţele și voievodatele de diferite nivele sunt inde-
pendente unele de altele și nu se supun între ele, nu au relaţii de ierarhie și subordonare. 7

Din 1989, reformele din Polonia au vizat trei direcţii principale. Mai întâi de toate, acestea au 
inclus schimbările politice, pentru a crea bazele unui sistem democratic, cum ar fi  drepturile in-
dividuale, libertăţile civile și libertăţile politice. În al doilea rând, au inclus reforme în sistemului 

7  Wojtek Marchlewski, Liubomir Chiriac, Pawel Tomczak, “Modele de succes în guvernământul local din 
Polonia”, IDIS “Viitorul”, 2010
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economic, care aveau drept scop stabilirea unei economii de piaţă bazată pe proprietatea privată. 
În al treilea rând, au inclus reforme ale sistemului de guvernare, în special descentralizarea.8 

În Polonia, descentralizarea și reforma administrativă a implicat un proces constituit din 
două etape. Iniţial, în 1990, guvernământul local a fost stabilit la nivel de comună (gmina). Acest 
lucru a produs relativ puţine schimbări în structura administrativ-teritorială a Poloniei. La acea 
etapă, administraţia centrală era formată din 49 voievodate și 267 districte noi, în timp ce cel mai 
scăzut nivel de guvernare, cuprindea circa 3300 de comune. 9

Rezultatul-cheie al reformei din 1990 a fost transferul parţial de putere, de la nivelul central la 
cel local, și dezvoltarea unor noi structuri, adaptându-le la contextul local. Scopul a fost acela de a 
permite administraţiei publice locale: dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea calităţii vieţii ale 
localnicilor, reglementarea activităţii întreprinderilor private. Pentru a realiza acest lucru Actul 
de Guvernarea Locală le-a dat comunelor dreptul la proprietate, dreptul de a colecta anumite 
taxe, dreptul de a gestiona resursele lor fi nanciare, și de a acţiona în limitele unui cadru juridic cu 
privire la toate aspectele privind dezvoltarea și gestionarea comunei. 

Reforma la nivel de voievodate și districte a constituit obiectul unui șir de dezbateri politice la 
începutul anilor ’90, dar din motive politice nu a fost considerată favorabilă, deoarece după-1993 
guvernele din Polonia nu au considerat descentralizare administrativă drept o prioritate. 

Cu toate acestea, din 1996, stabilirea unei autonomii la nivel de voievodate și districte, devine 
o problemă extrem de importantă la ordinea de zi. Începând cu anul 1998, Parlamentul Repu-
blicii Polonia adoptă un număr de legi în care sunt prevăzute cu stricteţe principiile de bază ale 
autonomiei locale: descentralizarea administrativă, delimitarea clară a competenţelor, autonomia 
fi nanciară și decizională, iar drept rezultat în ianuarie 1999 este stabilită noua structură admi-
nistrativ–teritorială, principala formă de administrare fi ind - autoguvernarea. Astfel, începând 
cu anul 1999, în Polonia, funcţionează un nou sistem de administraţie publică locală, divizat în 3 
nivele: 16 voievodate (wojewodztwo) care sunt împărţite în 373 de districte (powiat), iar acestea 
la rândul lor sunt divizate în 2489 de comune (gmina). O comună poate reuni 10-30 de localităţi 
și, respectiv, poate avea o populaţie de la 3 mii la 30 de mii de cetăţeni.10 

Voievodatele sunt responsabile de politicile de dezvoltare regională, care încorporează servi-
ciile publice, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea economică (competitivitatea, inovarea regiunilor, 
promovarea, relaţiile economice internaţionale. Districtele sunt responsabile de furnizarea unor 
servicii publice, strict delimitate de cele care intră în competenţa comunelor. Cu toate acestea, co-
munele și competenţele acestora stabilite prin Actul de Guvernare locală din 1990 au rămas practic 
aceleași, constituind, în continuare, nivelul de bază și cel mai important al administraţiei publice. 

Punerea în aplicare a reformei de descentralizare în 1998, a avut loc în conformitate cu voinţa 
politică a coaliţiei de guvernare , care a dorit să restructureze sistemul administrativ din Polonia. 
Această reformă nu a fost un scop în sine, ci o condiţie pentru creșterea efi cienţei managemen-
tului public și pentru construirea mecanismelor democratice. De asemenea, a constituit un pas 
pe drumul spre îmbunătăţirea condiţiilor diferitor sectoare ale vieţii publice, inclusiv sistemul de 
ocrotire a sănătăţii și a sistemului de învăţământ, precum și la raţionalizarea unor aspecte care au 
fost parţial sau în totalitate controlate de guvernămintele locale (de exemplu, gestionarea drumu-
rilor publice, asigurarea ordinii publice, etc.). 11

8  Michal Kulesza, “Methods and Techniques of Managing Decentralization Reforms in CEE Countries.  
The Polish Experience”,  Warsaw University, Poland, 2003

9  Craig Young, Sylwia Kaczmarek, Local government, local economic development and quality of life in 
Poland, Department of Urban Geography & Tourism, University of Lodz, Poland, 2000

10  Michal Kulesza, “Methods and Techniques of Managing Decentralization Reforms in CEE Countries.  
The Polish Experience”,  Warsaw University, Poland, 2003 

11  Iwona Otola, “Decentralization processes of local government sector in Poland”, The 16th NISPAcee 
Annual Conference. Public Policy and Administration: Challenges and Synergies. Bratislava, 2008. 
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Procesul de descentralizarea în Polonia, a fost realizat cu succes, întrucât, s-a ţinut cont în 
permanenţă de următoarele aspecte: 

• aspectul legislativ - pregătirea proiectelor de legi care reglementează normele și procedurile 
de punere în aplicare a reformei, și anume trecerea de la sistemul vechi la cel nou, precum și ela-
borarea legislaţiei secundare, a regulamentelor ce vizau lichidarea unor instituţii, etc; 

• activitatea operaţională - înfiinţarea structurilor responsabile pentru punerea în aplicare a 
reformei, inventarierea, redistribuirea resurselor administraţiei locale, informarea cu privire la 
noua structură a administraţiei (cursuri de formare, training-uri, etc.); 

• monitorizarea etapei de pregătire și a procesului de implementare, precum și întreprinderea 
anumitor acţiuni, în caz de necesitate; 

• evaluarea efectelor reformei; 
• informarea publicului cu privire la reforma.12

Polonia reprezintă un caz exemplar de reformă în domeniul descentralizării efectuată prin 
modalitatea administrativă și prin impunerea reformei din partea Guvernului, iar reţeta de suc-
ces a acesteia s-a dovedit a fi  prezenţa voinţei politice, a expertizei ( cunoștinţelor), precum și 
sprijinul elitei politice și al mass-mediei.13

Experienţa Poloniei de a consolida autonomia locală, de a promova democraţia locală, de 
a dezvolta guvernământul local și de a răspunde, in același timp, cerinţelor manifestate la nivel 
naţional este semnifi cativă, oportună și necesară pentru Republica Moldova. Astfel, este nevoie 
să studiem evoluţia ţării respective, sistemul de administraţie publică, descentralizarea fi scală, 
practicile de succes in procesul de dezvoltare locală și realizările obţinute in economia poloneză. 
Nu trebuie trecut cu vederea faptul că Republica Polonia a înregistrat multiple succese, graţie 
implementării propriilor modele in administraţia publică locală, totodată, subliniem că au existat 
și eșecuri, care nu trebuie repetate prin preluarea neselectivă a acestor modele.
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Abstract
Th e main purpose of an administration is to meet the general needs of the community organized 

in the state, city, jointcreation of administrative bodies or to create conditions for this general interest 
to be satisfi ed by private agents, NGOs. Sothe organization, creation, provision of public services for 
the population of a certain community should be a priority for theadministrations at diff erent levels, 
depending on the competencies established by the current law system. 

Th rough this article we try to highlight some problems concerning the activity of the public autho-
rities to satisfy the general interest of the population by roviding public services, mobilization of local 
resources, creation of conditions to meetthe population’s needs, private agents, public organizations.

Pe parcursul a 20 de ani, după proclamarea independenţei sale, la 27 august 1991, Republica 
Moldova caută sistemul efi cient de administraţie publică, datorită căruia vor fi  schimbări radicale 
în viaţa politică, economică, socială și în care administraţia publică va fi  mai aproape de necesi-
tăţile populaţiei pentru a satisface interesele lor generale prin organizarea și prestarea serviciilor 
publice la toate nivelurile, de realizarea cărora are loc guvernarea ţării.

O problemă importantă pentru noul sistem democratic de administraţie publică pe parcursul 
democratizării societăţii, tranziţiei la relaţiile economiei de piaţă și la un stat de drept, constă în 
strictă delimitare a competenţelor între autorităţile centrale și cele locale, care poate fi  doar sub 
forma descentralizării și desconcentrării administrative [1, p. 3]

Dupa cum menţionează Prof. Univ. Dr. V. Vedinaș descentralizarea este sistemul care are la 
bază recunoașterea interesului local, distinct de cel naţional, localităţile dispunând de structuri 
organizatorice, funcţionale și un aparat propriu, afectat interesului local. 

Prin modul în care se constituie, rezultat al sufragiului popular, organele din teritoriu includ 
în componenţa lor cetăţeni de cele mai diferite profesii. Statutul de membru al unui astfel de or-
gan nu se dobîndește datorită unor merite în ceea ce privește cunoașterea fenomenului adminis-
trativ. Electorii acordă votul lor acelor personalităţi care se bucură de credibilitate, de prestigiu, 
buni cetăţeni, preocupaţi de problemele cetăţii [2, p. 319] 

Descentralizarea este asigurată de cetăţeni prin participarea lor activă la treburile publice lo-
cale, precum și la controlul deciziilor acestora .

Descentralizarea aplicată puterilor locale presupune o distincţie dintre problemele de ansam-
blu care interesează întreaga populaţie și cele care sânt specifi ce unor anumite categorii [3, p. 418]  

La rândul său. Conf.univ.dr. V. Mocanu, susţine că descentralizarea în administraţia publică 
se prezintă ca un sistem de organizare administrativă, opus centralizării, care permite colectivită-
ţilor locale sau serviciilor publice să se administreze ele însele, sub controlul statului, care le con-
feră personalitate juridică, le permite constituirea unor autorităţi proprii și le dotează cu resurse 
necesare pentru a rezolva singure problemele locale de către cei aleși de corpul legislativ. Deci, 
procesul de descentralizare se realizează prin transferarea de competenţe, responsabilităţi și re-
surse de la guvernul central către autorităţile publice locale, în unităţile administrativ-teritoriale 
pentru a soluţiona sub propria responsabilitate toate chestiunile de interes local [1, p. 15]. Datori-
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tă acestui fapt, activitatea administraţiei publice devine mai efi cientă și mai operativă, problemele 
care interesează populaţia nu se mai indosariază în birourile ministeriale, ci ele se soluţionează la 
nivele inferioare, în condiţii de oportunitate și de operativitate sporită.

Procesul de descentralizare în Republica Moldova are unele trăsături specifi ce, printre care:
a) marea majoritate a populaţiei, deocamdată, o psihologie orientată spre subordonare unei 

puteri de stat autoritare. Puterea centrală întotdeauna a avut prerogativa de a decide cele mai 
importante probleme politice, economice și sociale. Tocmai de aceea mulţi s-au obișnuit ca cine-
va de „sus” să gândească și să acţioneze pentru ei;

b) timp îndelungat oamenii nu și-au exercitat dreptul real de proprietate asupra pământului 
și mijloacelor de producţie. Potrivit sistemului sovietic, care a guvernat economia strict centrali-
zată, activitatea atreprenorială privată nu era admisă. În aceste condiţii, mulţi au pierdut, iar 
mulţi nici nu au dobândit spiritul de iniţiativă, de proprietar, încrederea în forţele proprii;

c) în această situaţie, statul, acordând un cerc larg de responsabilităţi autorităţilor locale, ba-
zându-se pe principiile democraţiei și supremaţiei legii, poate contribui, într-un mod hotărâtor, 
la efectuarea descentralizării.

Descentralizarea unui sistem de administraţie publică bazat pe autonomia locală este un pro-
ces dinamic. La fel ca și oricare alt proces de reformă structurală, ele se afl ă în continuă schimba-
re. Transferarea unor responsabilităţi ale administraţiei centrale către autorităţile locale constitu-
ie un proces difi cil nu numai în Republica Moldova.

Prezintă un interes deosebit practica descentralizării în ţările Uniunii Europene, care se deo-
sebește prin mai multe tipuri [3, p. 416]:

a) descentralizarea puterii politice;
b) descentralizarea reală;
c) implementarea descentralizării prin delegarea responsabilităţilor către unităţile teritoriale 

sau organele specializate;
d) dezvoltarea sau descentralizarea funcţională;
e) asigurarea autonomiei depline a colectivităţilor teritoriale prin descentralizare.
Descentralizarea este un proces complex, care cuprinde în sine mai multe faţete componente 

ce sunt într-o legătură strânsă între ele: descentralizarea administrativă (judeţe, orașe (munici-
pii), sate (comune), - având caracterul persoanei de drept public), descentralizarea fi nanciară, 
descentralizarea politică, descentralizarea serviciilor publice [1, p. 15]

În opinia Prof. Univ. Dr. V. Vedinaș descentralizarea are la bază existenţa unei comunităţi de 
interese ce urmează a fi  realizate de organe alese de cetăţeni dintr-o subdiviziune teritorială, înves-
tite de competenţă materială generală. Ea are atât o semnifi caţie administrativă, cât și una politică. 

Descentralizarea serviciilor publice sau descentralizarea tehnică este generată de raţiuni mai 
mult de efi cienţă a activităţii și ea se realizează de anumite persoane morale de drept public, 
învestite cu prestarea anumitor servicii publice, în mod independent de serviciile prestate de 
organele statului [ 2, p. 320]

Sa analizăm mai detaliat descentralizarea serviciilor publice, care se prevede în art. 109 din 
Constituţia Republicii Moldova, în calitate de unul din principii al administraţiei publice locale.

Principiul dat își datorează apariţia Marii Revoluţii franceze, eveniment care, printre multiple 
implicaţii de ordin social, politic și economic, a ridicat și problema separării și, ulterior, a descen-
tralizării puterilor în stat. În acest scop a fost recunoscută personalitatea juridică a comunelor și 
au fost reorganizate departamentele.

Evoluţia în timp a conceptului și sedimentarea lui așa cum îl cunoaștem astăzi a fost lungă 
și sinuoasă, el depinzând în mare măsură de regimurile politice care se succedau la putere și de 
viziunea guvernanţilor asupra organizării administrative a statului [4, p. 78]

Descentralizarea tehnică se realizează prin acordarea unei anumite autonomii unui serviciu pu-
blic, conferindu-i acestuia personalitate juridică. În general, descentralizarea serviciilor publice sau 
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descentralizarea tehnică se realizează prin constituirea unor instituţii publice sau a unor instituţii 
de utilitate publică, înzestrate cu personalitate juridică, bazate pe proprietatea publică ori privată, a 
persoanelor fi zice sau a unor persoane juridice. Descentralizarea serviciilor publice presupune deci 
acordarea personalităţii juridice, scoaterea acestora de sub controlul ierarhic superior și plasarea lor 
sub regulile tutelei administrative (controlului administrativ). În măsură în care aceste standarte 
nu sunt realizate de serviciile exterioare ale administraţiei publice centrale nu ne afl ăm în prezenţa 
descentralizării acestor servicii, ci a desconcentrării acestora [5, p. 218-219] 

Organizarea serviciilor publice se efectuează doar de autorităţile în drept să o facă și doar 
dacă este confi rmată prin norma juridică. În acest sens, se cere constatarea unei cerinţe sociale de 
amploare, comună unei anumite colectivităţi [4, p. 78].

Descentralizarea serviciilor publice este mecanismul de realizare a autonomiei locale, care la 
fel, este unul din principii al administraţiei publice locale. Esenţa descentralizării serviciilor pu-
blice în baza autonomiei locale constă în a satisface cu promptitudine și maximă efi cienţă a unor 
interese specifi ce colectivităţii locale [6, p. 84].

Descentralizarea serviciilor publice trebuie efectuată pornind de la următoarele principii [7, p. 107]:
- descentralizarea acestor servicii până la nivelul de administrare cel mai apropiat de cetăţean;
- autoritatea administraţiei publice, care prestează serviciile publice, trebuie să dispună de 

competenţe în acest domeniu, prevăzute de legislaţia în vigoare;
- satisfacerea necesităţilor populaţiei (interesul public) din circumscripţia dată.
După cum menţionează Prof. Zaharia, că de fiecare dată când se pune problema analizei de 

fond a principiului descentralizării serviciilor publice trebuie luate în consideraţie următoarele 
aspecte [8, p. 171-172]:

- ce servicii publice și în ce domeniu sunt absolut necesare a fi organizate la nivel local?;
- în ce măsură aceste servicii sunt necesare și prezintă importanţă pentru colectivităţile   locale;
- în ce măsură aceste servicii publice sunt sau nu în stare să rezolve, ele însele, atribuţiile care revin 

autorităţilor centrale, fără să mai fie nevioe de intervenţii ulterioare din partea altor autorităţi statale?
În continuare, vom examina modifi cările efectuate în cadrul legislativ al Republicii Moldova, 

din an. 1999 până în prezent, privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în sati-
sfacerea necesităţilor generale si specifi ce ale colectivităţii prin organizarea și prestarea de servicii 
publice, gestionarea judicioasă a patrimonial public local.

Pe parcursul acestor ani Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un set de legi cu scopul 
de a moderniza sistemul de administraţie publică locală din republică. Cu regret, putem să ob-
servăm nestabilitatea în cadrul legislativ, astfel pe baza Legii privind organizarea administra-
tiv-teritorială nr. 764-XV din 27.12.2001 au fost create raioane în loc de  judeţe (Legea privind 
organizarea administrativ-teritorială nr. 191 din 12.11.1998). Schimbările date au infl uenţat la 
alte acte normative ca Legea privind administraţia publică locală, care a fost abrogată și intra în 
vigoare de 3 ori: 2003, 2006. În prezent art. 3 din Legea nr. 436-XVI din 28.12. 2006 prevede ca 
„Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autono-
miei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale și consul-
tării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit”. Cu regret, Legea dată la noţiuni de bază 
nu explică sensul descentralizării serviciilor publice, cum a fost în Legea anterioară nr. 123-XV 
din 18.03.2003: „servicii publice descentralizate - servicii publice scoase din subordinea   admi-
nistraţiei publice centrale și organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorială”. Pe 
parcursul mai multor ani, legiuitorul nu poate să determine defi niţia acestei noţiuni, și în sfîrșit 
invers a scos-o din lege. 

Potrivit articolului 73 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, serviciile publice se organizea-
ză de către consiliul local, la propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate 
stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile întîi și al doilea, în limita mijloa-
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celor fi nanciare disponibile. În conformitate cu prevederile acestui articol primarul este acela 
care determină de care servicii publice are nevoie populaţia și propune consiliului local să fi e create 
serviciile publice respective. Desigur, că lista acestor servicii primarul trebuie s-o propună în rezul-
tatul chestionării populaţiei, hotărârilor adunărilor generale, întîlnirilor cu populaţia, conlucrării cu 
consilierii din consiliul local, organizaţiile nonguvernamentale etc.  Cu regret, nu în toate unităţile 
administrativ-teritoriale se face acest lucru, adică în loc să organizeze diferite întruniri cu populaţia 
cu privire la anumite servicii publice, consiliul local, fără să ceară de la primar acest lucru, adoptă 
decizii care în loc să satisfacă interesele locuitorilor, invers  provoacă resentimente lor, și ca rezultat 
sunt nevoiţi să le chimbe, pierzând timp, în loc să resolve alte probleme importante.

Punctul al doilea al Legii sus menţionate prevede că consiliul local poate decide contractarea 
anumitor servicii publice de interes local de la persoane fi zice și juridice de drept privat, în con-
diţiile legii. Conform, punctului al treilea al acestui articol “numirea și eliberarea din funcţie în 
serviciile publice locale se fac de către conducătorii acestora în condiţiile legii”.

Reieșind din aceea că consiliul local este autoritatea administraţiei publice locale care are 
dreptul de iniţiativă și decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice (art. 14 al (1) din Legea nr. 436) anume de 
deciziile lui depunde cum va fi  satisfăcut interesul public local. În prezent, în domeniul serviciilor 
publice, consiliul local dispune de următoarele atribuţii (art. 14 al (2):

1. decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gos-
podărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra 
regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;

2. decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclu-
siv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, pentru promovarea 
și protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum și colaborarea cu 
agenţi economici și asociaţii obștești din ţară și din străinătate în scopul realizării unor acţiuni 
sau lucrări de interes comun;

3. aprobă, la propunerea primarului, organigrama și statele primăriei, ale structurilor și servi-
ciilor publice din subordine, precum și schema de salarizare a personalului acestora;

4. aprobă, în condiţiile legii, norme specifice și tarife pentru instituţiile publice și serviciile 
publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimenta-
re cu energie termică, inclusiv aprobă regimul de lucru al întreprinderilor comerciale și de ali-
mentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și al 
persoanelor fizice care practică comerţul;

5. contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive și de agrement de interes 
local; înfiinţează și organizează tîrguri, pieţe, parcuri și locuri de distracţie și agrement, baze 
sportive și asigură buna funcţionare a acestora;

6. contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea 
poliţiei municipale, a pompierilor și formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

7. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie și asistenţă socială, asigură protecţia dreptu-
rilor copilului; 

8. decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbu-
nătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează și asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de 
interes local;

Legea îl abilitează și pe primar cu un șir de atribuţii importante în organizarea și prestarea 
serviciilor publice (art. 29 al (1) din Legea nr. 436):

1. numește, stabilește atribuţiile și încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu șefii de 
subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei 
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publice locale respective, personalul primăriei, conduce și controlează activitatea acestora, con-
tribuie la formarea și reciclarea profesională;

2. exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, 
spaţii verzi, locuri de distracţie și agrement și ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

3. propune consiliului local schema de organizare și condiţiile de prestare a serviciilor publice 
de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodă-
rie comunală;

4. conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţio-
narea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă 
socială și ajutor social;

5. asigură elaborarea studiilor de fezabilitate și propune spre aprobare listele bunurilor și ser-
viciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; 

Putem să observăm, că pe parcursul anilor sfera atribuţiilor autorităţilor reprezentative și 
deliberative în domeniul serviciilor publice s-a lărgit, dar totuși lipsa cadrului legislativ bine de-
terminat și mijloacele financiare disponibile nu permit autorităţilor publice locale să organizeze 
serviciile publice respective și să le gestioneze în condiţii de maximă eficienţă și, în consecinţă, 
autorităţile publice sînt frustrate, deoarece ele nu-și pot realize obligaţiile faţă de populaţia pe care 
o reprezintă. Indeferent că prin măsuri legislative și economice statul sprijină asigurarea dezvol-
tării și imbunătăţirii cantitative și calitative a serviciilor publice, precum și a infrastructurii edili-
tare a localităţilor, autorităţile locale fără o autonomie financiară nu pot să asigure principiile 
acestui proces democratic.

Cu toate că, la prima vedere, s-ar părea că descentralizarea serviciilor publice implică trans-
ferarea în totalitate a oricăror activităţi de la nivelul central la cel local, în realitate, acest lucru nu 
este nici posibil, nici oportun. Astfel, datorită existenţei unui interes naţional general, ministerele 
și alte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor exista întotdeauna la nivel central.

Deosebirea dintre serviciile publice descentralizate și cele centrale rezidă nu numai în faptul 
că cele dintâi își au sediul în alte localităţi (calitate puţin relevant în comparaţie cu celelate), ci și 
în faptul că ele realizează sarcinile operative și concrete dictate de interesul comunităţii, autorită-
ţilor centrale revenindu-le funcţia de sinteză, de conceptualizare și asigurare a strategiei statului 
în anumite domenii de activitate [4 p. 78]

Ar fi  greșit să se creadă că în aplicarea principiului descentralizării serviciilor public ar exista 
un confl ict de interese între stat (care ar avea tendinţa de a ţine aceste servicii publice în sfera 
de competenţe a autorităţilor sale central) și autorităţile locale care “presează” în a prelua sub 
autoritatea lor, într-o formă sau alta, aceste activităţi. Interesul este același, atât al statului, cât și al 
autorităţilor locale, ca aceste servicii să răspundă cât mai bine necesităţilor locuitorilor, fi ind mai 
puţin important dacă ele funcţionează sub autoritate central sau locală.

Transferul lor (decsentralizarea) este, însă, legat și de nivelul de dezvoltare economic-socială 
a localităţii respective, sub două aspect: pe de o parte, cu cât o localitate este mai dezvoltată din 
acest punct de vedere, cu atât mai mult locuitorii săi au mai multe servicii publice, mai diversu-
fucate și mai de calitate, iar, pe de altă parte, gradul dezvoltării economic-sociale a localităţii își 
pune amprenta pe posibilitatea acoperirea costurilor pe care le presupun aceste servicii publice, 
iclusiv pe calitatea, operativitatea și efi cienţa lor [9, p. 454]

Iată de ce problema aplicării concrete a principiului descentralizării serviciilor publice, consa-
crat de Constituţia RM și de Legea privind administraţia public locală este, deopotrivă, o proble-
mă politică, juridică, economică și socială. Rezolvarea ei, în condiţiile democratizării societăţii și 
trecerii la condiţiile economiei de piaţă se poate face numai pe baza analizei temeinice a factorilor 
care o determină și condiţionează, factori care, neavând un caracter static, trebuie evaluaţi în 
raport de etapa și acumulările existente în procesul parcurgerii perioadei de tranziţie către econo-
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mia de piaţă și de înfăptuire a Programului de reformă economică și socială, inclusiv în domeniul 
administraţiei publice. 

Administraţiilor locale le revine rolul principal în aprecierea necesităţilor populaţiei în ser-
vicii publice, iată de ce activitatea lor în organizarea serviciilor publice pentru colectivitatea dată 
trebuie privită ca o activitate comună a consiliului local și a primarului, deoarece în urma cola-
borării autorităţii deliberative și autorităţii executive are de câștigat populaţia din sat, comună, 
oraș, municipiu. [1, p. 23]. 
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CREȘTEREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI MUNICIPAL ÎN DOMENIUL 
FINANŢELOR PUBLICE LOCALE 

Drd., Eugenia CIUMAC, 
Șef Direcţie Evidenţă Contabilă și Analiză Economică 
a Primăriei municipiului Chișinău

Abstract
Th e term of „municipal management” varies as connotation from country to country, but, in 

opinion of specialists, municipality must have following characteristics:
it is a zone limited by well-defi ned administrative borders;
it has predominantly an urban nature;
it is managed, as a rule, by an elected authority body subordinated to administration of higher 

(regional and/or state) level.
Article examines following successful practices and experience:
1. Maintenance of the Register of local public property. Purpose of practice is to improve effi  ci-

ency of local public property management and, as a consequence, to increase income of fi scal and 
non-fi scal revenues to the budget.

Argumentation of necessity. Oft en, municipalities do not possess systemized information on amount 
and structure of local public property and, as a result, local public property is not managed effi  ciently.

2. Management of municipal assets on the portfolio basis. Purpose of practice is to improve effi  -
ciency of use of ATU (administrative-territorial unit) assets through optimization of the structure of 
assets and reduction of risks of fi nancial losses.

Argumentation of necessity. In municipal ownership, there are asserts used for fulfi llment of soci-
al obligations (non-commercial) and assets intended to generate incomes (commercial).

3. Transfer to the system of elaboration and execution of a budget that permits LPA (local public 
administration) bodies to compare regularly results of current activities and budgetary expenses with 
fi xed objectives (budgeting on the performance basis). Purpose of implementation of this practice is to 
re-orientate budgetary planning towards accomplishment of specifi c results of spending the budgetary 
funds through elaboration and utilization of indices expressing expected results of ATU activities and 
indices of the performance and effi  ciency of budgetary expenses (budgets on the performance basis).

Argumentation of necessity: Oft en, it is diffi  cult to realize control over execution of a budget and 
programs fi nanced from budgetary funds from the point of view of achievement of planned perfor-
mances and compliance of recorded result with spent resources.

In order to improve effi  ciency of management of municipal fi nances, LPA activity shall be based 
on the following principles: orientation towards achievement of planned performances and conside-
ration of public opinion. In order to comply with these principles, it is recommended to implement in 
activity of municipal administration the system of elaboration and execution of a budget permitting 
evaluation of recorded performances at every stage of activity.

4. Selection of investment projects fi nanced from borrowed funds of the municipal budget on the 
basis of the criterion of importance and public utility. Purpose of practice is to improve effi  ciency of 
use of borrowed funds and social orientation of the municipal investment program.

5. Financing of projects of municipal importance through emission of municipal bonds with ge-
neral coverage. Purpose of practice: use of most successful crediting tools for fi nancing the budgetary 
projects of municipal importance.
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6. Financing of projects supposing existence of some own income basis through emission of inco-
me bonds. Purpose of practice is to use the most successful crediting tools for fi nancing the projects, 
which, following completion of construction, will have own sources of income.

Managementul municipal poate fi  defi nit ca o subcategorie a administraţiei publice locale, 
în sensul că se referă la acele autorităţi ale administraţiei locale care se ocupă de entităţile defi nite 
în calitate de municipalităţi. Termenul de „management municipal” variază ca conotaţie de la 
ţară la ţară, dar, în opinia specialiștilor, o municipalitate trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- este o zonă delimitată de graniţe administrative bine definite;
- are un caracter predominant urban;
- este gestionată, de regulă, de un organ local de autorităţi alese, aflate în subordinea nivelu-

rilor superioare de administraţie (raionale și / sau de stat).
În continuare ne vom referi la unele practici și experienţe pozitive de consolidare a autonomi-

ei locale, din domeniul gestiunii fi nanţelor municipale cu perspectiva implementării acestora la 
nivelul APL a m. Chișinău. 

Vom examina următoarele practici și experienţe de reușită:
■ Introducerea și ţinerea Registrului proprietăţii publice locale;
■ Gestiunea activitelor municipale în bază de portofoliu;
■ Trecerea la sistemul de elaborare și executare a bugetului care să permită organelor APL să com-

pare regulat rezultatele activităţii curente și cheltuielile bugetare realizate cu obiectivele formulate;
■ Selectarea proiectelor investiţionale finanţate din mijloace de împrumut ale bugetului mu-

nicipal în baza criteriului de importanţă și utilitate publică;
■ Finanţarea proiectelor de importanţă municipală prin emisiunea obligaţiunilor municipale 

cu acoperire generală;
■ Finanţarea proiectelor care presupun existenţa unei baze proprii de venituri prin emisiunea 

obligaţiunilor cu venit;
■ Monitorizarea performanţei cheltuielilor bugetare;
■ Elaborarea planului financiar de perspectivă.

1. Ţinerea Registrului proprietăţii publice locale.
Scopul practicii este creșterea efi cienţei gestiunii proprietăţii autorităţii publice locale și, în 

consecinţă, sporirea încasărilor de venituri fi scale și nefi scale în buget
Argumentarea necesităţii. Frecvent, autorităţile publice locale nu dispun de informaţie siste-

matizată privitor la mărimea și structura proprietăţii publice și ca rezultat – proprietatea publică 
locală nu este gestionată efi cient.

Pentru asigurarea informaţională a gestiunii activelor municipalităţii trebuie să fi e ţinut Re-
gistrul proprietăţii publice locale. Ţinerea acestui registru oferă o bază juridică și informaţională 
solidă pentru evidenţa și gestiunea proprietăţii publice locale.

Metode de realizare. Registrul proprietăţii municipale trebuie să conţină caracteristicile canti-
tative, valorice, tehnice și juridice ale obiectelor de proprietate (inclusiv obiecte ale construcţiilor 
nefi nisate) cu indicarea obligatorie a informaţiei despre scopurile utilizării, valoarea de piaţă a 
obiectului, gradul de uzură, necesitatea reparaţiilor, etc.

La derularea tranzacţiilor cu proprietatea publică locală, evaluarea de piaţă a obiectului tran-
zacţiei reprezintă o condiţie obligatorie.

La ţinerea Registrului proprietăţii publice locale obiecte ale evidenţei trebuie să fi e:
- proprietatea instituţiilor publice și întreprinderilor municipale;
- acţiunile aflate în proprietate publică în capitalul statutar al entităţilor economice (cu indi-

carea cotei părţi);
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- proprietatea instituţiilor bugetare;
- alt patrimoniu mobil și imobil, inclusiv transmis în folosinţă cu titlu gratuit, arendă, gaj, etc.
La elaborarea Registrului proprietăţii publice locale trebuie efectuată inventarierea.
Informaţia obţinută în procesul de inventariere reprezintă o sursă pentru adoptarea măsurilor 

de creștere a efi cienţei utilizării proprietăţii publice locale prin optimizarea structurii acesteia pe 
calea redistribuirii (vânzare, transmiterea în arendă, folosinţă cu titlu gratuit, etc.).

Dacă considerăm activitatea primăriei m. Chișinău, trebuie realizate prioritar următoare-
le măsuri:

(i) Înregistrarea în calitate de proprietate publică locală a terenurilor identificate în urma  
inventarierii desfășurate în cadrul  în cadrul Proiectului finanţat de PNUD - Dezvoltarea muni-
cipiului Chișinău (suprafaţa de peste 900 ha), la bilanţul Consiliului municipal Chișinău prin 
emiterea și adoptarea deciziei  în acest sens. Evaluarea acestora la preţ normativ, atribuirea de 
număr de înregistrare și înscrierea în calitate de active, astfel atribuindu-le calificativul de propri-
etate publică locală. Plasarea acestei informatii pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău. 
Aceasta va reprezenta prima etapă de înregistrare în evidenţa contabilă a bunurilor imobiliare 
(funciare) proprietate publică locală. Următoarea etapă va fi înregistrarea la Agenţia de Cadastru.

(ii) Inventarierea tuturor edificiilor gestionate de către entităţile economice din cadrul autori-
tăţii publice locale Chișinău în cazul cînd sunt utilizate sau de către entităţile economice din ca-
drul autorităţii publice centrale( I.S. Posta Moldovei, I.S. Paza de Stat), sau cedate în (chirie), 
agenţilor economici cu diverse forme organizatorico-juridice, altor agenţi economici dar care 
pînă în prezent nu sunt incluse în activele consiliului municipal Chișinău. Înregistrarea acestora 
în calitate de active în unul din bilanţurile contabile, parte componentă a patrimoniului public 
local. Următoarea etapă va fi înregistrarea la Agenţia de Cadastru.

(iii) Delimitarea terenurilor aferente instituţiilor bugetare, instituţiilor publice, întreprinde-
rilor municipale, societăţilor pe acţiuni, ăn care autoritatea publică deţine cote-părţi. Evaluarea și 
înregistrarea acestor terenuri în bilanţurile contabile ale acestor entităţi prin emiterea deciziei 
consiliului municipal Chișinău, astfel va fi atribuit calificativul de proprietate publică locală. Ur-
mătoarea etapă va fi înregistrarea la Agenţia de Cadastru.

La momentul actual mai exzistă practica (haotică) de delimitare, înregistrare a terenurilor 
aferente la Agenţia de Cadastru fără a fi incluse în evidenţa contabilă, în bilanţurile proprii a 
acestor entităţi.

(iv) Inventarierea lacurilor și parcurilor, scuarurilor. Inregistrarea acestora in modul stabilit 
in calitate de proprietate publica locala. 

(v) Reorganizarea direcţiilor ce au incidenţă în domeniul ţinerii evidenţei bunurilor imobili-
are și cedare în arendă, chirie, comodat. Consolidarea evidenţei bunurilor imobile proprietate 
publică locală într-un singur bilanţ contabil (cu ulterioara transmitere prin contract de comodat, 
chirie) instituţiilor bugetare , întreprinderilor municipale, entităţilor economice la autogestiune. 
Întocmirea deciziilor privind darea în chirie sau contract de comodat de către direcţia abilitată în 
drept, cu indicarea obligatorie a preţului înregistrat în bilanţă și suprafaţa edificiului. Această 
măsură se impune a fi întreprinsă din motivul că unii agenţi economici ce i-au în arendă edificii 
proprietate publică locală nu achită  impozitul pentru bunurile imobiliare din motivul lipsei cos-
tului acestor active sau preţ diminuat. Frecvent aceștea achită  dintr-un preţ simbolic care figu-
rează în evidenţa contabilă reevaluat în anul 1993  sau evaluat  conform unor coieficienţi prin acte 
normative dar, care nu corespund preţului de piaţă de la care ar trebui să fie achitat acest impozit 
al bunurilor imobiliare care de fapt integral se varsă în bugetul local, iar în alte ţări acest impozit 
are cea mai mare pondere la formarea bugetului local. În acestă ordine de idei se impune   inven-
tarierea tuturor acestor active, bunuri imobiliare cedate în chirie sau efectuarea unui studiu deta-
liat privind situaţia contractelor de chirie încheiate cu Consiliul municipal Chișinău și situaţia 
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achitarii acestui impozit de către agenţii economici beneficiari de edificii, terenuri.

2. Gestiunea activelor municipale în bază de portofoliu
Scopul practicii este creșterea efi cienţei utilizării activelor UAT prin optimizarea structurii 

activelor și reducerea riscurilor de pierderi fi nanciare.
Argumentarea necesităţii. În proprietatea publică locală se afl ă active care sunt folosite pentru 

realizarea obligaţiunilor sociale (necomerciale) și active destinate să genereze venituri (comerciale).
Pentru a pune în aplicare abordarea de portofoliu în procesul de gestiune a activelor, activele 

ca urmare a inventarierii acestora, trebuie să fi e împărţite în trei părţi:
- active necomerciale;
- active necomerciale cu utilizare parţială în scopuri comerciale;
- active comerciale.
Abordarea de portofoliu la gestiunea activelor reprezintă alegerea structurii activelor care să 

asigure proprietarului venitul maxim în condiţiile unui anumit nivel de risc.
Metode de realizare. Pentru realizarea abordării de portofoliu la gestiunea activelor munici-

palităţii este necesar:
■ evidenţierea exactă a activelor comerciale;
■ evaluarea nivelului de risc financiar asociat activelor comerciale (în special aceasta se referă la 

activitatea municipalităţii privind creditarea și acordarea garanţiilor întreprinderilor comerciale);
■ evaluarea nivelului de rentabilitate a fiecărui activ (păstrarea în proprietate publică a activelor 

comerciale generatoare de pierderi nu este admisă; în plus, dacă veniturile de la un anumit activ mu-
nicipal sunt considerabil mai mici comparativ cu veniturile generate de active similare aflate în propri-
etate privată, păstrarea activului în proprietatea publică locală, de asemenea, nu este raţională).    

Dacă considerăm activitatea primăriei m. Chișinău, trebuie realizate prioritar următoarele măsuri:
(i) Elaborarea conceptului privind eficientizarea utilizării activelor, deetatizarea și administra-

rea patrimoniului public local de către întreprinderile municipale, instituţiile publice, societăţile pe 
acţuni, în care consiliul  municipal Chișinău deţine cote părţi.  Elaborarea planului de acţiuni pri-
vind expunerea la comercializare, privatizare, reorganizarea acestora, asocierea cu alte tipuri de 
proprietăti. Expunerea în calitate de obiecte de parteneriat public privat a unor entităţi economice. 
Utilizarea altor forme de gestionare sau implimentarea altor instrumente investiţionale.

(ii) Determinarea necesităţii utilizării activelor de către entităţile economice din cadrul Pri-
măriei avind ca scop asigurarea procesului  tehnologic de funcţionare a întrepriderilor municipa-
le, instituţiilor publice, societăţilor pe acţiuni, stabilirea  necesităţii în suprafeţe de edificii, tere-
nurilor, altor active (automobile) și spaţii. Stabilirea acestor necesităţi pentru  crearea condiţiilor 
decente de activitate. În rest, identificarea edificiilor și terenurilor în calitate de bunuri neutiliza-
te  în procesul de activitate pentru a fi cedate în chirie de către consiliul municipal Chișinău, 
pentru completarea bugetului local cu noi surse suplimentare. Expunerea acestor spaţii în calita-
te de obiect parteneriat public privat pentru atragerea investiţiilor.

(iii) Inventarierea tuturor spaţiilor transmise în chirie de către întreprinderile municipale, 
instituţiile publice, societăţile pe acţiuni cu cota majoritară  a consiliului municipal Chișinău. 
Inventarierea contractelor de arenda, contractelor de chirie atît edificiilor cît și terenurilor înche-
iate cu entităţile economice din cadrul Primăriei municipiului Chișinău cu ulterioara transmitere 
a acestor competenţe structurii Consiliului municipal Chișinău abilitată în drept de a încheia și 
monitoriza îndeplinirea condiţiilor contractelor. Verificarea corectitudinii preţului calculat pen-
tru chirie, arendă precum și  reevaluării activelor proprietate publică locală . Totodată efectuarea 
unui studiu cînd și în ce măsură achită impozitul la bunurile imobiliare beneficiarii de edificii, 
transmise entităţilor economice .
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3. Trecerea la sistemul de elaborare și executare a bugetului care să permită organelor 
APL să compare regulat rezultatele activităţii curente și cheltuielilor bugetare realizate cu 
obiectivele formulate (bugetarea în bază de performanţă)

Scopul implementării acestei practici este reorientarea planifi cării bugetare spre realizarea re-
zultatelor concrete în cheltuirea mijloacelor bugetare prin proiectarea și utilizarea indicatorilor 
care exprimă rezultatele așteptate ale activităţii UAT și indicatorilor de performanţă și efi cienţă a 
cheltuielilor bugetare (bugetele în bază de performanţă).

Argumentarea necesităţii: 
Adesea, controlul executării bugetului și a programelor fi nanţate din mijloace bugetare din 

punctul de vedere a obţinerii performanţelor planifi cate și corespunderii rezultatului înregistrat 
cu resursele cheltuite este difi cil de realizat.

În scopul creșterii efi cienţei gestiunii fi nanţelor municipale la baza activităţii organelor APL 
trebuie așezate următoarele principii: orientarea spre obţinerea performanţelor planifi cate și con-
siderarea opiniei publice.

Pentru respectarea acestor principii este recomandată implementarea în activitatea adminis-
traţiei municipalităţii a sistemului de elaborare și executare a bugetului care să permită la fi ecare 
etapă de activitate evaluarea performanţei înregistrate.

În procesul de planifi care a cheltuielilor bugetare și elaborare a programelor bugetare trebu-
ie determinate rezultatele și efectul așteptat de la activitatea planifi cată, indicatorii cantitativi și 
metodele lor de măsurare. Subdiviziunile sectoriale ale administraţiei municipalităţii trebuie să 
monitorizeze performanţele cheltuielilor bugetare și realizarea obiectivelor și sarcinilor stabilite.

Modul de realizare. Pentru fi ecare categorie de servicii și programe bugetare trebuie stabilite 
indicatori cheie care să refl ecte calitatea acestora, rezultatele și efectul așteptat. Acești indicatori 
urmează să fi e utilizaţi pentru:

- monitorizarea realizării scopurilor și sarcinilor stabilite;
- repartizarea resurselor bugetare și determinarea rezultatelor corespunzătoare de la utilizarea lor;
- identificarea direcţiilor necesare de activitate a administraţiei municipalităţii și asigurarea 

responsabilităţii depline faţă de contribuabili.

4. Selectarea proiectelor investiţionale finanţate din mijloace de împrumut ale bugetului 
municipal în baza criteriului de importanţă și utilitate publică

Această practică din domeniu managementului fi nanţelor municipale ţine de nivelul de per-
spectivă.

Scopul practicii este creșterea efi cienţei utilizării mijloacelor de împrumut și a orientării soci-
ale a programului municipal investiţional.

Argumentarea necesităţii. În funcţie de scopul și rezultatatele investiţiei, proiectele investiţio-
nale pot fi  împărţite în trei categorii principale:

- comerciale: generează venituri externe directe (de exemplu, plăţile pentru serviciile de utili-
tăţi publice, etc.) suficiente pentru acoperirea consumurilor și cheltuielilor capitale aferente pro-
iectului. Aceste venituri sunt disponibile în egală măsură pentru administraţia municipalităţii și 
pentru investitorii particulari;

- economice: generează venituri indirecte. În acest caz, rambursabilitatea nu este asigurată din 
contul plăţilor directe ale consumatorilor, dar prin extinderea bazei impozabile, creșterea plăţii de 
arendă sau alte venituri accesibile în exclusivitate pentru administraţia municipalităţii. Această 
caracteristică este tipică pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii și stimulare a industriei, 
când creșterea activismului economic generează încasări impozitare suplimentare;

- sociale: sunt orientate nu numai spre soluţionarea problemelor bugetare, dar și spre furniza-
rea avantajelor sociale pentru populaţie sub forma perfecţionării sistemului de educaţie, ocrotirea 
sănătăţii, etc.
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Criteriul determinant în selectarea proiectelor investiţionale fi nanţate din mijloace de îm-
prumut ale municipalităţii trebuie să fi e corespunderea lor obligaţiunilor sociale ale organelor 
APL. Deceziile comerciale trebuie adoptate numai în măsura în care aceste proiecte contribuie la 
realizarea scopurilor sociale.

În majoritatea ţărilor ponderea mijloacelor bugetare în proiectele comerciale este foarte mică. 
Practica demonstrează că organele APL nu sunt în măsură să gestioneze efi cient proiecte comer-
ciale deoarece trebuie să considere factori sociali și politici. De regulă, exemplele de participare 
reușită a organelor APL în activitatea comercială sunt legate de utilizarea metodelor necomercia-
le de concurenţă, ceea ce în cele din urmă, subminează economia locală.

Modul de realizare. La selectarea proiectelor de investiţii prioritare trebuie să fie cele 
sociale: acestea pot fi realizate doar din contul mijloacelor bugetare de împrumut, în timp 
ce proiectele comerciale pot fi finanţate din capital privat. Finanţarea proiectelor economice 
care contribuie la creșterea activismului economic este raţională să fie făcută și din încasări 
impozitare suplimentare.

Astfel, criteriul fundamental care trebuie să fi e considerat la selectarea proiectelor investiţio-
nale trebuie să fi e importanţa publică (este determinată prin ponderea populaţiei care va bene-
fi cia de la realizarea proiectului), utilitatea publică (este caracterizată prin nivelul de necesitate 
a populaţiei care va benefi cia de la realizarea proiectului), efi cienţa bugetară și economică. Re-
zultatele realizării proiectelor pot fi  determinate prin promovarea unor noi servicii sau creșterea 
efi cienţei serviciilor existente furnizate populaţiei, dezvoltarea economică a teritoriilor, etc.

Procesul decizional la selectarea proiectelor trebuie să fi e maximal obiectiv și transparent.

5. Finanţarea proiectelor de importanţă municipală prin emisiunea obligaţiunilor muni-
cipale cu acoperire generală

Această practică din domeniu managementului fi nanţelor municipale ţine de nivelul de per-
spectivă.

Scopul practicii: utilizarea celor mai reușite instrumente de creditare pentru fi nanţarea proiec-
telor bugetare de importanţă orășenească

Argumentarea necesităţii. Dacă mijloacele sunt atrase pentru fi nanţarea proiectelor bugetare 
care sunt destinate amenajării teritoriului, reparaţiei drumurilor, construcţiei de școli și spitale, 
etc. este raţională emisiunea obligaţiunilor cu acoperire generală. Aceste obligaţiuni sunt asigu-
rate cu garanţie generală (necondiţionată) a organelor APL în limita sumei totale a veniturilor 
bugetului local și a capacităţii de împrumut a acestora. În consecinţă, pentru rambursarea su-
mei principale și a plăţilor aferente dobânzii pot fi  utilizate orice surse de venituri care nu au 
destinaţie direcţionată. Cerinţele deţinătorilor de obligaţiuni cu acoperire generală trebuie să fi e 
prioritare faţă de alte categorii de cheltuieli. Pentru dezvoltarea pieţei obligaţiunilor municipale 
este important ca organele APL să fi e împuternicite în ceea ce privește reglementarea cotelor im-
pozitelor locale (creșterea acestora în cazul necesităţii realizării plăţilor către creditori).

Metode de realizare. Decizia despre emisiunea obligaţiunilor cu acoperire generală este reco-
mandat să fi e luată la referendum. În acest mod va crește transparenţa și publicitatea proiectului. 
În SUA peste 35% din aceste referendumuri se încheie cu rezultate negative din diferite motive: 
populaţia nu este interesată în proiectul discutat, populaţia nu dorește să plătească impozite su-
plimentare, un procent prea mic din populaţie participă la referendum, etc.

În procesul de pregătire a emisiunii obligaţiunilor municipale cu acoperire generală trebuie 
evaluată poziţia fi nanciară a municipalităţii pentru a determina capacitatea de a deservi în viitor 
îndatorarea crescută. Trebuie considerate cele mai importante categorii de riscuri: riscurile legate 
de schimbarea relaţiilor interbugetare, riscurile economice, fi nanciare, etc.

Investitorii potenţiali analizează în mod deosebit calitatea gestiunii fi nanţelor municipale. În 
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acest sens, indicatorii cheie sunt:
- existenţa actelor normative care reglementează politica de îndatorare și acordarea garanţiilor;
- existenţa setului complet al documentelor contabile;
- lipsa erorilor și contradicţiilor în rapoartele contabile;
- disponibilitatea informaţiei contabile;
- sistemul trezorial de executare a bugetului;
- colaborarea administraţiei municipalităţii cu consultanţi externi;
- existenţa ratingurilor de credit.

6. Finanţarea proiectelor care presupun existenţa unei baze proprii de venituri prin emi-
siunea obligaţiunilor cu venit

Această practică de gestiune a fi nanţelor municipale ţine de nivelul strategic. 
Scopul practicii este utilizarea celor mai reușite instrumente de creditare pentru fi nanţarea 

proiectelor care vor avea după încheierea construcţiei surse proprii de venituri.
Argumentarea necesităţii. Pentru fi nanţarea proiectelor care după fi nalizarea lucrărilor de 

construcţie vor avea surse propriii de venituri este raţional să fi e utilizate obligaţiuni cu venit. 
Asemenea obligaţiuni pot fi  emise în cazul construcţiei apeductelor și reţelelor de canalizare și 
termice, locuinţelor, parcărilor municipale auto, etc.

Metode de realizare. Obligaţiunile cu venit sunt de preferat atunci când veniturile de la pro-
iectul investiţional sunt previzibile și sufi cient de înalte. Avantajul obligaţiunilor de acest tip este 
că povara costurilor nu este suportată de toţi plătitorii de impozite, dar numai de acei care vor 
utiliza instalaţiile fi nisate.

Pentru investitori obligaţiunile cu venit sunt asociate cu riscuri ridicate comparativ cu obli-
gaţiunile cu acoperire generală, deoarece primele sunt asigurate doar de veniturile din sursa spe-
cifi cată. Rentabilitatea aferentă obligaţiunilor cu venit trebuie să fi e mai înaltă comparativ cu 
obligaţiunile cu acoperire generală.

În cazul obligaţiunilor cu dobândă, municipalitatea poate acţiona ca un garant folosind, în 
acest caz, împuternicirile sale fi scale ordinare. Asemenea obligaţiuni sunt numite „obligaţiuni cu 
două tulpini” deoarece au o asigurare dublă: veniturile de la proiectul investiţional și veniturile 
fi scale curente. Obligaţiunile „cu două tulpini” trebuie să fi e emise în cazurile când proiectul răs-
punde intereselor majorităţii populaţiei. Rentabilitatea obligaţiunilor „cu două tulpini” se stabi-
lește la un nivel mai scăzut comparativ cu obligaţiunile cu dobândă deoarece primele benefi ciază 
de o asigurare dublă.

7. Monitorizarea performanţei cheltuielilor bugetare
Metode de realizare. Pentru implementarea monitorizării cheltuielilor bugetre trebuie realiza-

te următoarele măsuri:
- adoptarea unui format unic al activităţii subdiviziunilor ramurale ale administraţiei muni-

cipalităţii (misiunea, obiectivele, sarcinile, măsuri de realizare, cheltuielile, rezultatele așteptate, 
indicatorii de monitorizare);

- elaborarea indicatorilor care vor permite urmărirea costurilor și cheltuielilor, rezultatele și 
efectul de la realizarea activităţii și compararea lor cu criteriile planificate iniţial, precum și deter-
minarea performanţei și eficienţei cheltuielilor;

- identificarea surselor și metodelor de colectare a informaţiei necesare pentru monitorizare;
- determinarea metodelor de studiere a priorităţilor populaţiei și evaluării de către populaţie 

a calităţii serviciilor furnizate/prestate (efectul de la realizarea programelor municipale).
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8. Elaborarea planului financiar de perspectivă
Metode de realizare. Procedura planifi cării fi nanciare de perspectivă poate fi  divizată în ur-

mătoarele etape:
- prognozarea indicatorilor de dezvoltare social-economică a municipalităţii pe termen mediu;
- determinarea obiectivelor și priorităţilor politicii social-economice;
- prognozarea veniturilor bugetare ale municipalităţii;
- prognozarea cererii la serviciile bugetare;
- identificarea instrumentelor optimale de promovare a politicii economice;
- adoptarea programului de dezvoltare social-economică și a programului de împrumuturi 

pe termen mediu ale municipalităţii;
- calculul angajamentelor bugetare aferente deservirii datoriei;
- evaluarea impactului politicii fiscale promovate pe baza indicatorilor de dezvoltare social-

economică și optimizarea ei ulterioară;
- evaluarea de retrospectivă a calităţii pronosticurilor.
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PROCESUL BUGETAR, BUGETAREA PE BAZĂ DE PERFORMANŢĂ 
ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU ȘI PROGRAMUL REFORMELOR FINANŢELOR 

PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Drd., Veronica HERŢA,
Șef Direcţia Finanţe a Consiliului municipal Chișinău

Abstract 
Budgets de l'administration territoriale importance découle de leur fonction principale de fournir un 

service de qualité élevée communauté publique, de contribuer au développement économique et social du 
territoire qu'il administre. L'objectif primordial de exécution de la budgétisation axée sur la performance 
est de promouvoir la bonne gouvernance à Chisinau, en particulier pour améliorer les performances de la 
gestion financière grâce à l'introduction du budget basé sur l'expérience de la Pologne

Scopul primordial al implementării bugetării pe bază de performanţă este promovarea bu-
nei guvernări în municipiul Chișinău, în special îmbunătăţirea managementului financiar prin 
introducerea modelului bugetului de performanţă bazat pe experianţa poloneză. Aceast proces a 
început prin Proiect, care a cunoscut in evoluţia sa următoarele etape:

• Etapa de pregătire – perioada anilor 2010-2011
• Etapa de implimentare a bugetului de performanţă – perioda anilor 2011-2013 
I. Etapa de pregătire
Pe parcursul anului 2010 au avut loc o serie de seminare pentru majoritatea direcţiilor impli-

cate în procesul elaborării bugetului municipiului Chișinău. Seminarele au fost fortificate prin 2 
vizite de studiu în Polonia și 2 stagii pentru 2 specialiști în bugetare din cadrul Direcţei Generale 
Finanţe în Cracovia, primul oraș din Polonia care a introdus bugetarea de performanţă (1994)

II. Etapa de implimentare a bugetului de performanţă
Ca rezultat al etapei iniţiale, se planifică pînă la sfîrșitul anului 2011, elaborarea versiunii fina-

le a bugetului de performanţă pilot a Municipiului Chișinău pentru anul 2012. În prima jumătate 
a anului 2011 se preconizează elaborarea studiului de caz cu prezentarea bugetelor de performan-
ţă pilot a unităţilor selectate. 

Importanţa bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale derivă din funcţia principală a aces-
tora de a presta comunităţii servicii publice de înaltă calitate, a contribui la dezvoltarea economi-
co-socială a teritoriului pe care îl administrează. 

Procesul bugetar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, actualmente se elaborează, 
conform etapelor descrise în figurile de mai jos.

Municipiul Chișinău -capitală a Moldovei nu a fost afectat de criză mai rău decât alte capitale, 
dar Chișinăul se confruntă cu o serie de probleme structurale ce preced momentul crizei econo-
mice care a debutat în a doua parte a lui 2008 și care s-ar putea rezuma astfel:

Bugetul local al Chișinăului este: mic în valoare absolută și preponderent orientat către chel-
tuieli sociale și subvenţii, astfel încât cheltuielile de investiţii per capita de locuitor reprezintă o 
sumă infimă, cu care nu se poate face mare lucru 

Capacitatea de management și legitimitatea instituţională 
Analiza capacităţii administrative poate fi divizată în câteva categorii, printre care o atenţie 

specială se atrage următoarelor: 
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Transparenţă și informarea în ceea ce privește luarea deciziilor cu privire la utilizarea resurse-
lor publice cât și la raportarea precisă, oportună și accesibilă. După cum s-a descris anterior, baza 
legislativă prevede proceduri stricte și rigide cu privire la prezentarea rapoartelor anuale de exe-
cutare a bugetului și analiza acestora de Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă aceasta, metodo-
logia este una și aceeași pentru întreaga ţară și se implementează în conformitate cu regulile fixa-
te de Trezoreria de Stat.

Evaluarea procesului de elaborare a bugetului, care include adoptarea bugetului și tipul moda-
lităţii de elaborare a acestuia, precum și sistemele informaţionale corespunzătoare. Trebuie de 
menţionat că planificarea bugetului și pregătirea raportului se bazează pe principiul fluxului de 
numerar. Pentru a asigura planificarea pe termen mediu și pentru a indica comprehensiv toate 
pasivele dobândite, este necesar de a aplica o bugetare bazată pe obligaţiile financiare neonorate în 
procesul de planificare a bugetului și de pregătire a raportului. Totuși, aplicarea metodologiei de 
elaborare a bugetului în baza principiului de program ar facilita transparenţa și ar oferi o vizibili-
tate mai bună asupra alocării de resurse pentru implementarea funcţiilor municipale specifice.

Evaluarea perioadelor de planificare a finanţelor și investiţiilor. În prezent, metodologia exis-
tentă de elaborare a bugetului nu prevede elaborarea bugetului pe termen mediu și lung, inclusiv 
pentru implementarea proiectelor de investiţii. 

Evaluarea gestionării veniturilor și cheltuielilor. Politica de venituri din impozite și taxe poate 
fi considerată drept stabilă și previzibilă, totuși ea nu este foarte receptivă la influenţe din partea 
Primăriei. Este necesar de a spori controlul asupra colectării la termen a impozitelor și taxelor. De 
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asemenea trebuie impusă o procedură mai strictă de colectare a taxelor municipale și aplicarea 
amenzilor pentru întârzieri. 

Cheltuielile trebuie sub-divizate în cheltuieli de întreţinere și cheltuieli pentru investiţii în 
conformitate cu cea mai bună practică existentă. Aceasta poate crea bazele pentru a adopta și 
aplica planificarea investiţiilor pe termen lung, de a trece treptat la planificarea pe termen lung și 
a cheltuielilor de întreţinere sau celor operaţionale, deoarece fiecare proiect de investiţii imple-
mentat rezultă în anumite costuri de întreţinere pentru anii viitori.

Politicile de management a datoriilor. Posibilităţile de a-și asuma angajamente pe termen lung, 
inclusiv luarea de împrumuturi pe termen lung de la băncile comerciale sau alte instituţii finan-
ciare doar pentru derularea proiectelor de investiţii pot fi evaluate drept pozitive. Totuși, restric-
ţiile stricte la suma angajamentelor pot fi criticate, deoarece ea permite acoperirea cheltuielilor 
pentru investiţii numai la un nivel de până la 20% din bugetul total al veniturilor.

Evaluarea managementului rezervelor și lichidităţii. Posibilitatea oferită care permite cheltui-
rea până la 20% din surplusul bugetului anterior pentru a acoperi necesităţile de cheltuieli în anul 
viitor, inclusiv cheltuielile de investiţii poate fi evaluată drept pozitivă. Același lucru poate fi men-
ţionat și despre posibilitatea de a încasa venituri din fondurile excedentare care rămân în solduri. 
În același timp, trebuie de menţionat că politica de lichidităţi este destul de conservativă și respec-
tă întocmai planul financiar.

Flexibilitatea financiară 
Flexibilitatea financiară poate fi evaluată în baza distribuirii venitului în conformitate cu abi-

litatea Primăriei de a influenţa suma acestuia. În prezent, așa-numitele venituri de modificare ale 
Primăriei Chișinău ating nivelul de 11-12,5% în veniturile operative și până la 20% în veniturile 
totale care iau în consideraţie și veniturile din comercializarea și privatizarea proprietăţii. Acest 
nivel reprezintă un indicator moderat sau chiar mic. Pentru comparaţie: indicatorul care depășeș-
te nivelul de 40% este apreciat ca un indicator înalt conform practicii internaţionale.

Încă un indicator utilizat pentru măsurarea elasticităţii financiare este coeficientul care carac-
terizează ponderea cheltuielilor de investiţii în comparaţie cu toate cheltuielile, deoarece aceasta 
permite caracterizarea necesităţilor de cheltuieli pe viitor. În prezent, indicatorul menţionat mai 
sus este destul de instabil pentru Primăria Chișinău, respectiv 36,5% în 2006 și 14,2% planificate 
în 2012. În conformitate cu practica internaţională, indicatorul de 13-15% este apreciat ca fiind 
moderat, iar dacă depășește nivelul de 25% este înalt. Totuși, acești indicatori sunt influenţaţi 
puternic de schimbările rapide în procesele socio-economice, ceea ce impune utilizarea mai mul-
tor fonduri pentru necesităţile sociale decât pentru dezvoltarea infrastructurii.  În continuare 
prezentăm o analiză comparativă dintre municipiul Chișinău și alte capitale, a indicatorului In-
vestiţii per capita în bugetele pentru anul 2012.

  Populaţie Buget, 
mil €

Investiţii 
capital

Buget
/loc, €

Investiţii
/loc, €

Chişinău 1 000 000 185 14,2% 185 26,3
Tbilisi 1 200 000 292 29% 253 71
Belgrad 1 610 000 925 13.1% 575 75
Bucureşti 1 950 000 844 17.9% 422 75
Budapesta 2 050 000 2,1 26.1% 1,024 267
În 2008 acest indicator pnt mun. Chișinău a constituit – 5,88 Euro/loc
În 2009 acest indicator pnt mun. Chișinău a constituit – 2,25 Euro/loc
În 2010 acest indicator pnt mun. Chișinău a constituit – 19,62 Euro/loc
În 2011 acest indicator pnt mun. Chișinău a constituit – 34 Euro/loc
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Bugetul de performanţă este un plan financiar care asigură: 
• stabilirea misiunii administraţiei publice locale, a scopurilor și obiectivelor; 
• evaluarea periodică a performanţei lor ca parte a procesului bugetar, formând legătura 

dintre intrările necesare pentru punerea în aplicare a planului strategic de dezvoltare a 
administraţiei publice locale și rezultatele anticipate. 

Misiunile Administrației Publice Locale şi obiectivele pot fi: 
Nivel înalt 
• Populaţie mai sănătoasă 
• Populaţie mai avută 
• Un segment de piaţă mai mare 
Nivel mai scăzut 
• Cost-eficienţa reparaţiilor la drumuri 
• Utilizarea mai intensă a bibliotecilor 
• Un nivel de performanţă mai bun într-o școală 
Cel mai important este să stabilim corect care sunt principalii factori cauzali care vor deter-

mina atingerea obiectivelor. Ca spre exemplu:

Performanţa bugetară 
Evaluarea performanţei bugetare se bazează și ea pe o serie de indicatori – ponderea venituri-

lor și cheltuielilor operative faţă de totalul de venituri. În conformitate cu practica internaţională, 
acest indicator trebuie să fie în limita nivelului de 8-12% pentru a fi apreciat drept unul pozitiv. 
Acest indicator este comparativ înalt pentru Chișinău, dacă este măsurat în termeni medii, luând 
în consideraţie metodologia strictă de elaborare a bugetului Chișinăului, sistemul de regularizare 
fiscală pentru administraţia publică locală și restricţiile de împrumut pentru asigurarea lichidită-
ţii. Pe lângă acesta, modul existent de elaborare a bugetului practic nu permite deficitul operativ. 

“Dacă nu măsori rezultatele, nu poţi deosebi succesul de eșec iar dacă nu vezi succesul, 
nu poţi să-l recompensezi, respectiv, dacă nu recunoști eșecul, nu poţi să-l corectezi” 



326

PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT: REALITĂŢI ȘI PERSPECTIVE

Conf.univ.dr., Victor MOCANU, 
Universitatea de Studii Europene din Moldova

Abstract
Worldwide, governments of developed or least developed countries face the problem of providing 

better services in more and more areas, whereas having a limited budget. In order to accomplish 
the challenge, public-private partnerships are used. Public-private partnerships represents a way of 
cooperation between the public authority and private sector, respectively NGO, business associations 
or companies and the purpose of its activities are, among other things, regulation of projection/desig-
ning, fi nancing, construction, operation, rehabilitation, development, renting/lending and transfer 
of any public work, good or public service

În întreaga lume, guvernele statelor dezvoltate sau mai puţin dezvoltate se confruntă cu pro-
blema asigurării unor servicii publice mai calitative sau în arii din ce în ce mai extinse pe seama 
unor bugete limitate. Unor astfel de provocări li se adresează și parteneriatul public-privat. Parte-
neriatul public privat nu are, în acest moment, o defi niţie unanim acceptată în literatura de spe-
cialitate. Parteneriatul public privat exprimă o modalitate de cooperare între autoritatea publică 
și sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri ori 
companii și are ca obiect reglementarea proiectării, fi nanţării, construcţiei, operării, reabilitării, 
dezvoltării, închirierii și transferului oricărei lucrări publice, bun sau serviciu public.

Această modalitate de cooperare între sectorul public și cel privat reprezintă, în această perioa-
dă de constrângeri bugetare, o alternativă viabilă de realizare a investiţiilor publice în condiţiile în 
care fi nanţarea acestora este integral sau parţial asigurată de către investitorii privaţi, serviciu care 
în mod tradiţional era furnizat de sectorul public. Aceste proiecte combină punctele tari atât ale 
sectorului public cât si ale celui privat și în același timp le inhibă punctele slabe. Putem spune ca par-
teneriatul public-privat reprezintă o oportunitate atât pentru sectorul public, cât si pentru cel privat. 

În prezent rolul cooperării între sectoarele publice și private este foarte important pentru dez-
voltarea și operarea infrastructurii pentru o gamă largă de activităţi economice. Ea provine din 
faptul că sectorul public este conectat la două caracteristice tipice: cerinţe enorme de fi nanţare și 
o mare limitare fi nanciară în fondurile publice disponibile. Astfel de aranjamente de parteneriat 
public-privat au fost împinse de limitare în fonduri publice pentru a acoperi nevoile de investiţie, 
dar de asemenea de a crește calitatea și efi cienţa sectorului public. Cooperarea dintre sectorul 
public și cel privat poate lua forme diverse, de la simpla relaţie dintre cumpărătorul și vânzătorul 
unui bun la companii mixte cu structură complexă.

Realizarea parteneriatelor public-private, respectiv cooperarea, în diferite forme, dintre autorităţile 
publice și mediul de afaceri, în scopul asigurării fi nanţării, construcţiei, renovării, managementului, 
întreţinerii unei infrastructuri sau furnizării unui serviciu, nu reprezintă o noutate. Este o soluţie îm-
brăţișată de majoritatea statelor cu o economie avansată pentru dezvoltarea infrastructurii, construcţia 
de școli, spitale, drumuri, dar si pentru prestarea diferitor servicii sociale. Astfel, parteneriatul public-
privat poate produce efecte pozitive pe piaţa forţei de muncă și în dezvoltarea locală, în același timp 
parteneriatul contribuie implicit la întărirea sistemului de guvernare și la dezvoltarea locală. 

Toate aceste aspecte, însă, depind în mare măsură de gradul de descentralizare a administraţiei 
publice, precum și de identifi carea prealabilă a agendei de dezvoltare locală, ţinând cont de diversi-
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tatea formelor de colaborare între autorităţile publice și sectorul privat. Din aceste considerente nu 
trebuie formulată o defi niţie standard a parteneriatului public-privat. Parteneriatul public-privat se 
constituie ca o modalitate viabilă de introducere a managementului privat în serviciile publice, pe 
calea unei legături contractuale de lungă durată, între un operator privat și o autoritate publică. Par-
teneriatul public-privat asigură, în mod fundamental realizarea, în totalitate sau parţial a serviciului 
public proiectat, făcând apel la know-how-ul și resursele sectorului privat [2, p.3].

Termenul de parteneriat public-privat nu este defi nit la nivel comunitar (în acquis). Parte-
neriatul public-privat este defi nit de Comunitatea Europeană în Green Paper on Public-Private 
Partnerships drept formă de cooperare între autorităţile publice și mediul privat în vederea pro-
iectării, fi nanţării, construcţiei, reab ilitării, operării și întreţinerii infrastructurii pentru furniza-
rea unui serviciu public [4].

OECD defi nește parteneriatul public-privat ca un acord între o autoritate publică și un par-
tener privat (care poate include operatorii și fi nanţatorii), în conformitate cu care partenerul 
privat oferă servicii în așa fel încât obiectivele de prestare a serviciilor publice să corespundă cu 
obiectivele de profi t ale partenerului privat și în cazul în care efi cienţa de corespundere depinde 
de transferul riscurilor către partenerului privat. 

Astfel, menţionăm, că nu există o singură defi niţie sau model de parteneriat public-privat, 
care să fi e unanim acceptate la nivel internaţional. Pe plan internaţional, parteneriatul public-
privat este considerat un aranjament juridic prin care resursele, riscurile și recompensele aferente 
atât agenţiei publice cât și companiei private se combină pentru a asigura o efi cienţă mai ridicată, 
un mai bun acces la capital și o conformare mai riguroasă la reglementările legale privitor la me-
diu și locurile de muncă. Interesul public este asigurat prin introducerea în cadrul contractului a 
unor prevederi referitoare la existenţa unei monitorizări permanente asupra modului de derulare 
a proiectului. În acest mod toate părţile implicate sunt recompensate: entitatea publică, compania 
privată și publicul în general. Viabilitatea economică a unui proiect este apreciată de partenerul 
privat prin capacitatea sa de a genera resurse capabile să asigure fi nanţarea și remunerarea con-
venabilă a capitalului investit și a riscurilor la care se expun. Acestea privesc impactul economic, 
însă partenerul public este obligat să introducă în ecuaţie și noţiunea de utilitate socială ceea ce 
dă specifi citate parteneriatului public-privat.

Fără îndoială, există percepţii diferite asupra parteneriatelor public-private, după natura ex-
perienţelor care există în diferite ţări, în special în Europa, așa cum există sisteme diferite de orga-
nizare administrativă și a serviciilor publice (descentralizat - centralizat - deconcentrat), precum 
și o diversitate de culturi politice, comunitare și religioase. Din acest motiv, defi nirea conceptului 
de parteneriat poate porni fi e de la o abordare „centralistă”, fi e „descentralizată” sau „mixtă” ori 
„integrată” ţinând cont atât de modelul de organizare a administraţiei publice (centralizat - des-
centralizat) cat și de natura unui program/proiect ce urmează a fi  realizat. Se constată de altfel că 
în ţările europene nu există și nici nu se poate impune un sistem standard de parteneriat, chiar 
dacă acesta se modelează în ultimii ani tot mai mult sub infl uenţa anglo-saxonă în funcţie de 
două obiective majore: a) ocuparea forţei de muncă și b) dezvoltarea locală în scopul asigurării 
coeziunii economice și sociale [10, p. 14-15].

Parteneriatele public-private au un rol semnifi cativ din punctul de vedere al creșterii econo-
mice care este extrem de dependentă de dezvoltarea și sporirea infrastructurii tehnice, în special a 
utilităţilor (ca energie electrică, apă și telecomunicaţii) și sisteme de transport, ale infrastructurii 
sociale (ca spitale și echipament de sănătate, închisori, facilităţi de educaţie și găzduire). Pentru 
numeroase administraţii publice aceasta este văzută ca zona cea mai presantă pentru implicarea 
sectorului privat.

Așteptările multor decidenţi de politici din Republica Moldova faţă de „parteneriatul public-
privat” sunt foarte mari, poate chiar exagerat de mari. Majoritatea managerilor din sectorul public, 
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deși au o înţelegere foarte sumară a proiectelor de parteneriat public-privat, tind să considere acest 
tip de proiecte ca pe o panacee pentru problemele cu care se confruntă sectoarele/domeniile pe care 
le administrează, inclusiv pentru problema defi citului de capital investiţional. În realitate, proiectele 
de parteneriat public-private pot complementa, dar în nici un caz nu pot substitui, eforturile mana-
geriale și resursele publice necesare pentru prestarea diferitor servicii publice. Experienţa interna-
ţională demonstrează că în unele sectoare, în general, este foarte difi cil de atras capital privat, ceea 
ce face și implementarea unor proiecte de parteneriat public-privat destul de problematică [11, p.3].

Avantajul parteneriatelor public-private constă în faptul că utilizarea lor transferă asupra ac-
torilor privaţi anumite cheltuieli care altfel ar fi  fost sustrase din bugetul public. Parteneriatele 
public-private servesc în calitate de sprijin și oferă posibilitatea de implicare mai ales la nivelul 
autorităţilor locale, care au nevoi multiple de îmbunătăţire a infrastructurilor.

Punctele tari ale sectorului privat: efi cienţă în management, tehnologii noi, efi cienţa locului 
de muncă, managementul fl uxului de bani, dezvoltarea personalului, punerea în comun a resur-
selor (în special surse fi nanciare și materiale). Pot fi  identifi cate patru roluri principale pentru 
sectorul privat în proiectele de parteneriat public-privat: 

1) să asigure capital adiţional; 
2) să asigure management alternativ și aptitudini de implementare;
3) să asigure valoare adăugată consumatorului și publicului în general; 
4) sa asigure o mai buna identifi care a nevoilor și a folosirii optime a resurselor.
Punctele tari ale sectorului public: autoritate legală, protecţie a politicilor de achiziţie, obiecti-

ve pentru a satisface nevoile publicului, personal dedicat dar constrâns, resurse de capital.
Secretul unui parteneriat reușit este de a echilibra punctele forte ale ambelor sectoare.
În principiu, rolul partenerului public se referă la fi nanţarea, la punerea în aplicare a obiec-

tivelor de interes public, la calitatea serviciilor, la stabilirea tarifelor (preţurilor). Rolul investi-
torului privat se referă la fi nanţarea, proiectarea, realizarea și operarea pe criterii economice a 
obiectivului ce face obiectul proiectului public-privat. 

Prin contractul de parteneriat public-privat este urmărită realizarea atât a obiectivelor de interes 
public, cât și a celor de interes comercial. Diviziunea responsabilităţilor, a valorii de fi nanţare și a 
riscurilor sunt convenite prin contract. Pe parcursul derulării unui contract de parteneriat public-
privat, atât partenerul public cât și cel privat își păstrează identitatea și responsabilitatea proprie. 

Contractele de parteneriat public-privat sunt actele care statuează drepturile și obligaţiile au-
torităţii publice și ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului 
public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, fi nanţare, construcţie 
sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinată. Aceste contracte au o natură 
juridică administrativă (privind un bun public) se încheie cu titlu oneros și în formă scrisă, sunt 
cumulative, tipice și numite [3, p.333]. 

Principalele dezavantaje ale proiectelor de parteneriat public-privat sunt: (a) proiectele de 
parteneriat public-privat preferă aspectul economic al proiectului faţă de cel social, ecologic sau 
alte aspecte; (b) pregătirea lentă a fi ecărui proiect de parteneriat public-privat, care poate dura 
până la doi ani, dacă pregătirea proiectului se vrea a fi  la standarde ridicate; (c) cererea de a 
asigura relaţii transparente, fi e în alegerea unui partener, în stabilirea termenilor și condiţiilor, 
competenţelor și responsabilităţilor, sau în timpul încheierii contractului propriu-zis, care este 
depășită de caracterul lung și complicat al contractelor încheiate; (d) impacte fi nanciare negative 
considerabile în cazul parteneriatelor care trebuie dizolvate; (e) posibilul transfer de riscuri de 
la sectorul privat la cel public, adică riscul de faliment; (f) experienţa insufi cientă a partenerilor, 
mai ales a sectorului public atunci când contractează astfel de proiecte, caz în care putem observa 
o asimetrie informaţională care lucrează în favoarea companiilor private, care de obicei își ca-
nalizează eforturile și potenţialul pentru a-și negocia condiţii mai bune; (g) din punct de vedere 
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macro-economic putem observa dezavantaje substanţiale în faptul că, ca și consecinţă a caracte-
rului pe termen lung al acestor proiecte, cresc cheltuielile de mandatare și apare datoria ascunsă, 
iar această datorie va exista timp de foarte mulţi ani, și astfel va afecta negativ puterea de luptă a 
guvernelor viitoare și va împovăra semnifi cativ generaţiile viitoare [12, p.62] .

Cu toate acestea, avantajele oferite de parteneriatul public-privat justifi că asumarea unor ris-
curi și din partea sectorului public, experienţa dovedind că acest gen de colaborare a adus mai 
multe efecte benefi ce pe termen lung decât dezavantaje sau pierderi economice.

Contractele de parteneriat public-privat dispun de o reglementare proprie și în perioada ani-
lor 2008-2010 în Republica Moldova a fost constituit un cadru legislativ și normativ coerent în 
domeniul parteneriatului public-privat. În scopul contribuirii la atragerea de investiţii private 
pentru realizarea proiectelor de interes public, al creșterii efi cienţei și calităţii serviciilor, lucră-
rilor publice și altor activităţi de interes public și al utilizării efi ciente a patrimoniului public și a 
banilor publici  la 10 iulie 2008 a fost adoptată Legea cadru cu privire la parteneriatul public-pri-
vat nr. 179-XVI care reprezintă actul legislativ principal ce stabilește principiile de bază ale parte-
neriatului public-privat, formele și modalităţile de realizare, procedura de iniţiere și de realizare a 
acestuia, drepturile și obligaţiile partenerului public și ale partenerului privat [7]. 

O altă categorie de acte legislative sunt cele ce reglementează formele de realizare a parteneri-
atului public-privat. Din această categorie putem menţiona Codul civil al Republicii Moldova [1] 
care se aplică asupra contractelor prevăzute de Legea privire la parteneriatul public-privat. Plus, 
la aceasta, Codul Civil se aplică parteneriatelor public-private în parte ce se referă la statutul juri-
dic al persoanelor juridice, al bunurilor proprietate publică și privată și alor aspect nereglemen-
tate de legislaţia specială. Legea cu privire la concesiuni, nr. 534-XIII din 13.07.1995 reprezintă 
actul legislativ special din domeniul dat care reglementează subiectele, obiectele, drepturile și 
obligaţiile principale, clauzele obligatorii, forma și mecanismul concesionării bunurilor, lucrări-
lor și serviciilor publice [6].

A treia categorie de acte legislative reglementează competentele autoritarilor publice în diferi-
te domenii. De exemplu, Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006 
stabilește competenţele autorităţilor publice locale și raionale (consiliile locale și raionale, prima-
rii și președinţii de raioane), inclusiv și în domeniul serviciilor publice, gestiunii patrimoniului 
public local, parteneriatului public-local, concesiunii [8]. 

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, nr.1402-XV din 24.10.2002 stabilește ca-
drul juridic unitar privind înfi inţarea și organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală 
în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea și controlul funcţionării lor, precum 
competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale și locale în acest domeniu [9].

Conform art. 2 din Legea cu privire la parteneriatul public-privat, 179/2008, parteneriatul 
public-privat este contract de lungă durată, încheiat între partenerul public și partenerul privat 
pentru desfășurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fi ecărui partener de a re-
partiza corespunzător resursele, riscurile și benefi ciile. Partenerul public este o persoană juridică 
de drept public sau asociaţie a acestei persoane care stabilește un raport de parteneriat public-pri-
vat. Partener public este reprezentat de una sau mai multe autorităţi publice de nivel local, raional 
sau naţional care stabilește un raport de parteneriat public-privat.

Partenerul privat poate fi  o persoană juridică de drept privat sau persoană fi zică și/sau asocia-
ţie a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un parteneriat public-privat.  

Parteneriatele public-private pot fi  iniţiate de autorităţile publice de la nivel central (Guvern, 
ministere, alte autorităţi administrative centrale), precum și de autorităţile publice raionale și loca-
le. Ele aprobă obiectivele și a condiţiile parteneriatului public-privat, a cerinţelor generale privind 
selectarea partenerului privat. De asemenea proiecte de parteneriat public-privat pot fi  iniţiate de 
către mai multe autorităţi publice de diferite nivele, inclusiv cele centrale în proiecte regionale.
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Delimitarea parteneriatelor public-private de diferite nivele se efectuează, de regulă, în func-
ţie de bunurile care se afl ă în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, a lucră-
rilor și serviciilor de interes public naţional sau de interes public local. 

Succesul realizării proiectelor de parteneriat public-privat necesită un cadru juridic efi cient 
și respectiv un cadru instituţional care ar asigura că fi ecare partener recunoaște obiectivele și 
nevoile altora. Au fost luate o serie de măsuri în scopul creării cadrului necesar care ar asigura 
participarea bună a sectorului privat în furnizarea de servicii și dezvoltare a infrastructurii.

Prin legislaţia cu privire la parteneriatul public-privat au fost defi nite autorităţile publice cu 
competenţe în domeniul parteneriatului public-privat. 

Guvernul este organul central al administraţiei publice, aprobă documentele de politici pri-
vind dezvoltarea parteneriatului public-privat, actele normative necesare pentru realizarea parte-
neriatului public-privat, executarea prezentei legi, aprobă setul de documente standard, precum 
și a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării parteneriatului public-privat. 

Ministerul Economiei elaborează documentele de politici privind dezvoltarea parteneriatului 
public-privat și propuneri de modifi care și completare a actelor legislative și normative privind 
parteneriatul public-privat. 

Ministerul Finanţelor examinează propunerilor privind participarea bugetului de stat la reali-
zarea proiectelor de parteneriat public-privat iniţiate și aprobate de Guvern și monitorizarea pro-
cesului executării de către partenerul public a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru realizarea 
proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional.

Agenţia Proprietăţii Publice este elementul cheie în cadrul instituţional privind parteneriatul 
public-privat. Agenţia coordonează iniţierea și realizarea de parteneriatelor public-private la ni-
vel naţional, avizează studiile de fezabilitate pentru parteneriatele public-private de interes naţio-
nal și local, monitorizează și evaluează realizarea parteneriatelor public-private.

Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat este o structură funcţională de compe-
tenţă generală constituită pe lângă Guvern pentru evaluarea politicii statului în domeniul parte-
neriatului public-privat, pentru defi nirea priorităţilor și strategiilor de implementare a parteneri-
atului public-privat în Republica Moldova. 

Autorităţile administraţiei publice locale decid iniţierea parteneriatelor public-private, aprobă 
obiectivele și a condiţiilor parteneriatului public-privat, a cerinţelor generale privind selectarea 
partenerului privat, desemnează membrii comisiilor de selectare a partenerului privat, asigură 
monitorizării și controlului realizării proiectelor de parteneriat public-privat în raza unităţii ad-
ministrativ-teritoriale respective.

În ceea ce privește modalităţile de instituire a parteneriatului public-privat, acestea pot con-
sta fi e într-un contract, caz în care relaţia dintre partenerul public și cel privat este de natură 
pur contractuală, fi e în crearea unei noi entităţi economice, controlate în comun de partenerul 
public și cel privat.

Realizarea parteneriatului public-privat include o serie de etape consecutive, reglementate 
prin lege, în care partenerul public și partenerul privat apar ca purtători de drepturi și obligaţii. 
Astfel, aceste etape consecutive de realizare a parteneriatului public-privat se grupează în câteva 
faze, cum ar fi : (a) faza de pregătire pentru un parteneriat public-privat; (b) faza studiului de feza-
bilitate; (c) faza selectării partenerului privat și încheierea contractului de parteneriat public-pri-
vat într-o formă stabilită prin lege; (d) faza de realizare a proiectului de parteneriat public-privat; 
și (e) faza de monitorizare și soluţionare a litigiilor apărute. 

1. Stabilirea obiectelor și obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat. Această etapă 
poate fi  considerată ca o etapă de pre-parteneriat, dar tot odată are și un caracter determinant 
de constituire a parteneriatului public-privat. În scopul iniţierii unui parteneriat public-privat 
autorităţile publice centrale (Guvernul) și locale (consiliile raionale și locale) vor constitui o lis-
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tă exhaustivă care va include bunurile proprietate a statului și unităţii administrativ-teritoriale, 
lucrările și serviciile de interes public naţional și local, după caz, propuse pentru parteneriatul 
public-privat și vor aproba obiectivele și a condiţiile parteneriatului public-privat, a cerinţelor 
generale privind selectarea partenerului privat. 

2. Elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate. Partenerul public asigură elaborarea și 
aprobarea studiului de fezabilitate, în baza căruia se face concluzia privind iniţierea parteneria-
tului public-privat, forma de realizare a parteneriatului public-privat, caracteristicile principale 
și indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, lucrării publice sau serviciului oferit prin care să se 
asigure utilizarea raţionala și efi cientă a bunurilor publice, cheltuielilor materiale, pentru satisfa-
cerea cerinţelor economice și sociale în domeniul respectiv. Agenţia Proprietăţii Publice avizează 
studiile de fezabilitate pentru parteneriatele public-private de interes naţional și local. Termenul 
de avizare a studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private este de 30 de zile din mo-
mentul recepţionării de către Agenţie a adresării autorităţii publice respective. În cazul în care au-
toritatea publică respectivă nu primește răspuns în termenul prevăzut, avizul se consideră pozitiv.

3. Decizia autorităţii publice de a organiza concursul de selectare a partenerului privat și nu-
mirea comisiei de selectare a partenerului privat. Pentru desfășurarea procedurii de selectare a 
partenerului privat, partenerul public creează o comisie de selectare a partenerului privat pentru 
fi ecare bun propus ca obiect al parteneriatului public-privat. 

4. Decizia autorităţii publice privind publicarea comunicatului informativ și procedurile publici-
tare. Partenerul public asigură elaborarea documentaţiei necesare concursului de selectare a par-
tenerului privat în dependenţă de obiectul și forma parteneriatului public-privat (caiet de sarcini, 
cerinţe faţă de ofertă, proiectul contractului de parteneriat public-privat) și publică în Monitorul 
Ofi cial a comunicatului informativ cu privire la iniţierea a parteneriatului public-privat și este 
valabil 60 de zile din ziua publicării.

5. Evaluarea și examinarea ofertelor. Selectarea partenerului privat. În termen de 30 de zile 
de la expirarea termenului de depunere a ofertelor comisia de selectare a partenerului privat va 
selecta cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici, economici și fi nanciari de către par-
tenerul privat. Ședinţele comisiei de selectare a partenerului privat sunt publice, iar rezultatele 
fi nale ale procesului de selectare se fac publice prin publicare în Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova și pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice.

6. Soluţionarea contestaţiilor. Participanţii la concurs ale căror oferte au fost respinse sunt în 
drept să conteste, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, decizia comisiei privind desemnarea partenerului privat. Contestaţia se examinează în termen 
de 30 de zile de către comisie, care decide asupra contestaţiei, fapt adus la cunoștinţă solicitantu-
lui. Decizia comisiei de respingere a contestaţiei sau neinformarea în termen a solicitantului nu îl 
privează pe acesta de dreptul de a se adresa în instanţă de contencios administrativ.

7. Încheierea contractului de parteneriat public-privat. După desemnarea celei mai bune ofer-
te, și publicarea în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, comisia de selectare a partenerului 
privat elaborează, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, un proiect de contract și îl 
va transmite ofertantului desemnat învingător. Proiectul de contract se negociază în cel mult 30 
de zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat învingător. Parteneriatul 
public-privat trebuie să se bazeze pe echilibrul dintre drepturile, obligaţiile și benefi ciile partene-
rului public și cele ale partenerului privat.

8. Monitorizarea și soluţionare a litigiilor apărute. Partenerul privat prezintă anual partene-
rului public un raport despre activitatea în cadrul proiectului de parteneriat public-privat. Ac-
tivitatea parteneriatului public-privat este supusă auditului anual obligatoriu în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Parteneriatul public privat poate fi  supus și altor forme de control (de mediu, 
calitate în construcţii etc.) conform legislaţiei în vigoare.
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Neîndeplinirea de către unul dintre parteneri a obligaţiilor în conformitate cu prevederile 
contractului de parteneriat public-privat poate conduce la apariţia unor confl icte, litigii care se 
răsfrâng negativ asupra realizării parteneriatului. Litigiile apărute în cadrul parteneriatului pu-
blic-privat se soluţionează pe cale amiabilă, prin rezultat pozitiv litigiul poate fi  soluţionată în 
instanţă de arbitraj sau de instanţa de judecată. Modalitatea soluţionării litigiilor apărute dintre 
partenerul public și partenerul privat se determină prin contract.

În concluzie putem menţiona că parteneriatul public-privat nu este o modalitate universală 
în rezolvarea tuturor problemelor ce ţin de domeniile care tradiţional au fost în responsabilitatea 
sectorului public. Prin parteneriatul public-privat se oferă doar niște forme alternative ce pot 
fi  utilizate pentru a asigura o mai mare efi cacitate, efi cienţă și economie în utilizarea resurselor 
publice. Rezultatul în totalitate depinde de capacitarea sectorului public de a alege și implementa 
cele mai reușite forme de parteneriat public-privat.  
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Abstract
The paper focuses on the impact of the partnerships’ on the process of social economic de-

velopment of the regions. First, some general issues on relations between several interested par-
ties were emphasized, then specific subjects of the process were characterized.  Third sector 
organizations have a lot to offer citizens, as they are flexible, user-focused, have complex local 
knowledge and are generally viewed as trustworthy by citizens. As many third sector organi-
zations share their objectives with the public sector, they can be ideal partners in design and 
delivery of public services. Working closely and communicating with NGOs, private companies, 
is a vital step in building partnerships.

Local agreements are set to become even more important mechanisms for joining-up service de-
livery and improving outcomes for citizens. Beside cooperation and new experience, some additional 
fi nancial resources may be achieved due to the fact that international donors still prefer fi nancing 
local projects implemented by NGOs. Th e vast majority of PPP approaches fall in the middle of 
spectrum, with risks and responsibilities shared between the public sector and its private partners 
according to their strengths and weaknesses.

In recent years, an increasing number of community groups and organizations have been enga-
ging in cross-border activities. Th e range of funding available, the positive social and political climate 
and EU policies have all contributed to this increase. Now, it’s important for local public authorities 
to get involved in this type of partnerships to get international expertise and fi nancial assistance for 
the existing local projects.  

Dezvoltarea economică locală trebuie realizată prin eforturile comune ale sectorului public, 
privat și cel al comunităţii. Acest proces trebuie perceput ca fi ind unul participativ în cadrul căru-
ia membrii comunităţii din toate sectoarele contribuie împreună la diverse activităţi și iniţiative 
care vor conduce la dezvoltarea durabilă economică a localităţii și respectiv la creșterea nivelului 
de trai al tuturor membrilor comunităţii.  Succesul comunităţilor depinde de adaptarea lor la 
schimbările care au loc în mediul extern, astfel îmbunătăţirea competitivităţii este foarte impor-
tantă. Problematica dezvoltării aduce însă în prim-plan diversitatea și complexitatea domeniilor 
sale, care stau la baza descentralizării, a competitivităţii economice și a provocărilor pe care Mol-
dova trebuie să le depășească.

Una dintre cele mai importante probleme semnalate de autorităţile administraţiei publice 
locale în domeniul dezvoltării regionale este lipsa resurselor fi nanciare necesare susţinerii acti-
vităţilor specifi ce și a investiţiilor ce se impun a fi  realizate. De asemenea, administraţia public 
locală se confruntă cu insufi cienţa personalului califi cat din structurile sale fapt ce împiedică 
procesul fi resc de impulsionare a dezvoltării regionale. Multe din problemele autorităţilor pot fi  
soluţionate prin crearea și dezvoltarea unor parteneriate efi ciente, funcţionale.

Relaţiile dintre nivelul local și central în defi nirea și implementarea politicii economice tre-
buie să se bazeze pe o deplină claritate în privinţa rolului ce îi revine fi ecărui nivel administrativ, 
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precum și pe coeziunea intervenţiei acestora în promovarea dezvoltării socio-economice. Ca ur-
mare, este extrem de important să se stabilească legături (fi e acestea formale ori informale) de 
parteneriat lărgit  efectiv între diferitele niveluri administrative. [10, p.485]

Parteneriatul public-privat [15, p.129] reprezintă una din cele mai expansioniste instituţii din 
contextul economic și juridic european actual. Ea reprezintă, în fapt, asocierea, sub diverse for-
me, dintre sectorul public și cel privat pentru fi nanţarea, construirea, modernizarea, întreţinerea, 
operarea, administrarea și/sau managementul unor bunuri ori servicii publice. 

Direcţia Generală Politică Regională (Comisia Europeană) defi nește conceptul ca fi ind “acord 
între sectorul public și cel privat în scopul elaborării unui proiect ori furnizării unui serviciu, care 
în mod tradiţional este furnizat de sectorul public, recunoscînd în același timp că ambele părţi au 
anumite avantaje în realizarea unor sarcini specifi ce”. [6, p.16]

În Legea cu privire la parteneriatul public-privat [4] se defi nește termenul care va contribui la atra-
gerea investiţiilor private pentru realizarea proiectelor de interes public, la creșterea efi cienţei și calităţii 
serviciilor, lucrărilor publice și altor activităţi de interes public și la utilizarea efi cientă a patrimoniului 
public și a banilor publici: „parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partene-
rul public și partenerul privat pentru desfășurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile 
fi ecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile și benefi ciile”.

Un rol catalizator în dezvoltarea regională, inclusiv sub aspectul social-economic îl reprezintă 
alocarea de către Uniunea Europeană și de către organismele fi nanciare internaţionale a unor sume 
considerabile destinate încurajării investiţiilor și programelor de dezvoltare regională. Având în ve-
dere capacităţile slabe ale autorităţilor publice locale de gestionare corectă a fi nanţărilor, marea lor 
majoritate se alocă prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale. Astfel, printr-un dialog con-
stant cu sectorul asociativ, autorităţile publice locale pot benefi cia de asistenţă exact în domeniile 
indentifi cate drept prioritare pentru o direcţionare efi cientă a resurselor disponibile. 

În vederea realizării competenţelor și atribuţiilor cu care sunt abilitate, autorităţile publice 
locale de nivelul I și II pot dezvolta parteneriate cu alte instituţii publice și/sau private autohtone 
și/sau străine, în baza legislaţiei în vigoare, sau pot dezvolta asocieri în același sens. Unul dintre 
principiile descentralizării este cel al parteneriatului: “principiul parteneriatului public-privat, 
public-public, public-civil, care presupune garantarea unor posibilităţi reale de cooperare între 
guvern, autorităţile locale, sectorul privat și societatea civilă” [1]. Totodată,  chiar dacă în Legea 
privind administraţia publică locală [2] termenul „parteneriat” este menţionat doar în art.29(j) și 
53(d), totuși, la secţiunea „Competenţele consiliilor locale”, art. 14(j) și secţiunea “Consiliul raio-
nal”, art. 43(t), printre competenţele de bază ale autorităţilor publice locale se include și asocierea 
cu alte autorităţi publice locale, “precum și colaborarea cu agenţi economici și asociaţii obștești 
din ţară și din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun”.

Deși infl uenţa guvernului central asupra dezvoltării locale este încă semnifi cativă, rolul aces-
tuia treptat se limitează la asigurarea stabilităţii macroeconomice, reglementarea cadrului legal și 
instituţional naţional, distribuirea veniturilor. Odată cu descentralizarea și deconcentrarea ser-
viciilor publice, sporește infl uenţa administraţiilor locale, acestea considerându-se principalul 
agent al dezvoltării locale. 

Vorbind despre dezvoltarea locală, trebuie să remarcăm că sectorul privat constituie un alt 
agent important al procesului, deoarece serviciile pe care le poate oferi sunt mai competitive. 
Analizând acest sector ca structură, mod de activitate, este evident că companiile sunt fl exibile 
și implementatoare de noi tehnologii. Agenţii economici prin defi niţie trebuie să fi e competitivi 
pentru deţinerea locului pe piaţă și obţinerea de investiţii. Participarea agenţilor privaţi în par-
teneriatele cu administraţiile publice locale se realizează în conformitate cu contractul încheiat 
între acestea, astfel partenerul public și partenerul privat vor avea posibilitatea să-și revendice 
realizarea obligaţiilor apelând la sistemul judecătoresc.
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Relaţia dintre autorităţile locale și cetăţenii pe care acestea îi deservesc reprezintă cel mai impor-
tant factor în evaluarea democraţiei locale. Această relaţie depinde foarte mult de experienţa ambelor 
părţi și de dorinţa lor de colaborare. Persoanele fi zice din comunitate sunt acelea care sprijină sau din 
contra se opun atunci cînd este vorba de un program de dezvoltare economică locală. Dialogul începe 
atunci cînd ambele părţi sunt convinse și interesate în soluţionarea problemelor existente.

ONG-urile se caracterizează printr-o mare mobilitate în ceea ce privește direcţiile de acţiune. Mo-
bilitatea reprezintă o condiţie obligatorie pentru supravieţuirea lor. ONG-urile joacă un rol important 
în identifi carea unor probleme, care la moment sunt trecute cu vederea de către autorităţile locale. Prin 
utilizarea propriilor resurse, umane și capacităţii lor organizatorice ele contribuie substanţial la realiza-
rea obiectivelor ce ţin și de dezvoltarea locală. ONG-urile pot acoperi anumite necesităţi ale comunită-
ţii, oferind servicii mai calitative și mai ieft ine în comparaţie cu sectorul public. Dar ele nicidecum nu 
pot fi  privite ca “alternative” ale administraţiilor publice. ONG-urile niciodată nu vor substitui admi-
nistraţiile locale și nu vor realiza sarcinile administraţiilor. Ele completează activitatea administrativă 
și oferă soluţii complementare, deschizând calea spre colaborare cu administraţia publică locală.

Instituţiile de învăţământ și de cercetări știinţifi ce reprezintă niște resurse foarte importante 
în dezvoltarea economiei locale. Este cunoscută tendinţa instituţiilor de învăţământ de a pregăti 
forţa de muncă la nivelul standardelor economiei moderne. Din aceste considerente deschiderea 
unei instituţii de învăţământ într-o regiune oarecare înseamnă atragerea și concentrarea potenţi-
alului intelectual și a resurselor umane în instituţia respectivă, pentru ca ulterior acestea să fi e im-
plicate în soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea locală, prin intermediul diferitor progra-
me propuse de administraţiile publice locale. Toate aceste organizaţii pot fi  utile prin: organizarea 
cursurilor de recalifi care, oferirea de consultanţă fi rmelor locale, colectarea datelor economice și 
crearea unei baze de date în anumite domenii, efectuarea unor studii de fezabilitate, etc. [9]

Din analiza literaturii și periodicelor destinate societăţii civile afl ăm că deși la momentul actu-
al, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 6000 de ONG-uri1, majoritatea lor își desfășoară 
activitatea în mod separat, deseori autoizolându-se din raţiuni greu de înţeles. Ţinând cont de 
acest aspect, se consideră necesară scoaterea în evidenţă a importanţei dezvoltării parteneriatelor 
sociale pentru construcţia unei societăţi participative. Nu trebuie neglijat faptul că colaborarea 
ONG-APL și cooperarea ONG-ONG oferă posibilităţi de soluţionare mult mai efi cientă a pro-
blemelor sociale. Coagularea intereselor cetăţenilor și mobilizarea acestora în soluţionarea unor 
probleme comunitare este de datoria oricărui ONG. Impactul activităţilor derulate va fi  mult 
mai mare dacă organizaţiile din domeniu ar stabili parteneneriate viabile cu alţi actori sociali pe 
principiile egalităţii, reprezentativităţii și responsabilităţii partenerilor.   

Sondajele periodice efectuate de către unele ONG-uri demonstrează că organele autoadmi-
nistrării locale doresc stabilirea unui parteneriat permanent cu ONG-urile. Interacţiunea dintre 
cele trei sectoare ale societăţii: sectorul de stat, sectorul business și sectorul asociativ, de fapt, cre-
ează noi oportunităţi pentru dezvoltarea unui stat de drept bazat pe o economie de piaţă efi cientă, 
dar totodată cu un sistem avansat de protecţie socială. [11, p.5-9]

În lucrarea “Ghid practic. Parteneriatul public-privat, soluţie pentru un mai bun management 
al comunităţilor locale” [8, p.14], se menţionează că întrucât domeniile de cooperare sunt diverse, 
conceptul de parteneriat public-privat nu trebuie asimilat cu forma juridică de realizare a unei 
afaceri (activităţi cu scop lucrativ), cum sunt societăţile comerciale sau asocierile în participaţiu-
ne. Acestea din urmă sunt forme concrete de realizare a parteneriatului. Pe de altă parte, activită-
ţile ce se pot desfășura sub titulatura de parteneriat public-privat pot avea ca scop obţinerea unui 
profi t, cum este orice afacere, dar pot avea în vedere și activităţi care nu urmăresc obţinerea unui 
profi t. Exemple în acest sens sunt serviciile sociale sau activităţi precum întreţinerea parcurilor.

1 Din informaţia plasată în Registru de Stat al Organizaţiilor necomerciale, pe portalul Ministerului Jus-
tiţiei http://rson.justice.md/organizations
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Calitatea vieţii în comunităţile locale poate fi  îmbunătăţită prin stimularea parteneriatelor pu-
blic-private care vizează implementarea efi cientă a programelor locale de dezvoltare economică 
și socială. Experienţa și fl exibilitatea organizaţiilor neguvernamentale vor contribui la îmbună-
taţirea capacităţilor autoritaţilor locale de a planifi ca și implementa proiecte de dezvoltare eco-
nomică și socială în strînsă cooperare cu organizaţiile din societatea civilă. De cele mai dese ori 
existenţa unor acorduri de parteneriat între reprezentanţii sectorului asociativ și autorităţile pu-
blice locale denotă deschidere spre colaborare, administraţia publică locală consolidâdu-și astfel 
credibilitatea în raport cu cetăţenii. Parteneriatele stimulează și facilitează procesul de integrare 
socială și oferă posibilitatea abordării multidimensionale a unor probleme locale, fapt care poate 
duce la îmbunătăţirea calităţii și efi cienţei serviciilor.

În literatura română, regăsim conceptual de parteneriate locale în termenul “reţele teritoriale”, 
acestea reprezentând legăturile de cooperare pe plan local între diverse instituţii printre care și 
centrele de consultanţă, asociaţii, fi rme, administraţia publică locală. Odată formate, aceste reţele 
se caracterizează printr-un grad mare de interdependenţă, comunicare intensivă întru realizarea 
unui scop comun, pe bazele unei viziuni comune. [5, p. 40-41]

“Modelul reţelelor teritoriale favorizează o conexiune strânsă între modul de organizare a 
relaţiilor economice dintre fi rme și organizarea teritorială regional, caracterizată de legături 
complexe între zone industriale, centre urbane, zone metropolitane. Nu trebuie uitat însă, că în 
cadrul unei reţele teritoriale este foarte importantă dimensiunea instituţională a procesului de 
dezvoltare economică locală. Creșterea descentralizării și a complexităţii economiilor determină 
implicarea instituţiilor publice sau a unor noi organizaţii colective. Astfel, rolul instituţiilor locale 
și regionale este unul catalizator, integrator prin promovarea de noi soluţii pentru complementa-
ritatea resurselor, stimularea actorilor locali în elaborarea de proiecte, propunerea de programe 
strategice și oferirea asistenţei tehnice pentru implementarea acestora.” [14, p. 55]

Un plan de dezvoltare strategică a unei localităţi sau regiuni este un instrument necesar pen-
tru a orienta și impulsiona transformările pozitive din viaţa comunităţii, de a ghida efortul auto-
rităţilor locale, sectorului asociativ, sectorului economic și al cetăţenilor în vederea soluţionării 
problemelor comunitare prin construirea unui parteneriat comunitar efi cient. În procesul de co-
laborare cu mediul de afaceri, reprezentanţii sectorului asociativ, se iniţiază un dialog între putere 
și cetăţeni privind soluţionara problemelor și astfel, activitatea administraţiei publice locale de-
vine mai transparentă, cetăţenii prin reprezentanţii lor având posibilitatea să monitorizeze acti-
vitatea autorităţilor. Ţinând cont de diversitatea formelor de colaborare între autorităţile publice 
și sectorul privat, se constată că în ţările europene nu există și nici nu se poate impune un sistem 
standard de parteneriat, forma acestuia fi ind direct infl uienţată de obiectivele stabilite.

O sursă importantă de fi nanţare a proiectelor de dezvoltare regională poate fi  asistenţa acor-
dată de donatori externi, atât prin programele de cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, cît 
și prin programe disponibile autorităţilor regionale și locale. Odată cu crearea cadrului institu-
ţional și strategic de dezvoltare regională, și implementarea în practică a politicii de dezvoltare 
regională, având la bază Legea privind dezvoltarea regională [3], donatorii externi ar putea con-
tribui prin acordarea de alocări directe în bugetul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională. 
Mobilizarea resurselor adiţionale direct în acest fond va depinde de efi cacitatea și efi cienţa imple-
mentării politicii de dezvoltare și calitatea proiectelor de dezvoltare regională identifi cate. 

De multe ori, iniţiativele de planifi care participativă au nevoie de un „moment declanșator”, 
au nevoie de timp și abia apoi noi parteneriate se pot forma, se reaprinde interesul și se lansează 
noi procese. În unele situaţii, este nevoie de puţine resurse pentru a cîștiga interesul celor cîteva 
grupuri de planifi care sau celor cîţiva lideri locali. Participarea este o opţiune, ca și întregul proces 
de altfel, și trebuie adaptat condiţiilor și circumstanţelor locale. [13, p.30]

Fiecare partener trebuie să-și defi nească exact obiectivele, responsabilităţile părţilor și meca-
nismul de soluţionare a eventualelor confl icte, cu considerarea benefi ciarilor, adică la stabilirea 



337

unor parteneriate pe lîngă participanţii direcţi se menţionează și benefi ciarii. Din acest punct de 
vedere, comunicarea cu toate părţile implicate este foarte importantă.  

Ţinând cont că scopul unui parteneriat public-privat este de a îmbunătăţi calitatea serviciilor și 
utilităţilor publice și de a contribui la dezvoltarea economică locală, iniţiativa încheierii unor astfel 
de parteneriate aparţine numai autorităţilor publice locale. De altfel reglementările legale existente 
pun accent asupra acestui aspect. În același timp, coordonarea și monitorizarea modului în care se 
implementează parteneriatele aparţine tot autorităţilor publice. Din această perspectivă succesul 
parteneriatului depinde de modul în care instituţiile administraţiei publice își fi xează obiectivele, își 
organizează procesul decizional, managementul de proiect și pregătirea resurselor umane. [8, p.53]

Politica de dezvoltare regională, prin care se tinde spre o dezvoltare social-economică locală poate 
fi  apreciată și din perspectiva utilizării de către autorităţile publice centrale și locale, a resurselor de care 
dispun; combinaţii de instrumente de politică economică și fi nanciară în scopul stimulării investiţiilor, 
creării de noi locuri de muncă și al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, într-o regiune/teritoriu anume. 
La nivelul Uniunii Europene politica de dezvoltare regională este însă înainte de toate principala mo-
dalitate de a atinge obiectivele coeziunii în forma sa trivalentă: socială, economică și teritorială. 

Cît privește resursele fi nanciare pentru dezvoltare regională, acestea pot veni din sfera publică 
sau privată. Resursele autohtone, naţionale și locale, contribuie relativ puţin la dezvoltarea regională 
și asta nu pentru că ar lipsi cu desăvîrșire, cît mai ales pentru că nu se conjugă, în mod optim, cu cele 
europene și nu sînt utilizate cu respectarea unor principii, precum adiţionalitate, programare, sub-
sidiaritate, efi cienţă și mai ales durabilitate. Cît privește contribuţia resurselor private la dezvoltare 
regională, acestea sînt necesare și binevenite, dar efectul lor, într-un cadru de-reglementat, poate 
conduce la adîncirea dezechilibrelor sau la crearea unora noi, adică exact contrariul obiectivelor co-
eziunii și ale dezvoltării regionale. Un aspect-cheie al utilizării fondurilor este gradul de concentrare 
sau dispersie al acestora. Opţiunea europeană este concentrarea, și pe acest model se conturează la 
noi în prezent o formulă a așa-numiţilor „poli de creștere și dezvoltare urbană“, orașe mari către care 
este direcţionată o importantă parte a resurselor. Formulele, însă trebuie preluate etapizat cu impli-
carea modifi cărilor necesare, astfel evitîndu-se șocurile și diferenţele la nivel de implementare. [7]

Luînd în consideraţie faptul că disparităţile sociale regionale din Republica Moldova se structurea-
ză pe axele infrastructură și accesibilitate la servicii, rural-urban, agricol-neagricol, toate acestea au un 
impact nemijlocit asupra dezvoltării sociale în sferele educaţiei, sănătăţii și relaţiilor sociale. Politicile 
de dezvoltare regională pentru a fi  efi ciente deja prevăd ca obiective lichidarea disparităţilor existente 
inclusiv în dezvoltarea spaţială și operarea nu doar prin sisteme instituţionale diferenţiate, însă și în 
baza unor parteneriate viabile între instituţii. Este foarte important de menţionat că odată cu apariţia 
programelor transfrontaliere, a apărut și necesitatea stabilirii unor parteneriate dintre autorităţile pu-
blice locale și organizaţii neguvernamentale, inclusiv instituţii similare din alte ţări. 

Reieșind din tendinţele actuale, cînd societatea se confruntă cu un proces de globalizare a eco-
nomiei pe plan mondial, se intensifi că raporturile dintre ţări și acest proces este evident, în special, 
în regiunile transfrontaliere. Trebuie să menţionăm că fenomenul de colaborare tansfrontalieră, în 
special în  cadrul  euroregiunilor,  constă în stabilirea unor  relaţii  directe între  regiuni și comunităţi 
afl ate de o parte și de alta a frontierelor de stat, respectiv, discutăm despre parteneriate având în ca-
litate de subiecţi aceleași autorităţi publice locale, ONG-uri, companii, instituţii de cercetare dar cu 
extinderea geografi că a provinienţei acestora. În dezvoltarea cooperării transfrontaliere și în special  
a  euroregiunilor, un rol important  îl  are  alocarea  de  către  Uniunea Europeana  și  alte  organisme  
fi nanciare internaţionale  a  unor  sume considerabile destinate programelor de cooperare, care au 
ca domenii: dezvoltarea infrastructurii, cooperarea în domeniul cercetare-dezvoltare, elaborarea 
unor strategii commune, intensifi carea schimbului de informaţii ș.a.

Organele administraţiei publice locale din aceste regiuni trebuie să conștientizeze avantajele 
realizării concrete a unor relaţii de bună vecinătate, a unui amplu potenţial de cooperare reciproc 
avantajos în domeniile social, economic, cultural și ecologic. [7 ]
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Filosofi a cooperării transfrontaliere are la bază ideea potrivit căreia cel puţin două regiuni 
de frontieră consideră că pot rezolva mai bine o serie de probleme dacă o fac împreună, ci nu 
abordându-le într-un mod unilateral. Evoluţiile transfrontaliere actuale introduc o dimensiune 
nouă, cu rol însemnat în redefi nirea raporturilor dintre centru și periferie, iar factorul econo-
mic joacă rolul determinant. [12]

Deși parteneriatele reprezintă un instrument important de realizare a strategiilor locale cu 
considerarea proiectelor ce vor contribui la dezvoltarea social-economică locală, se recunoaște 
faptul că pot apărea anumite bariere cauzate în mare parte de calitatea comunicării și diferenţele 
existente atât în cazul parteneriatelor locale cît și celor transfrontaliere, internaţionale. Implicarea 
mai multor instituţii diferite ca mod de constituire și funcţionare determină și diferenţa de abor-
dare. Un factor important la crearea unui parteneriat public-privat este angajamentul din partea 
factorilor de decizie, care ulterior se vor implica și la coordonarea procesului, în acest fel pot fi  
minimizate riscurile unui parteneriat defectuos și realizarea obiectivelor stabilite iniţial.

Recunoaștem că dezvoltarea parteneriatelor se afl ă încă într-o etapă incipientă în Republica Mol-
dova, dar printr-o abordare strategică a dezvoltării în localităţi se poate promova apropierea sectorului 
privat de cel public ca modalitate de soluţionare a problemelor locale. În contextul dezvoltării unor 
proiecte locale, transfrontaliere, unele autorităţi publice locale au iniţiat deja parteneriate. Evaluând 
oportunităţile pe care le pot oferi parteneriatele, impactul economic și fi nanciar, utilitatea colaborării 
autorităţilor administraţiei publice locale cu alte instituţii este evidentă. Dezvoltarea social economică 
poate fi  obţinută doar în contextul fl exibilităţii administraţiei publice locale, utilizării unor metode 
moderne, precum și a unei abordări multidemensionale a problemelor existente.
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Summary
In this paper we have analyzed the work of health departments and community medical insti-

tution in Chisinau, with a display of how successful the municipal health care facilities and unused 
reserves, with conclusions and objectives to address them.

Keywords: primary health care, management

Grija faţă de sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de o importanţă primordială în poli-
tica oricărui stat, deoarece sănătatea constituie valoarea cea mai de preţ și componenta indispen-
sabilă a dezvoltării și prosperării sociale.

Activitatea sistemului municipal Chișinău de sănătate publică în anul 2011 a fost orientat spre 
realizarea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung și activităţilor prioritare în domeniul 
ocrotirii sănătăţii trasate în Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova (2007-2021) [2], 
Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate (2008-2017) [4] și altor acte legislative și norma-
tive ce ţin de domeniul sănătăţii publice.

În acest articol ne-am propus să analizăm activitatea Direcţiei sănătăţii și instituţiilor medi-
co-sanitare publice municipale, unde vom relata atât reușitele obţinute de colectivele instituţiilor 
medicale municipale, cât și rezervele neutilizate, cu concluziile respective și trasarea sarcinilor 
pentru soluţionarea lor.

Activităţile prioritare ale sistemului municipal de sănătate publică în domeniul asistenţei me-
dicale primare trasate pentru anul 2011 au fost:

■  Fortificarea capacităţilor manageriale în dirijarea sistemului de sănătate al municipiului în 
vederea asigurării condiţiilor necesare de implementare a politicii de sănătate. 

■  Asigurarea managementului resurselor umane în IMSP municipale prin utilizarea raţională 
a cadrelor existente și întreprinderea măsurilor întru perfecţionarea continuă a măiestriei lor 
profesionale și formarea de cadre performante.

■  Utilizarea raţională și eficientă a veniturilor acumulate de către IMSP în rezultatul prestării 
serviciilor medicale populaţiei.

■  Asigurarea accesibilităţii populaţiei și ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale 
prestate populaţiei cu menţinerea stabilă a indicatorilor principali de sănătate publică.

■  Sporirea responsabilităţii și ameliorarea continuă a indicatorilor ce ţin de asistenţa medica-
lă mamei și copilului. 

■  Acordarea asistenţei medicale primare calitative și în volum adecvat populaţiei, conform 
cerinţelor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobat prin Hotărârea 
Guvernului R. Moldova nr. 1387 din 10.12.2007.

■  Monitorizarea permanentă a nivelului morbidităţii populaţiei prin maladiile social-condiţi-
onate, cu sporirea măsurilor de profilaxie și tratament, în scopul neadmiterii agravării situaţiei 
epidemice.
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■  Realizarea continuă a măsurilor de importanţă vitală stipulate în Programele Naţionale și 
municipale prin sporirea eficacităţii conlucrării cu organele administraţiei publice locale, MS, 
CNAM, ONG, structurile internaţionale interesate în domeniu.

■  Renovarea și modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale a IMSP. 
Unul din obiectivele cele mai importante în activitatea Direcţiei sănătăţii și a IMSP sub-

ordonate, pe parcursul ultimilor ani, rămâne asigurarea Instituţiilor  medico-sanitare publice 
municipale cu cadre medicale. Analiza ratei de asigurare a populaţiei cu medici și personal 
medical mediu în municipiul Chișinău demonstrează, că situaţia existentă poate fi  considerată 
ca relativ sufi cientă pentru satisfacerea necesităţii populaţiei în îngrijiri medicale primare și 
specializate. Completarea Instituţiilor medico-sanitare publice municipale cu medici este de 
84,0% și ne confruntăm cu insufi cienţa cronică de cadre pe unele specialităţi, inclusiv, medici 
de familie. Indicele mediu de asigurare a IMSP din sectorul medical primar cu personal medi-
cal mediu constituie – 67,0% (Tab. 1).

Tabelul 1. Nivelul asigurării Asociaţiilor Medicale Teritoriale cu personal medical mediu în 
perioada anilor 2007- 2011 (%)

IMSP 2007 2008 2009 2010 2011

AMT Botanica 67,4 64,7 65,6 66,3 69,2

AMT Buiucani 58,8 57,7 61,1 62,4 60,7

AMT Centru 64,5 70,4 75,6 72,6 70,0

AMT  Ciocana 50,0 51,5 51,8 51,8 50,0

AMT Râșcani 75,0 76,4 85,4 85,9 87,6

Cea mai alarmantă situaţie poate fi  considerată asigurarea cu personal medical mediu în ur-
mătoarele IMSP: AMT Ciocana – 50,0% și AMT Buiucani – 60,7%.

În anul 2011 situaţia ce ţine de fl uxul cadrelor în mun. Chișinău rămâne nesatisfăcătoare, 
dat fi ind faptul, că numărul personalului medical mediu demisionat și numărul medicilor de-
misionaţi depășește numărul celor angajaţi. Motivul real a abandonării crescânde a serviciului 
de către cadrele medicale, mai ales de cele cu studii medii, rămâne a fi  lipsa  spaţiului locativ 
și salariile mici, care nu satisfac necesităţile reale ale specialiștilor, chestiuni binecunoscute pe 
parcursul anilor.

Acest fenomen creează difi cultăţi serioase în asigurarea procesului curativ - profi lactic în teri-
toriile deservite, prestării volumului de servicii medicale calitative populaţiei asigurate, conform 
cerinţelor Programului Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală [3].

Analiza activităţii economico-fi nanciare a IMSP municipale, încadrate în sistemul asigurări-
lor obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) denotă, că veniturile acumulate din toate sursele 
pe parcursul anului 2011 au constituit 597702,3 mii lei, inclusiv: din fondurile AOAM și MS – 
500994,3 mii lei, mijloacele bugetului local – 28677,1 mii lei, mijloace fi nanciare extrabugetare 
– 45920,2 mii lei, alte surse – 22110,7 mii lei (Fig. 1).
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Fig. 1. Structura veniturilor instituţiilor medico-sanitare 
publice municipale, a. 2007 – 2011 (mii lei)

Astfel, suma bugetului global executat pe parcursul anului 2011 a depășit cu peste 15070,9 mii 
lei suma respectivă pentru anul 2010, inclusiv din contul mijloacelor alocate de CNAM și contri-
buţia bugetului local, fapt ce a permis majorarea volumului de servicii medicale prestate. În peri-
oada de referinţă IMSP municipale au prestat servicii medicale contra plată populaţiei asigurate 
peste prevederile Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală și neasigurate 
în sumă totală de 45920,2 mii lei.

Despre utilizarea raţională a mijloacelor fi nanciare obţinute de la CNAM ne indică structura 
cheltuielilor suportate de către IMSP la unele compartimente ale activităţii de bază (Tab. 2).

Tabelul 2. Structura cheltuielilor suportate de către IMSP municipale din mijloacele financi-
are obţinute de la CNAM la unele compartimente prioritare, a. 2007-2011 (mii lei)

CNAM (mii lei ) Sporul, 
2011/2010, 

%2007 2008 2009 2010 2011
Cheltuieli total, inclusiv: 294301,2 374396,0 444781,0 481484,4 525122,2 +9,1

Remunerarea muncii 142199,0 190342,0 237572,5 248965,0 260288,6 +4,5

Medicamente 44493,7 51038,0 55411,7 51659,3 53887,9 +4,3

Alimentaţie 10030,8 12890,0 12680,5 13427,2 14917,3 +11,1

Energie electrică 6243,6 8520,0 9385,9 12008,2 12946,5 +7,8

Energie termică 9894,9 11110,7 11560,3 14425,8 18810,9 +30,4

Apă și canalizare 5893,3 7367,3 7638,4 7441,1 7751,1 +4,2

Sursele fi nanciare acumulate, conform structurii cheltuielilor suportate de către IMSP 
municipale au fost utilizate prioritar pentru salarizare (49,6%), procurarea medicamentelor 
(10,3%), produselor alimentare (2,8%) și acoperirea serviciilor comunale (7,5%). Cheltuielile 
la compartimentele menţionate, acoperă doar necesarul minim al IMSP municipale cu medi-
camente și produse alimentare și nu pot asigura calitatea serviciilor prestate la nivelul Proto-
coalelor clinice conform standardelor medico-economice. 
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Pe parcursul anului 2011 IMSP municipale au acumulat datorii creditoare în sumă de 6332 
mii lei, care în perioada lunii ianuarie 2012 au fost achitate.

Analizând activitatea Centrelor de Sănătate în dinamica anilor 2007-2011, am stabilit, că con-
ducătorii Centrelor de Sănătate au acumulat o experienţă bogată în dirijarea și utilizarea surselor 
fi nanciare alocate. Finanţarea directă a CS a contribuit nemijlocit la gestionarea mai efi cace a sur-
selor fi nanciare acumulate, prestarea serviciilor medicale calitative și în volum adecvat, cu asigu-
rarea economiei reale la diferite articole, în special la serviciile comunale, care au dat posibilitate 
de a redresa sursele economisite la ameliorarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medicale.

Merită atenţie și problema remunerării muncii. Cheltuielile destinate salarizării angajaţilor în 
anul 2011, din mijloacele CNAM, au crescut cu 6,5% faţă de anul 2010, fi ind apreciate ca o sporire 
neînsemnată pentru satisfacerea minimului necesar de existenţă a unei persoane sau familii (Fig. 2). 
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Fig. 2. Nivelul mediu de salarizare al personalului medical din asistenţa medicală primară în 
mun. Chișinău, a. 2007 – 2011 (lei)

Astfel, salariul mediu lunar pe ramură, la nivel municipal, în perioada raportată a sporit cu 
351,0 lei în comparaţie cu a. 2009 și 202,0 lei comparativ cu a. 2010. Media salariului lunar la fi -
nele anului 2011 pentru medicii de familie a constituit 4388,0 lei, asistentele medicale de familie – 
3340,0 lei. Graţie dirijării corecte a surselor fi nanciare alocate de CNAM, a permis conducătorilor 
să stimuleze material colaboratorii după merit. 

Pe parcursul anului de referinţă, Consiliul municipal Chișinău, Primăriile orașelor și comu-
nelor, IMSP municipale au întreprins măsuri concrete, în măsura posibilităţilor reale la capitolul 
fortifi cării bazei tehnico-materiale. Astfel, prin Direcţia construcţii capitale s-a reușit efectuarea 
și continuarea lucrărilor de reparaţii capitale în AMT Râșcani și AMT Centru.

Consiliul municipal Chișinău a alocat surse bugetare pentru reparaţii capitale în sumă de 6405,7 
mii lei pentru 17 instituţii. Pentru renovarea utilajului medical au fost prevăzute și alocate de către 
Consiliul municipal Chișinău surse fi nanciare, în sumă de 10000,0 mii lei pentru 5 instituţii.

Din sursele fi nanciare ale CNAM, în anul 2011 a fost procurat utilaj medical și tehnic în sumă 
de 22749,2 pentru 18 instituţii, ceea ce denotă o creștere a alocării în sumă de 1780,8 mii lei com-
parativ cu anul 2010. Din sursele fi nanciare contra plată acumulate a fost procurat utilaj în sumă 
de 3141,2 mii lei pentru 9 instituţii. 

Gradul de uzură a imobilelor date în locaţiune IMSP municipale de către Fondator/Ad-
ministraţia publică locală este de circa 70-80 la sută; necesităţile în reparaţii capitale sunt 
satisfăcute doar parţial. Supravegherea efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a imobilelor 



343

conform listei titulare este efectuată de către Direcţia construcţii, în scopul asigurării calităţii 
lucrărilor, pentru crearea condiţiilor de activitate a personalului medical pentru prestarea 
serviciilor medicale populaţiei.

Utilizarea fi nanţelor IMSP municipale din sursele CNAM pentru efectuarea lucrărilor de re-
paraţii capitale constatată de către Curtea de Conturi este sancţionată și descurajată. 

O condiţie importantă pentru sistemul municipal Chișinău al ocrotirii sănătăţii a fost men-
ţinerea și ameliorarea continuă a indicatorilor principali de sănătate publică, fi ind un obiectiv-
cheie în politica promovată de Direcţia sănătăţii.

Dinamica situaţiei demografi ce pe teritoriul municipiului Chișinău se menţine stabilă, fi ind 
una din cele mai favorabile din republică, prin menţinerea sporului natural pozitiv pe parcursul 
ultimilor 5 ani, fapt confi rmat prin compararea indicatorilor demonstraţi (Tab. 3). 

Tabelul 3. Dinamica indicilor demografici în mun. Chișinău, a. 2006 -2011
Indicii demografi ci 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Natalitatea 11,1 9,4 9,8 10,0 10,2 9,8

Mortalitatea generală 8,3 8,6 8,4 8,3 7,7 6,7

Sporul natural 2,8 0,8 1,4 1,7 2,5 3,1

Republica Moldova:

Natalitatea 10,5 10,6 10,9 11,4 10,4 11,0

Mortalitatea generală 12,0 12,0 11,7 11,8 12,2 11,0

Sporul natural - 1,5 - 1,4 - 0,8 -0,4 -0,8 0

Mortalitatea generală a populaţiei municipiului Chișinău în anul 2011 a înregistrat o tendinţă 
de diminuare, până la 6,7 comparativ cu anul 2010, unde acest indicator a constituit 7,7, care evi-
dent a infl uenţat dinamica sporului natural spre sporire – 3,1 vizavi de 2,5 în anul 2010.

Rezultatele pozitive obţinute ne relatează despre un nivel mai sporit al calităţii asistenţei me-
dicale acordate populaţiei deservite în condiţii de ambulatoriu și secţiile specializate ale spitalelor 
clinice municipale. 

Structura mortalităţii generale după cauze de deces în anul precedent relevă că cele mai multe 
decese (55,7%) sunt condiţionate de maladiile aparatului cardiovascular, care sunt la nivelul anu-
lui 2010, urmate de tumorile maligne (19,5%), traume și intoxicaţii (6,2 %). 

Este îmbucurător faptul, că pe parcursul anului 2011 s-a reușit diminuarea indicelui mortali-
tăţii populaţiei din municipiul Chișinău, dar totodată constatăm rezerve în unele teritorii, deser-
vite de IMSP: AMT Botanica, Râșcani, CS Bacioi, Sângera, Durlești, Ghidighici, Trușeni, Vatra, 
Vadul lui Vodă, Coloniţa,  Grătiești, Stăuceni.  

Problemele acordării asistenţei medicale mamei și copilului, fi ind considerate prioritare în 
activitatea IMSP municipale s-a afl at la un control permanent din partea Direcţiei sănătăţii și 
conducătorilor IMSP, fapt ce a permis o stabilitate a indicatorilor în acest domeniu. În perioa-
da de referinţă s-au întreprins un șir de măsuri concrete, orientate spre asigurarea accesului la 
asistenţa medicală calitativă, prevenirea morbidităţii, invalidităţii primare, mortalităţii copiilor și 
femeilor gravide. 

Pe parcursul ultimilor 5 ani constatăm o dinamică constantă a  natalităţii. În a. 2011 s-a înre-
gistrat o ușoară scădere a indicelui mortalităţii perinatale până la 11,2 ‰ și a indicelui mortali-
tăţii infantile până la 8,7‰, comparativ cu anul 2010, unde acești indicatori au constituit 11,4‰ 
și respectiv 8,9‰ (Tab.3).
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Tabelul 3. Dinamica indicatorilor privind asistenţa  medicală  mamei și copilului în mun. 
Chișinău, a. 2007 – 2011

Indicatori
Anii 2011

R. M.2007 2008 2009 2010 2011

Nou născuţii 
înregistraţi în OSC 7313 7633 7831 7747 7687 39182

Indicele mortalităţii 
perinatale (la 1000 
n/n)

7,9 12,4 11,3 11,4 11,2 12,5

Indicele mortalităţii 
infantile (la 1000 
copii)

7,4 9,7 10,5 8,9 8,7 11,0

Nașteri înainte de 
termen (%) 2,1 2,4 2,3 2,5 2,4

Indicele precocităţii la 
gravide (%) 78,0 77,4 78,7 80,3 81,5

Indicele mortalităţii 
materne (la 100 mii 
născuţi vii)

13,7 26,2 12,8 38,7 - 15,3

Mortalitatea neonatală 
precoce  (la 1000 n/n) 7,4 6,3 6,4 5,3 4,4 5,4

Graţie eforturilor depuse la toate etapele, de către colaboratorii medicali din cadrul Centrului 
Perinatologic al IMSP SCM nr. 1 în perioada de referinţă s-a reușit salvarea vieţii a 10 copii nou-
născuţi cu greutatea extrem de mică până la 999 gr., în pofi da dotării insufi ciente a sălilor de naștere 
și secţiilor de terapie intensivă cu utilaj medical modern pentru tratamentul și supravegherea aces-
tor copii.  Problema abordată este ţinută la un control strict de către Direcţia sănătăţii, Ministerul 
Sănătăţii și periodic raportată OMS. În scopul depășirii problemei, este necesară dotarea tehnică a 
Centrului Perinatologic al IMSP SCM nr. 1 și a MM nr. 2 cu utilaj medical contemporan.

În unele instituţii medicale de asistenţă medicală primară, concomitent, se atestă rezerve neu-
tilizate la acest capitol: indicele mortalităţii infantile mai sporit decât media pe municipiu – AMT 
Râșcani – 10,5, CS Sângera -21,6, Coloniţa – 42,6, Cricova – 32,3, Ciorescu – 30,3, Trușeni – 20,8, 
Grătiești – 11,2, Ghidighici – 16,1, Clinica Universitară AMP, Bubuieci și Budești – 14,9 la 1000 
copii; indicele mortalităţii perinatale a sporit din contul copiilor nou-născuţi neidentifi caţi -2 
cazuri și cei din republică – 6 cazuri. 

Lasă de dorit indicele precocităţii luării la evidenţă a gravidelor în: IMSP: AMT Ciocana – 
74,7, Râșcani – 78,6, CS Ghidighici – 76,0%, Bubuieci – 78,3%. 

În structura mortalităţii infantile după cauzele de deces, înregistrate în anul precedent, alte 
cauze de deces sunt în creștere faţă de a. 2010 (26,1%) și constituie 31,3% (Tab. 4).

Tabelul 4. Structura mortalităţii infantile în mun. Chișinău  după cauzele de deces, 
a. 2007-2011 

Cauze de deces (%) 2007 2008 2009 2010 2011

Malformaţii congenitale 37,0 40,5 25,6 26,1 22,4

Decese perinatale 33,3 35,1 45,1 47,8 46,3

Alte cauze 29,7 24,4 29,3 26,1 31,3
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Depistarea viciilor congenitale rămâne și în continuare una din rezervele reale de reducere a 
mortalităţii infantile și perinatale. Problema  în cauză merită o atenţie mai sporită și se propune 
a fi  analizată suplimentar, în cadrul Ministerului Sănătăţii, de comun cu specialiștii de profi l, în 
scopul aprecierii situaţiei reale și întreprinderii măsurilor ce se impun.  

După cum am menţionat anterior, asistenţa medicală primară a constituit una din direcţiile 
strategice în cadrul sistemului de sănătate municipal în anul 2011, iar activităţile de bază au fost 
orientate atât spre realizarea măsurilor profi lactice incluse în Programul unic al AOAM, cât și de 
organizarea procesului curativ-diagnostic. 

Volumul asistenţei medicale primare acordat populaţiei în dinamica anilor 2007-2011 sunt 
prezentate în tabelul 5. 

Tabelul 5. Unii indici de activitate a sectorului medical primar 
în mun. Chișinău,a. 2007-2011

Indicatori
Anii

2007 2008 2009 2010 2011

Total vizite anual, abs. 4456212 4579226 4689180 4625236 4676613

inclusiv la medicii de familie (%) 53,5 53,5 54,7 54,1 53,9

Municipiul  Chișinău

Nr. vizite la un locuitor 5,7 6,7 6,0 6,1 6,9

Inclusiv la o persoană asigurată 6,3 6,0 5,2 6,5 7,4

R. Moldova (media pe raioane)

Nr. vizite la un locuitor 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8

Inclusiv la 1 persoană asigurată 6,0 5,7 5,6 6,1 7,0

De menţionat, că în perioada de activitate a IMSP municipale în condiţiile AOM numă-
rul de vizite ce revin unei persoane asigurate s-a majorat de la 5,7 în a. 2007 până la 6,9 în 
a. 2011, fiind în creștere faţă de anul trecut cu 0,8 vizite, iar numărul de vizite la persoane 
neasigurate s-a majorat de la 2,5 în anul 2010 până la 3,9 vizite în anul 2011, ceea ce ne rela-
tează despre accesul populaţiei atât asigurate cât și neasigurate la asistenţa medicală conform 
prevederilor Programului Unic.

Analizând numărul de vizite efectuate în mediu la un locuitor în municipiul Chișinău 
(6,9) și media pe raioane (5,8) s-a stabilit, că în instituţiile medicale primare din municipiu 
se efectuează un volum de lucru mai majorat comparativ cu instituţiile din raioanele repu-
blicii, care respectiv atrage după sine și cheltuieli mai sporite pentru prestarea serviciilor 
medicale populaţiei.  

Analizând nivelul morbidităţii generale a populaţiei s-a constatat, că incidenţa s-a majorat 
în anul 2011 până la 5652,0 cazuri la 100 mii populaţie, comparativ cu indicele respectiv în 
anul 2010 (4583,0 cazuri la 100 mii populaţie). O tendinţă de majorare înregistrează și pre-
valenţa până la 10315,5 cazuri la 100 mii populaţie în anul 2011, preponderent din contul 
afecţiunilor aparatului respirator, cardiovascular luate în dinamică la evidenţă, în special a 
hipertensiunii arteriale (Fig. 3).
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Fig. 3. Dinamica morbidităţii populaţiei în mun. Chișinău, 
a. 2006 -2011 (cazuri la 100 mii populaţie)

Merită atenţia nivelul sporit al morbidităţii prin diabet zaharat, care se menţine pe par-
cursul ultimilor 2 ani, graţie eforturilor comune ale colaboratorilor medicali, întru depistarea 
acestei maladii.

Un indicator, ce refl ectă activitatea asistenţei medicale primare este și volumul solicitărilor 
de profi l cardiologic înregistrate de către serviciul AMU a CNȘPMU, care a constituit 56921 sau 
22,5% din numărul total de solicitări pe anul 2011. S-a majorat numărul internărilor în mod de 
urgenţă a pacienţilor cu afecţiuni ale sistemului cardiovascular – 22,3% (în a. 2010 – 21,9%), din 
numărul total al solicitărilor cardiologice efectuate. 

Un moment alarmant poate fi  considerat creșterea continuă a complicaţiilor afecţiunilor car-
diovasculare - accidentele vasculare cerebrale, care au sporit ultimii 5 ani de la 1719 cazuri de 
ACVA în anul 2007 la 2024 în a. 2011, fi ind înregistrate tot mai frecvent la persoanele în vârstă 
aptă de muncă (Tab. 6). 

Tabelul 6. Complicaţiile afecţiunilor cardiovasculare înregistrate de către serviciul AMU în 
mun. Chișinău, a. 2007-2011 (abs.)

2007 2008 2009 2010 2011
Accidente vasculare cerebrale 
acute 1719 1842 2107 1958 2024

Infarct miocardic acut 364 390 396 446 391

De menţionat faptul, că conform volumului serviciilor medicale incluse în Programul unic 
al AOAM, anual sporește accesibilitatea populaţiei la asistenţa medicală primară și specializată, 
iar IMSP municipale dispun de posibilitatea de a efectua examinările necesare pentru stabilirea 
diagnosticului și a asigura bolnavii cardiaci cu preparate medicamentoase parţial compensate. 

În staţionarele de zi, amplasate în condiţiile instituţiilor medico-sanitare publice primare, 
unde sunt desfășurate 125 paturi (profi l general, pediatric și ginecologic) au primit tratament pe 
parcursul anului 2011 în total 12467 pacienţi sau cu 944 pacienţi mai mult faţă de a. 2010. 

Activitatea instituţiilor medicale subordonate la capitolul monitorizării nivelului morbidităţii 
populaţiei prin maladiile social-condiţionate, ca și în anii precedenţi a fost orientată la realizarea 
Programelor Naţionale și municipale respective, sporirea interacţiunii cu Preturile de sector, Primă-
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riile locale și subdiviziunile interesate ale Consiliului municipal Chișinău. La ședinţele Consiliului 
Medical al Direcţiei sănătăţii și Comisiilor municipale interdepartamentale au fost puse în discuţie 
și examinate mai multe chestiuni ce ţin de ameliorarea situaţiei, privind combaterea alcoolismului, 
narcomaniei, SIDA și maladiilor cu transmitere sexuală, tuberculozei și altor maladii infecţioase. 

În continuare prezentăm unele date cu privire la morbiditatea prin maladii social-condiţiona-
te, care ne relatează despre rezerve mari la depistarea precoce și luarea la evidenţă a persoanelor 
ce fac abuz de alcool și substanţe narcotice (Tab. 7). 

Tabelul 7. Morbiditatea prin maladii social-condiţionate în mun. Chișinău, a. 2007-2011  
2007 2008 2009 2010 2011

Alcoolism (la 100 mii populaţie):

                 -incidenţa  81,7 85,1 125,8 69,9 53,8
Narcomanie (la 100 mii popula-
ţie):

       - incidenţa   (abs.), 

       - inclusiv copii (abs.)

107,5

840

69

92,8

726

73

84,1

660

37

106,9

809

41

67,5

532

35

HIV/SIDA   - prevalenţa:

                     -  inclusiv copii (cifre 
absolute)

892

58

984

60

1069

60

1157

61

1256

66

Tuberculoza (la 100 mii 
populaţie)

       - incidenţa 

       - inclusiv copii (cifra 
absolută)

99,2

82

90,8

61

81,4

72

81,9

46

75,9

54

O problemă aparte pentru mun. Chișinău rămâne tuberculoza și considerăm necesar a elucida 
mai detaliat situaţia creată la acest compartiment. Indicii morbidităţii prin tuberculoză au scăzut în 
a. 2011 până la 75,9 cazuri la 100 mii populaţie vizavi de 99,2 cazuri la 100 mii populaţie - în a. 2007. 

Analizând situaţia la tuberculoză în fi ecare sector aparte constatăm, că incidenţa tuberculozei 
este sporită în teritoriile adiacente municipiului, unde s-au înregistrat cei mai sporiţi indici și 
anume: CS Bacioi – 112,0 (12 cazuri), Sângera – 132,8 (16 cazuri) , Ghidighici – 115,8 (6 cazuri), 
Trușeni – 167,6 (14 cazuri), Vatra – 302,7 (10 cazuri), Bubuieci – 226,1 (17 cazuri), Vadul lui 
Vodă – 220,5 (10 cazuri), Grătiești – 298,6 (19 cazuri), Stăuceni – 196,7 (15 cazuri) la 100000 po-
pulaţie. Totodată constatăm rezerve mari în depistarea tuberculozei în IMSP AMT unde indicele 
depistării tuberculozei este mic, ţinând cont de căile de infectare și migraţia sporită a populaţiei.  

Incidenţa formelor bacilifere și distructive printre bolnavii cu tuberculoză depistaţi rămâne 
înaltă și constituie respectiv 20,4 (2010-22,5) și 25,4 (2010-25,0). Creșterea anuală a ponderii 
formelor distructive și bacilifere, sporirea cazurilor de deces motivate prin tuberculoză, inclusiv 
depistate postmortem impune opinia medicală la întreprinderea unor măsuri suplimentare în 
depistarea precoce, izolarea și tratamentul persoanelor afectate de această maladie socială gravă. 

Conlucrarea cu asistenţa medicală specializată spitalicească reprezintă un alt aspect impor-
tant al asistenţei medicale primare din mun. Chișinău. Serviciile medicale specializate spitalicești 
sunt acordate populaţiei municipiului Chișinău în 9 instituţii de tip staţionar. Asigurarea cu pa-
turi a populaţiei municipiul Chișinău în a. 2011 a constituit 31,0 comparativ cu media pe repu-
blică – 55,7 la 10 mii locuitori. Pentru anul 2011 de către CNAM au fost contractate 83789 cazuri 
tratate în condiţii de staţionar, sau cu 8414 cazuri mai puţin comparativ cu anul 2010 (92203).
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Pe parcursul anului 2011, ca și în anii precedenţi, ne-am confruntat cu  problema ce ţine 
de internarea programată limitată a pacienţilor asiguraţi din teritoriile de deservire, în secţiile 
de profi l terapeutic și anume: secţiile cardiologie, reumatologie, endocrinologie, oft almologie, 
neurologie, neurorecuperare ale IMSP SCM „Sf. Treime”. Motivul de bază a fost că în secţiile 
nominalizate au fost spitalizaţi prin intermediul serviciului AMU, predominant bolnavi cu stări 
grave în 60,0-98,0% cazuri. 

Ca exemplu poate servi numărul spitalizărilor de urgenţă în secţiile cardiologie ale SCM „Sf. 
Treime”, unde cota pacienţilor urgenţi a constituit circa 77,1 la sută, iar pe profi lurile endocri-
nologie, neurologie și neurorecuperare cota spitalizărilor de urgenţă atinge 90-100,0%. Situaţia 
creată posibil este motivată de numărul sporit de bolnavi cu diverse maladii acute și cronice în 
acutizare cu forme grave, care în mare măsură nu pot continua tratamentul iniţiat în condiţii de 
ambulator și frecvent apelează la serviciu AMU prin care se internează. 

Ca rezervă esenţială în ameliorarea situaţiei create revine sectorului medical primar, care va 
lua în evidenţă și monitoriza strict starea sănătăţii persoanelor cu diverse afecţiuni cronice ce 
necesită tratament permanent de susţinere și supraveghere medicală.

Pe parcursul perioadei raportate, la controlul Direcţiei sănătăţii s-au afl at un șir de Programe 
naţionale și municipale cu destinaţie specială, ce vin în ajutorul asistenţei medicale primare în 
oferirea serviciilor de asistenţă medicală. 

Astfel, din bugetul local au fost prevăzute pentru IMSP municipale mijloace fi nanciare în 
sumă de 22151,3 mii lei, fi ind executată suma totală de 21930,8 mii lei, inclusiv pentru:

■ Procurarea medicamentelor compensate – 3620,0 mii lei necesare în tratamentul bolnavilor 
cu diabet zaharat procurarea preparatelor stupefiante; 

■ Pentru alimentarea gratuită a copiilor primului an de viaţă din familiile social dezavantajate 
a fost alocată suma de 950,0 mii lei, în scopul procurării produselor lactate adaptate. 

■ În cadrul Programului municipal ,,Antisărăcie” au fost supuși proteticii dentare gratuite 482 
persoane (pensionari și invalizi), alocându-se în aceste scopuri 1000,0 mii lei;

■ Pentru transportarea cadavrelor a fost alocată suma de 189,5 mii lei;
■ Procurarea testelor pentru glucometre – 1038,6 mii lei; 
■ Cheltuieli ce ţin de examinarea medicală a recruţilor 177,2 mii lei;
■ Programul municipal de imunizări a fost realizat în măsură maximală, cu efortul medi-

cinii primare, conform planului aprobat, în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică din 
municipiul Chișinău.

În baza rezultatelor activităţii Direcţiei sănătăţii în anul 2011 venim cu unele concluzii gene-
rale și noi obiective pentru anul curent cu privire la activitatea medicală primară.  

■ Perfectarea capacităţilor manageriale în vederea asigurării condiţiilor necesare de imple-
mentare a politicii de sănătate.

■ Asigurarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei și menţinerea la nivel 
satisfăcător a indicatorilor principali ai sănătăţii publice. Monitorizarea permanentă a calităţii 
serviciilor medicale prestate mamei și copilului. 

■ Asigurarea managementului resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente 
și formarea de cadre performante pentru sistemul de sănătate publică municipal.

■ Ameliorarea sănătăţii publice prin reorientarea asistenţei medicale primare de la politica de 
tratament la politica de promovare a sănătăţii și profilaxiei maladiilor. 

■ Realizarea continuă a măsurilor stipulate în Programele Naţionale și municipale, prin spo-
rirea eficacităţii conlucrării cu organele administraţiei publice locale, MS, CNAM, ONG, structu-
rile internaţionale interesate în domeniu.

■ Modernizarea și renovarea continuă a bazei tehnico-materiale a IMSP municipale.
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Concluzii:
1. Asigurarea insuficientă‚ cu personal medical mediu, pe parcursul ultimilor ani provoacă 

îngrijorare serioasă, fapt ce impune întreprinderea unor acţiuni concrete și eficiente de soluţio-
nare a problemelor sociale existente, la nivelul administraţiei publice centrale și locale.

2. Finanţarea garantată și ritmică, în volumul prevăzut prin contractele încheiate cu CNAM, a 
permis IMSP municipale să activeze în regim adecvat și a asigurat asistenţa medicală populaţiei 
deservite, conform prevederilor Programului unic al AOAM.

3. Bugetul municipal a acoperit integral cheltuielile programate, ce ţin de realizarea unor pro-
grame de importanţă majoră, fapt pentru care suntem recunoscători Consiliului municipal Chi-
șinău și conducerii Primăriei.

4. Sursele financiare de care dispun IMSP municipale permit acoperirea doar a cheltuielilor 
curente pentru serviciile medicale, prestate populaţiei în cadrul asigurărilor obligatorii. Proble-
mele ce ţin de efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale, dotării tehnice, rămân actuale și merită 
o atenţie mai sporită din partea Fondatorului/administraţia publică locală și a MS.

5. Situaţia demografică în municipiul Chișinău poartă un caracter stabil, fiind una din cele mai 
favorabile pe republică prin menţinerea sporului natural pozitiv. Mortalitatea generală în anul 2011 
are o tendinţă de reducere, graţie sporirii accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală calitativă.

6. Indicatorii mortalităţii infantile și mortalităţii perinatale în a. 2011 parţial au fost con-
diţionaţi de înregistrarea cazurilor de deces a nou – născuţilor cu masa mică 500 – 999 gr. și 
celor necunoscuţi. 

7. Ponderea sporită a nașterilor înainte de termen, a influenţat negativ indicele mortalităţii 
infantile și perinatale.

8. Pe parcursul perioadei raportate situaţia epidemică la capitolul maladiilor social condiţio-
nate s-a menţinut stabilă, fără agravare și stări excepţionale.

9. Situaţia epidemiologică a tuberculozei în mun. Chișinău se menţine încordată necătând la 
micșorarea incidenţei cazurilor noi și ponderea formelor bacilifere și distructive.

10. Ca rezervă esenţială în ameliorarea situaţiei revine sectorului medical primar, care va lua 
în evidenţă și monitoriza strict starea sănătăţii persoanelor cu diverse afecţiuni cronice ce necesi-
tă tratament permanent de susţinere și supraveghere medicală.
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LE SERVICE PUBLIC DE LA SANTE EN AFRIQUE CENTRALE 
LE CAS DU CONGO-BRAZZAVILLE, DU CAMEROUN ET DE LA RCA

Docteur  en sociologie, Brice Arsène MANKOU, 
Chargé de cours à l’ISCID Université du Littoral,
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Introduction
S’il est un des domaines du droits économiques et sociaux culturels problématique en Afrique 

Centrale, c’est bien la santé. Considéré comme un des droits fondamentaux, le droit à la santé ne 
semble pas garanti dans la quasi-totalité des pays africains, principalement au Congo-Brazzaville, 
au Cameroun et en RCA.

Ainsi, dans une première approche, nous présenterons un état des lieux dans ces trois pays 
avant de clarifi er la notion de service public de la santé. Nous aborderons également cette pro-
blématique par la présentation de quelques extraits sur ce qu’en pensent les populations civiles.

I. L’etat des lieux du service public de la sante dans ces trois pays
L’Afrique Centrale demeure une des sous-régions où les problèmes de santé se posent avec 

beaucoup d’acuité. Cette tendance est accentuée dans toute l’Afrique subsaharienne qui selon la 
société fi nancière internationale compte 11 % de la population mondiale en supportant 24 % de 
la charge de mortalité mondiale et représente 1 % des dépenses mondiales de la santé1.

Ainsi faire un état des lieux des services publics de la santé permet de rappeler que le Congo-
Brazzaville, le Cameroun et la RCA en tant que pays membres des Nations-Unies avaient adopté 
en 2000 les objectifs du millénaire2 qui consacraient la santé comme une des « priorités des pri-
orités ». Douze ans après ce sommet du millénaire, quel état des lieux peut-on dresser du service 
public de la santé au Congo-Brazaville, au Cameroun et en RCA.

1) La santé publique au Congo-Brazaville
Selon William Bongho, « le système de santé congolais est malade (…) ».
En observant les aides publiques reçues par ce pays, nous pouvons nous interroger sur l’état de 

santé de ce secteur stratégique du développement.
Ainsi pour la seule année 2011, le Congo a reçu un peu plus de 8 milliards d’ˆ de la France 

pour appuyer le développement des ressources humaines.
Deuxième partenaire fi nancier du Fonds Mondial de la santé avec 223 milliards de F CFA 

par an dont le Congo bénéfi cie pour un montant de 54 milliards F CFA (2006-2013), pour lutter 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

La santé au Congo-Brazzaville malgré les discours et la volonté des autorités politiques deme-
ure une préoccupation.

Les hôpitaux manquent cruellement de médicaments, le statut des malades est fragile du fait 
d’une absence d’assurance maladie, le manque criard de spécialistes malgré l’implantation d’un 
Institut National des Sciences de la Santé destiné à former les médecins congolais. Il convient 
de relever quelques eff orts signifi catifs du gouvernement en matière de santé. Le Président de la 

1  Lire « Investir dans la santé en Afrique. Le secteur privé : un partenaire pour améliorer les conditions de 
vie des populations ». JFC, Société financière internationale. Groupe de la Banque Mondiale.

2  Afrique Info, « Congo-Brazzaville, la fi nance participe activement à l’amélioration de la santé »



351

République, M. Denis Sassou-Nguesso a récemment pris une mesure de généraliser la gratuité de 
la césarienne sur toute l’étendue du territoire national. La santé publique au Congo-Brazzaville 
est certes une priorité des autorités, mais la situation sanitaire est loin d’être satisfaisante pour les 
populations. Mais quelle est la situation sanitaire au Cameroun ?

2) La situation sanitaire au Cameroun
Au Cameroun, la situation sanitaire n’est guère reluisante. Jean-François Médard décrit les 

crise du système de santé dans ce pays en ces termes :
« […] Au Cameroun, le système de santé publique comprend le secteur public, qui trouve son 

origine dans la médecine coloniale hospitalière et militaire, traditionnellement gratuite, qui est géré 
par le Ministère de la Santé publique, le secteur parapublic qui est géré par des organismes publics 
qui ne sont pas rattachés au Ministère de la Santé publique, le secteur privé lucratif et le secteur privé 
confessionnel. Le secteur quantitativement dominant par son personnel et son équipement, est le sec-
teur public. Le secteur privé lucratif est relativement marginal. Mais le secteur confessionnel occupe 
pour des raisons historiques une place particulière dans le dispositif.3 »

Le Cameroun a mis en place plusieurs réformes du système de santé gardant comme cadre 
général le développement des soins primaires4. Au Cameroun, le secteur de santé s’articule autour 
de trois secteurs :

- Le secteur public
- Le secteur privé
- Et le secteur de la médecine traditionnelle.
Ainsi le secteur public est chargé à travers des hôpitaux comme des CHU et des hôpitaux cen-

traux d’élaborer les politiques de santé en y assurant la coordination et la régulation. Au niveau 
régional et provincial, les hôpitaux provinciaux jouent le rôle d’appui technique dans les districts 
de santé. Le dernier niveau correspondant à celui des districts met en place des programmes dans 
les centres de santé. A l’instar du Congo-Brazzaville, le Cameroun est confronté à deux principa-
les pathologies infectieuses : le paludisme et le sida. Au Cameroun, le taux de prévalence du sida  
% des malades ont entre 15 et 45 ans. La contamination du VIH-Sida est en passe de devenir l’une 
des principales causes de mortalité dans ce pays dont l’espérance de vie est au dessus de 60 ans. 
Mais quelle est la situation sanitaire de la RCA ? 

3) La santé en RCA
La situation des hôpitaux en RCA, contrairement au Congo-Brazzaville et au Cameroun, est 

très critique. Dans une ville comme Bangui par exemple, on ne compte que deux hôpitaux dignes 
de ce nom. Ces hôpitaux sont dans une dégradation très avancée. A côté de cette situation drama-
tique, il convient de noter le taux de prévalence VIH qui place la RCA à la dixième position dans 
la sous-région Afrique centrale. Le sida, le paludisme, la tuberculose sont les premières causes de 
mortalité en RCA. Parmi les causes de cette dégradation sanitaire, on peut noter les mutineries et 
la situation socio-politique que le pays de Bokassa a connues. La notion de service public, notam-
ment dans la santé, est problématique. D’où l’intérêt de préciser cette notion de service public de 
la santé dans ces trois pays d’Afrique centrale.

3  Lire Jean-François, « Décentralisation du système de santé publique et ressources humaines au Came-
roun. », in Bulletin de l’Association Euro-Africaine pour l’anthropologie du changement social et du 
développement, N° 21/2001- Source : http://apad.revues.org/35 

4  Raphaël Okallo et Alain Vigoureux, « Cameroun, de la réorientation des soins primaires en plan natio-
nal de développement sanitaire », in Bulletin de l’APAD N°21/2001, Source : http://apad.revues.org/181 
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II. Clarification De La Notion De Service Public
Pour clarifi er la notion de service public, deux options s’off rent à notre analyse. D’abord 

l’analyse de l’action publique de l’Etat dans ces trois pays ou l’analyse des politiques publiques en 
matière de santé.

Nous optons plutôt pour l’analyse sociologique des politiques publiques de la santé en RCA, 
au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Mais défi nissons d’abord la notion de service public.

1) Définition du service public : de l’origine de ce concept
C’est Léon Duguit qui a été le premier à utiliser la notion de service public notamment avec la 

théorie de l’Etat et sa limite/ S’opposant ainsi à Maurice Haurion qui lui préférait plutôt la notion 
de « puissance publique ». La théorie de l’auto délimitation de l’Etat telle que développée par Du-
guit s’apparentait plutôt à une théorie de la fonction sociale de l’Etat à travers cette citation : « Son 
droit de propriété, je le nie, son devoir social, je l’affi  rme. »

Le service public est considéré comme une mission, une fonction d’intérêt général pour le 
bien du public, des administrés et des citoyens. Le service public est une notion plus large qui to-
uche tous les secteurs de la vie. Il englobe l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation, les transports, etc.

2) Le service public de la santé
La santé est un droit fondamental qui fait partie du service public. C’est un droit prestataire 

qui nécessite de l’Etat une prise en compte en tant que garant du fonctionnement des structures 
de santé et des politiques publiques en matière de santé.

Or, dans ces trois pays d’Afrique Centrale, la santé est certes affi  chée comme une priorité, mais 
la santé est loin d’être perçue comme un service public de la part de ceux qui sont chargés d’en 
assurer l’eff ectivité dans ces trois pays.

La fonction sociale de l’Etat est une vue de l’esprit tellement théorique que chaque année, 
plusieurs centaines de personnes meurent faute de soins adéquats dans les hôpitaux du Congo, 
de la RCA et du Cameroun.

La puissance publique n’a pas l’obligation de soins adaptés aux pathologies des malades. Les 
rares soins de qualités sont assurés par les cliniques privées tenus par des médecins qui préfèrent 
abandonner les malades dans les hôpitaux publics pour privilégier ceux qui sont admis en cli-
nique. Etre malade et se faire soigner au Congo, en RCA et au Cameroun, est synonyme d’avoir de 
l’argent. Sans argent pour payer les ordonnances, on risque sa vie. Les médecins sont de simples 
prescripteurs dans ces pays où la sécurité sociale n’existe que de nom.

III. Le droit a la sante en Afrique Centrale : un droit pourtant evident mais problematique.
Parmi les droits humains qui paraissent évidents pour les autorités publiques dans ces trois 

pays, la santé est celui qui est le plus problématique. Lorsqu’on interroge certains médecins de ces 
pays, plusieurs avancent le manque de rémunération adéquate, le manque de conditions dignes 
d’un bon travail et le manque de médicaments.

Du côté des gouvernants, le manque de conscience éthique et professionnelle des médecins, 
les anti-valeurs, la corruption du personnel soignant qui dans certaines pratiques, par exemple 
revendent les médicaments aux patients, sont autant de maux décriés. Le droit à la santé, comme 
nous pouvons le constater paraît évident mais problématique dans la mesure où gouvernants et 
personnel soignant se rejettent la responsabilité de la dégradation de la santé.

Dans ces trois pays d’Afrique Centrale qui traduisent le caractère déliquescent du service pu-
blic de la santé.
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Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons ajouter que le service public de la santé en Afrique cen-

trale est à la croisée des chemins. Soit les médecins et le personnel soignant intègrent cette notion 
de service public en défendant la santé de leurs populations comme un droit fondamental, soit les 
gouvernants en font une priorité non plus théorique en y mettant les moyens conséquents pour 
que ces hôpitaux ne soient plus de simples « mouroirs ».

La santé est un bien précieux qui peut ralentir le développement de ces pays, d’où l’intérêt 
d’en assurer les prestations sociales par la mise en place d’un service public de la santé avec 
la création d’une véritable sécurité sociale capable de faire de la santé, un réel droit fonda-
mentalement humain.
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Abstract
Durant les années de l’indépendance et de la démocratie de notre pays, l’enseignement municipal 

a appliqué avec succès les prévisions des réformes du domaine, a enregistré de beaux résultats dans 
la réalisation du Programme de l’Etat sur le développement de l’enseignement et des autres trois pro-
grammes sur le développement du système éducationnel municipal : I (1995-2000), II (2001-2005), 
III (2006-2010). 

Aujourd’hui, quand le changement dicte le déroulement de la société, quand on veut tenir le co-
urs de l’intégration dans l’Union Européenne, c’est notre devoir de réaliser une éducation de qualité 
dans toutes les étapes de la scolarité à travers la Stratégie consolidée du développement de l’éducation 
dans la République de la Moldova pour les années 2011-2015.

Ici joint, la Direction Générale de l’Education, de la Jeunesse et du Sport du Conseil municipal  a 
élaboré la réalisation d’un nouveau programme de perspective – le quatrième programme du déve-
loppement du système éducationnel municipal pour les années 2011-2015. 

Le désidérata de ce programme imprime à l’éducation de nouveaux accents sur l’organisation et 
le développement de l’enseignement municipal, le perfectionnement du Curriculum modernisé, axé 
sur les compétences, l’implantation de nouvelles technologies informationnelles et communicatives, 
la démocratisation du processus éducationnel, l’implication de tous les facteurs de décision dans la 
résolution des problèmes du système éducationnel municipal de Chisinau.

Administraţia statului  Republica Moldova la 20 de ani de Independenţă ne determină și pe 
noi, cei din sfera învăţămîntului municipal, să privim domeniul nostru de activitate prin prisma 
realizărilor și a nereușitelor, dar, mai ales, prin prisma sarcinilor, cărora urmează să le facem faţă 
pe termen scurt, mediu și lung.

Multe se pot spune despre perioada de după 1991, iar opiniile, deseori, sunt marcate de con-
tradicţii și polemici. Însă, cu siguranţă, nimeni nu va nega faptul că, după decizia poporului de 
a-și urma propria cale istorică, percepţia lumii și a locului nostru în această lume s-a schimbat 
radical, iar odată cu ea și obiectivele spre care trebuie să tindem. 

Cu regret, realizarea acestora este, de multe ori, zădărnicită de factori extraeducaţionali, 
deoarece, precum bine se știe, sistemul educaţional este oglinda fidelă a proceselor socioe-
conomice din ţară. 
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Pornind de la faptul că politicile educaţionale definesc orientările și direcţiile prioritare 
de dezvoltare a învăţămîntului naţional, misiunea sistemului educaţional municipal constă 
în asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea lor prin implementarea și promovarea va-
lorilor general-umane, prin formarea conștiinţei și a identităţii naţionale, prin sprijinirea 
aspiraţiilor de integrare europeană. 

Prin defi niţie, nu este o misiune ușoară, însă situaţia se complică și mai mult dacă ţinem cont 
de faptul că recrudescenţa problemelor cu care se confruntă economia naţională în ultimele dece-
nii se caracterizează prin apariţia unui șir de factori negativi, aceștia generînd, la rîndul lor, impe-
dimente serioase în optimizarea condiţiilor de organizare și desfășurare a procesului educaţional. 

Ca urmare a difi cultăţilor de ordin fi nanciar-economic, a fenomenului migraţional, dar și a 
schimbărilor de mentalitate, asupra acestui proces repercutează dureros și problemele demogra-
fi ce, în special reducerea drastică a natalităţii și, implicit, a populaţiei juvenile. Drept consecinţă, 
în sistemul educaţional s-au impus acţiuni de optimizare și reorganizare a instituţiilor de învăţă-
mînt, de revizuire a abordărilor de ordin conceptual. 

În perioada de referinţă, cele 3 Programe de dezvoltare a sistemului educaţional municipal 
(anii 1995-2000, 2001-2005, 2006-2010), elaborate în conformitate cu prevederile Legii Învăţă-
mântului Republicii Moldova, Concepţiei Dezvoltării Învăţământului, Hotărârii Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 984 „Privind aprobarea Programului de Dezvoltare a învăţământului în anii 
1999-2005, au contribuit la optimizarea condiţiilor de organizare și dezvoltare a învăţământului 
municipal, renovarea conţinuturilor, perfecţionarea la toate treptele de școlaritate a Curriculu-
mului naţional, noilor tehnologii educaţionale, inclusiv informaţionale și comunicaţionale, ac-
centul fi ind pus pe democratizarea procesului educaţional, implicarea tuturor factorilor de deci-
zie în soluţionarea problemelor din învăţământ.

Perioada de referinţă s-a remarcat printr-o dezvoltare semnifi cativă a relaţiilor de colaborare in-
ternaţională, creând noi oportunităţi pentru activitatea de promovare a experienţei internaţionale.

Promovînd accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, Programul de dezvoltare a sis-
temului municipal educaţional „Modernizarea învăţămîntului din municipiul Chișinău în anii 
2006-2010” a urmărit:

- perfecţionarea abilităţilor manageriale în domeniile: resurse financiare și materiale, resurse 
umane, dezvoltare si relaţii comunitare;

Evoluţia sistemului educaţional municipal, în dinamică, a elucidat creșterea nesemnifi cativă a pon-
derii angajaţilor cu studii superioare de la 81,4 % în anul 2008, la 82,6 % în anul 2009 și 83,4 % -  2010. 

În anul 20111 tinerii specialiști constituie 13,7 % (1514 cadre didactice) din numărul total de 
angajaţi, sau cu 0,8 mai mult decât în anul 2009.

Concomitent, a relevat următoarele rezerve: 
- micșorarea numărului pedagogilor cu vechimea în muncă mai mare de 18 ani, care a consti-

tuit 45,03 % în anul 2008, 45,6 % în anul 2009 și 44,6 % în anul 2010.
- creșterea numărului personalului didactic de vârstă pensionară antrenat în activitate,  feno-

men atestat  pe parcursul ultimilor 3 ani:- 1383 - în  2008  (12,88 %);  - 1511 - 2009 (13,8 %);- 1599 
- 2010 (14,4 %).

- creșterea fluctuaţiei cadrelor didactice. Spre exemplu, pe parcursul anului 2010 au abando-
nat învăţămîntul 123 profesori și educatori preșcolari, în majoritate tineri, cauzele principale fi-
ind migrarea acestora în alte domenii mai atractive din punct de vedere financiar și plecarea la 
muncă peste hotare (Rusia, Italia, Portugalia). 

Dat fi ind scăderea natalităţii și în scopul optimizării cheltuielilor preconizate pentru învăţă-
mînt, în perioada 2006-2010 a continuat reorganizarea instituţiilor de învăţămînt preșcolar în 
școli-grădiniţe și instituţii de învăţămînt preuniversitar (de la 11 instituţii preșcolare în anul de 
studii 2005-2006 la 7 instituţii  - în anul de studii 2010-2011.
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O problema ce necesită implicarea organelor abilitate este retrocedarea edifi ciilor instituţiilor 
de învăţămînt preșcolar, acordate anterior în locaţiune.  

Graţie colaborării cu APL în anul de studii 2010-2011 a  fost reziliat contractul de arendă cu 
Liceul privat de Știinţe și Tehnologii Moderne amplasat în sediul grădiniţei nr. 127, au fost reîn-
toarse grădiniţele de copii nr. 16, 79, 176, 186.

Programul de dezvoltare a sistemului educaţional municipal pentru anii 2011-2015 prevede 
retrocedarea, eșalonată, a edifi ciilor acordate în arendă și reorganizate a 5 edifi cii preșcolare: nr.3, 
22, 50, 126, 198.

Pe parcursul anilor 2005-2010 în reţeaua instituţiilor de învăţămînt preuniversitar au fost 
operate unele modifi cări:

Nr.

d/r
Tipul instituţiei

Anii de studii/numărul de instituţii de învăţămînt
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

1 Grădiniţe –școli 12 8 9 8 8

2 Școli primare 14 13 12 11 11

3 Gimnazii 19 20 20 17 16

4 Școli medii 41 36 31 27 23

5 Licee 60 66 69 74 79

6 Școli pe schimburi 6 6 6 3 3

7 Școli speciale 3 3 3 5 5

8

Total pe municipiu, 

din ele:
155 152 150 145 145

române 96 85 86 85 85

ruse 45 41 41 41 41

mixte 14 18 18 18 18

În perioada de referinţă au fost optimizate condiţiile de activitate a unităţilor școlare. A dimi-
nuat numărul instituţiilor de învăţămînt ce activează în două schimburi. 

Dacă în anul de studii 2000-2001, în schimbul doi activau 58 instituţii de învăţămînt preu-
niversitar, cu un contingent de 15657 elevi, respectiv, în anul de studii 2008-2009 în municipiul 
Chișinău au activat în două schimburi 11 instituţii de învăţămînt   preuniversitar (1780 de elevi). 

În anul de studii 2009-2010 și-au desfășurat activitatea în două schimburi 9 instituţii de învă-
ţămînt preuniversitar cu un contingent de 1351 elevi.

În anul de studii 2011-2012 continuă să activeze în două schimburi 4 instituţii de învăţămînt 
preuniversitar: LT „T. Vladimirescu” - 4 clase/87 elevi, „Gh. Asachi”- 27/732 elevi. „M. Eliade”- 3 
clase/80 elevi, „D. Alighieri” - 5 clase/151 elevi. 

În total, în schimbul II se instruiesc 1030 elevi repartizaţi în 39 clase. 
În scopul realizării Strategiei consolidate de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-

2015, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010 “Cu privire la Strategia 
consolidată de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011-2015 și Planul consolidat de acţiuni 
pentru sectorul educaţiei (2011-2015)”, conform obiectivelor prioritare de activitate a Direcţiei 
generale educaţie, tineret și sport, pentru anii 2011- 2015 și prevederilor ordinului DGETS nr. 
2386 din 27. 12.10 „Cu privire la elaborarea Programului de dezvoltare a învăţământului mu-
nicipal pentru anii 2011- 2015” au fost elaborate și propuse spre aprobare activităţile prioritare 
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privind dezvoltarea sistemului educaţional municipal pentru anii 2011-2015. 
Actualmente, în municipiul Chișinău activează 141 instituţii de învăţământ preuniversitar:
Școli primare - grădiniţe - 7;
școli primare  - 10;
gimnazii - 36;
licee - 83;
școli speciale - 5.
Programul de dezvoltare a sistemului educaţional municipal pentru anii 2011-2015, aprobat 

prin decizia Consiliului de Administraţie al Direcţiei generale educaţie, tineret și sport nr. 3/2 din 
23.03.2011 prevede în perspectivă modifi cări în reţeaua instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

Nr.

d/o Tipul instituţiei 

Anii de studii, numărul de instituţii de învăţământ
2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015
1. Școli primare-grădiniţe 7 7 7 7 7
2. Școli  primare  11 10 10 10 10
3. Gimnazii  20 36 36 36 36
4. Școli medii 16 - - - -
5. Licee   83 84 84 84 84
6. Școli pe schimburi 1 - - - -
7. Școli speciale 5 5 5 5 5
8. Școli de meserii 1 1 1 1 1
9. Instituţii preșcolare 153 155 155 155 155

10.
Instituţii extrașcolare
Centre de creaţie a copiilor, 19 19 19 19 19

Școli sportive 13 13 13 13 13

Managementul educaţional este un ansamblu de acţiuni prin care managerul prevede, planifi că, 
organizează, coordonează, ia decizii, controlează și evaluează dezvoltarea instituţiei de învăţămînt.

Pe parcursul anilor 2006-2010 au fost realizate un șir de activităţi de formare managerială, di-
ferite ca formă, dar identice ca conţinut: formarea de atitudini, dezvoltarea de competente menite 
să determine manifestarea unei conduite profesioniste.

Temele abordate au vizat comunicarea managerială, roluri si calităţi manageriale, leadership, 
managementul confl ictelor, parteneriat comunitar, asigurarea calităţii procesului educaţional.

În scopul identifi cării și soluţionării problemelor cu referire la organizarea și desfășurarea proce-
sului educaţional a fost constituit clubul „Dialoguri chișinăuiene”, din care fac parte diverși parteneri: 
cadre didactice, manageri, funcţionari publici, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, părinţi etc.

Cu sprijinul APL desfășurarea activităţilor educative de către cele 19 instituţii extrașcolare  
contribuie esenţial la valorifi carea și dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor, la cultivarea 
aspiraţiilor spre spiritualitate și frumos, la formarea aleselor calităţi personale, cum sînt: genero-
zitatea, compasiunea, stima și grija celor din jur.

Managerii școlari, pedagogii din municipiu, indiferent de situaţia economică au oferit copii-
lor și tinerilor posibilităţi nelimitate pentru afi rmarea lor în cadrul festivalurilor, concursurilor, 
acţiunilor tradiţionale.

Pentru a stimula creativitatea, iniţiativa, originalitatea, talentul copilului,  perceperea și 
dezvoltarea frumosului și-au desfășurat activitatea 348 clase cu profil (muzical - coral, co-
regrafic, teatral, artă plastică, etnofolclor, instrumente aerofone), toate fiind finanţate de la 
Bugetul municipal.
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La activităţile de acest gen, elevii își completează deprinderile de ordin practic, își cultivă 
abilităţi de percepere a frumosului, de sensibilizare a valorilor civice.

În anul 2011 – APL a alocat învăţămîntului municipal 840 mln.447 mii lei, ceea ce a acoperit 
84 % din necesităţile educaţionale. În context, nu poate fi  subestimat sprijinul material acordat 
școlii de către asociaţiile obștești ale părinţilor, care activează în 82 instituţii de învăţământ preu-
niversitar și 27 preșcolare.

Întru promovarea copiilor dotaţi, anual, Primăria municipiului Chișinău acordă burse de me-
rit și premii pentru tineret în domeniul știinţei, tehnicii, literaturii și artei (acordarea a 240 de 
burse a câte 1000 de lei fi ecare. Suma alocată în acest scop se estimat la 240 000 lei. Numărul de 
burse sînt cu 19 mai multe decât în 2010).

Conlucrarea cu autorităţile publice locale  a vizat un spectru larg de domenii vitale pentru 
sistemul educaţional, principalele fi ind: modifi carea reţelei instituţiilor de învăţămînt preșcolar 
și preuniversitar; consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt; alimentaţia 
gratuită a copiilor din instituţiile de învăţămînt din municipiu (91mln 187,9 mii lei (25346 elevi ai 
claselor I - IV-a, 6062 elevi ai claselor a V-a – a IX-a din familii social-defavorizate); organizarea  
asanării și odihnei elevilor în perioada estivală, 2011- 20999290 lei (18673 elevi); susţinerea ma-
terială a salariilor angajaţi în învăţământ; susţinerea materială a copiilor din familiile dezavanta-
jate în scopul pregătirii lor către școală - 4 mln.626 mii lei (7710 elevi), desfășurarea concursului 
„Pedagogul anului -2011”(110mii lei).

În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă, pregătirii sportivilor pentru lotul municipal 
și naţional, în anul de studii 2010-2011, cu sprijinul fi nanciar al Consiliului municipal Chișinău 
au fost organizate 82 de acţiuni și manifestări cultural sportive:

Instituţiile sportive pregătesc cei 8 candidaţi către Jocurile Olimpice din 2012 (Londra).
O problemă stringentă în mediul școlar este apariţia diferitor forme de violenţă, migraţiune, 

sărăcie, șomaj.
Întru implementarea principiilor unei școli prietenoase copilul și ameliorarea situaţiei create, DGETS 

a elaborat programe speciale, a desfășurat seminare municipale, mese rotunde ce vizează protecţia copi-
lului, punînd accent pe încadrarea minorilor din grupa de risc, în activităţile extrașcolare realizate.

Activitatea de profi laxie a delicvenţei juvenile în sistemul de învăţămînt municipal se realizea-
ză prin orientarea valorică a procesului educaţional la nivel formal și nonformal.

Trezește neliniște violenţa școlară între elevi, afl ată în ascensiune, un fenomen nou, extrem de 
complex, cu o determinare multiplă: familială, socială, școlară, personală, culturală.

Protecţia socială a copilului derivă din Strategiile și politicile de dezvoltare ale ţării, oportune 
și adecvate Strategiei de implementare a Concepţiei Educaţiei  Incluzive, Educaţiei pentru Toţi și 
sînt promovate  cu succes în instituţiile municipale.

Prin activitatea sa DGETS promovează educaţia incluzivă, ca alternativă educaţională, creînd 
condiţii specifi ce de instruire și reabilitare, satisfacerea ofertelor educaţionale, pornind de la tipul, 
forma și gradul de disabilitate.

Procesul de implementare a principiilor educaţiei incluzive este marcat de diverse probleme:
- Persistenţa elementelor de segregare a elevilor;
- Lipsa căilor de acces în instituţiile de învăţămînt general.
Soluţie ar fi  încurajarea unor proiecte, care ar contribui la diseminarea experienţei naţionale 

și internaţionale în domeniu.
Anul Internaţional al Tineretului a dat un nou  impuls activităţii Consiliului Local al Copiilor 

și Tinerilor, prin organizarea acţiunilor cu pronunţat caracter social cu diverse tematici: semina-
re, dezbateri, treninguri, ringuri intelectuale:

Relaţiile de colaborare internaţională au creat noi oportunităţi de manifestare a comporta-
mentului proactiv al adulţilor din sistemul educaţional municipal.
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În concluzie
Pentru anul de studii 2011-2012 DGETS își propune spre realizare două direcţii-prioritare 

de stringentă actualitate:
- Promovarea unui învăţămînt de calitate prin dezvoltarea școlii prietenoase copilului;
- Extinderea practicilor educaţiei incluzive.
Considerăm, că implementarea principiilor școlii prietenoase copiilor și ale educaţiei incluzive va 

asigura realizarea aspiraţiilor și potenţialului tuturor copiilor, va materializa eforturile conjugate ale 
cadrelor manageriale și didactice din învăţămîntul municipal de a crea realmente o școală pentru toţi.

Efi cientizarea managementului organizaţional a factorilor implicaţi în organizarea procesului 
educaţional este cheia perfecţionării reușite a sistemului de învăţămînt municipal, iar implemen-
tarea principiilor educaţionale începe cu schimbarea de atitudini, cu revizuirea propriilor opinii 
în raport cu „cadru didactic-elev-familie-comunitate”.
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EVOLUTION OF THE ROMANIAN STATES CUSTOMS RELATIONS WITH 
NEIGHBORING COUNTRIES IN THE MIDDLE AGES

Conf.univ.dr., Zinaida LUPAȘCU,
Facultatea de Drept,Universitatea de Stat din Moldova,
Avocat, Artur ZAGORNEANU

Rezumat
Odată cu apariţia statelor, au fost  aplicate o serie de taxe, ca dreptul de trecere peste teritoriul 

supus autorităţilor.
În vremurile statului organizat, vama era o instituţie fi scală, pe baza căreia se puteau explica 

marile venituri ,care au putut asigura întărirea domniei. Taxele vamale erau percepute ,după cum se 
constată documentar,intr-o vreme foarte apropiată  de întemeierea  statului și pot fi  puse în legătură 
chiar cu cele mai vechi formaţiuni statale de pe teritoriul  ţării noastre ,fi ind 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 marfi i 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 ,fi ind productivă  pentru vistierie, deoarece se aplicau la toate mărfurile importate ,ex-
portate și  în tranzit.

Regimul taxelor vamale a fost fi xat prin convenţii,tratate sau privilegii comerciale,încheiate de 
domni cu șefi i 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 depindeau  de relaţiile comerciale cu statele străine, 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. 

Dreptul de a fi xa și încasa taxe vamale a fost un atribut domnesc ,care putea fi  însă concedat 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.

Proceeding from the fact that the past is a valuable source of information and guidance of 
great signifi cance for today and generations to come, a glimpse into the annals of distant times 
reveals fi rst 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, appro-
priate economic units have been applied to these occupations profi table (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 
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the documentary notes, in a time very close to the foundation of the state and may even be lin-
ked 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, fi nally, 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 trea-
sury, because it applies to all goods imported, exported and transit. Th e customs duty has been 
fi xed 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. Th e 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. . [1.] 

 Right to lay and collect customs duties was a royal attribute, but conceded that could be 
partially or leased to any large landowner. Also the rulers had the right to stop export of goods 
or reserved an option to buy before others, any cargo. Since duty is imposed not only border but 
also in urban centers in the country and in other places, they represented a serious impediment 
to urban development and trade. [2.] 

Oldest Romanian customs document was customs privilege which was given by Vladislav I 
Vlaicu (1364-1377), Romanian prince to Country of merchants of Brasov on 20 January 1368. [3.]

Th is strengthened free trade in the Romanian lands. Th is privilege, referring to the relation-
ship between carriage and customs procedures confi rm the existence of two customs regimes 
- one for goods in transit, the owners who were to pay duty twice: at entry and exit from the 
country - and other - for goods for domestic consumption, the tax once to be paid at Câmpu Lung 
customs on or near it. [4.]

Of interest are the prescription of Vlaicu Voda document stating that the goods that will take 
road to Braila, are exempt from customs duties; which meant that the prince wanted the whole 
traffi  c carting arising in those lands, recently attached to its rule, thereby creating benefi ts that 
could bind to these places more thoroughly by his hands. Like other income of the rule, and 
customs duties could be assigned, because many documents were found by customs offi  cials in 
speaking of the Holy Monastery, which means that the customs revenue was given to monastery. 
Not always being able to determine what value was the amount of duty because the privilege of 
Prince Vladislav I in 1368 established the duty of 3.33% of the cargo. [5.] .

Subsequently, in 1403 Mircea the Elder (1386-1418) set for goods brought by sea duty in the 
amount of 3%.[6.] 

But, in general, tariff s were high, with Prince’s interest to encourage as much movement of go-
ods by country. One of the old documents, which related to the customs policy of the Romanian 
Countries in the Middle Ages, was a Privilege to trade in Suceava on 6 October 1408 year given 
by Alexander the Good to merchants from Lvov. Th is trade treaty provided that the merchants of 
Lvov were free to come up with the goods in Moldova, to extended or to transit, could purchase 
specifi c goods in Moldova. [7.]

But this treaty did not contain anything about that, if goods brought from Poland or Hungary 
in Moldova, taking roads to other markets, whether they apply or not to customs duties. However 
we believe that the Polish and Hungarian merchandise in those days in the Romanian lands enjoy 
a particularly manifest, which facilitated trade in goods struggle against German, Austrian, etc.., 
obnoxious than any tariff  regime was in Targoviste. Th is was due to the fact that the domestic 
industry, the Romanian lands and milling ceramic interior markets do not satisfy the various go-
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ods. Th us, the Prince giving trading privilege mostly to Hungarians, showed its political wisdom 
and tact to ensure peace along the borders of the Carpathians. If about goods leaving the country 
in export trade; this treaty provides that “where the custom is given by my ruler, tax collector will 
not have to collect exit customs duties on merchants Hungarians, which will put everything in 
accounts of prince”. [8.]

Th at provision shows that the fi rst ruler obliges the customs offi  cers not to charge merchants 
any duty when Hungarian export goods to them, and secondly, the order established by Prince, 
as lesser pass the costs princely all exemptions that are deducted from the annual rent. May we 
fi nd the same time a category Customs, which were established by feudal lords on their lands but 
they were under orders and Prince. Indeed, there is a clause in the said trade treaty, concerning 
the transit of goods through other customs, which provide that “where it was not Customs, which 
is given on lease by me and my entire reign, to Hungarians let the passengers out freely with their 
goods”. Who shall dare to violate the order prince was punished harshly. Emphasize that this time 
the prince had a simple customs owner who had the right to use legitimately acquired property 
and gave him a lease or any credit given discretion. Th us, for example, Custom “Genune” was 
bestowed on 20 January 1505 by Radu cel Mare, Prince of the country for the benefi t of Roma-
nian monastery Cozia tariff  setting. Abbot of the monastery called his tax collector and a duty to 
collect this amount of 3% of cargo [9.]

Proceeding from the above mentioned we can conclude that the trade treaty of Mircea the Old 
and Iagello Vladislav II, King of Poland provided that within countries there is a lot of customs 
that were classifi ed into diff erent categories:-customs of the ruler in Targoviste, leased customs, 
customs, bestowed in order to meet the needs of the monastery, namely customs at Cozia. All 
customs obey the ruler, which led him treasurer records relating to customs revenue coming into 
the country and taking their treasure. Moldova’s trade privileges were granted by Alexander the 
Good (1400-1432) at 6 October 1408 to merchants in from Lvov, which characterizes the whole 
system to the same period of Moldova’s customs. [10.]

Based on this document Alexander the Good wanted to strengthen economic regularities on 
the one hand and policy on the other with Poland with the help of traders from Lvov, which had 
an essential share of Moldova’s foreign trade. Because of the importance those merchants had, 
such agreements were concluded during the entire period of the middle Ages. 

Under this privilege customs were classifi ed - large customs - small customs, customs of each 
urban center [11] .

Some boyars and offi  cials were given the right to set customs points, and some were even 
owners of customs. [12.] 

Th us, in Moldova, the border customs paid at Czernowitz “on the German cars or cattle”; then 
at Bender or Akkerman “on passed road for the Tatars”, at Bacau and to Birlad for mountaine-
ers; at Baia and Moldova for people from Bistriţa; at Bacau and Trotus for people from Brasov, 
at Khotyn for people from Podolia; in Walachia from towns along the Danube, Vilcea, Genune, 
Cimpulung, Buzau and others. Customs duties are paid on the value and weight, if goods are not 
selling at the place and cattle per head, some monopolies such as fi xed or pre-emption. [13.] 

Considering the importance of customs revenues, gentlemen have conceded some of them to 
monasteries and royal family members. [14.]

Th us, before 1 September 1435 Ilia Voda gave to his brother Stefan fortress Chilia with cus-
toms including cities Vaslui, Birlad and Tecuci, with all the customs. [15.]

A little later Prince Dan of Walachia, establishing good neighborly relations with town Bra-
sov, concluded because a store of gratitude to the king of Hungary, whom off ered him the right 
to mint money, a treaty in 1424 in Targoviste, with a new minimum customs tariff  fro merchants 
from Brasov. Dan II issued 12 documents in Targoviste (one in Latin, the rest in Slavic and Ro-
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manian). Document from 28 February 1424 reinforces to monasteries Cozia and Codmeana 10 
houses of people from Targoviste, exepted from taxes and jobs. On November 10 (1424) the prin-
ce gives at Targoviste, a privilege to trade for people from Brasov, setting out: free trade, customs 
duties fi xed in money (n. n. - Coin struck by the prince), places of customs, customs clearance 
of goods. In a fi nal note, given to merchants from Brasov on 30 January 1431 in Targoviste, the 
prince strengthens their trade privilege given by his grandfather Mircea the Old, settling free 
trade throughout the country, and customs that the goods will be given to. [16.] 

To 1433 Prince Ilia Voda signed a treaty of commerce with Transylvania, which established  
based on special duty. [17.]

We fi nd in this period a serie of treaties and trade agreements in diff erent times and in whi-
ch customs duties have been refl ected in an unclear or vague way. An obvious example is the 
Treaty of Trade between Stephen Younger Prince of Moldova and Sigismund, which states that 
merchants are free to do their shopping principality of Moldavia, but have to pay customs duties 
old and normal. Bran Castle was off ered to Mircea by Sigismund in 1395. Th e castle will remain 
under Romanian rule by Mikhail I, when, on 7 June 1419, following numerous protests of Bra-
sov people against mountaineers, the castle is taken back by the Hungarian King. Bologa Castle: 
Between 1399 and 1410 Mircea ruled in Transylvania the castle of Bologa. Th is was granted by 
King Sigismund either aft er the battle of Nicopolis or around 1398’s. Th ere is one documentary 
mention of the rulers, dating from 23 January 1399. Moldovan border: from the border between 
Moldova and the Walachia (sector of the Carpathians and Prut) there were two theories over 
time. Th e fi rst one considers that the land Putna belonged to Walachia, while the second is wi-
dely accepted by historians today saying that since time of Mircea the border was on Milcov and 
Siret. Th e fi rst theory had as arguments more historical references. In 1408, Alexander the Good 
privilege merchants of Lvov in stating that those who will go to the Romanian Land will pay tax 
“at the border, in Bacau. . . customs border or in Bacau, or at Barlad”;(translation of B. P. Hasdeu). 
Th erefore not only Putna, but Tecuci and Covurlui were ruled by prince of Walachia. Also in 
1482, according to chronicler Ureche, on March 10 Prince Stephen took the castle of Craciuna 
with all the land from Wallachia, Moldavia counting it. Moreover, a later interpolation Ureche 
chronicle of 1475 shows that “brings you this boyars and people of honor to have stolen and hi-
red, split  Milcov the Great, part of which comes creek and passes near Odobești; the water gives 
up Putney and today is the border country of Moldova and Walachia that creek that divides the 
Great Milcov. But before both countries were having trouble, that the Walachia wants to be its 
boundary by water Trotus and Moldovans not leave until God wanted were hired as”.

P. P. Panaitescu considered those arguments in his monograph dedicated to Mircea the Old, 
settling them and proving that the border is on Milcov. First observe that Hasdeu mistranslated 
Slavonic word “краи” by the border instead of edge. In light of this correction, the history states 
that in those days custom especially is paid at markets. Bacau and Bârlad were chosen as market 
margin, because there were no other settlements to the border also mount (Galati was not a market 
yet). Still has some Moldovan documents indicating possession of Moldova in those lands since the 
time of Alexander the Good. What about passages from Grigore Ureche; it is stated that he wrote 
them in the XVIII century, while the contemporary Slavic documents mention nothing about ta-
king the land around Craciuna, but only the city itself. Moreover, this act is actually a recovery of 
the fortifi cation located under the command of mountaineers briefl y, whereas its 1473 Stephen had 
his heads at Craciuna. In connection with the last passage quoted in the Chronicle of Ureche, Pana-
itescu  thinks only a late interpolation, lack of support: in 1423, Alexander the Good strengthens, by 
an act, three villages from Putna to a nobleman. In 1435, Moldavian boyar Peter Hudici ruled land 
Lumineni on Milcov. To these may be added numerous documents that indicate precisely the same 
time mastering the land Putna to Moldova. Finally, Panaitescu made reference to the Treaty of 1475 
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between Stephen and Matthias Corvinus, which talks about “Walachia borders with Moldova aft er 
the old boundaries and manners .Settled by Stephen I of Moldavia and Vlad Transalpine and then. 
As both sides concluded privileges of princes Alexander and Mircea.”

How Mircea stretched his lands to Tartar settlements until 1404, the historian concludes that 
the border between Moldova and Wallachia during the rule of Walachian prince remained the 
same: on the Milcov. [18.]

Since Brasov was a turntable of Moldova’s trade with Transylvania, and, further, the states of 
Western Europe, due to revenue from merchants of Brasov, Alexander the Good gave a series of 
customs privileges for their attraction and increasing trade. His son Stephen, Prince of Moldavia 
(1457-1504), on 26 May 1435, confi rmed that customs privileges to Brasov traders, which they 
had at times of Alexander the Good. [19.]

Another document is dated of 8 September 1439 and settles a commercial privilege granted 
by the Romanian prince of Vlad Dracul (1436-1462, 1476) to foreign merchants. .[ 20.]

On 13 September 1439 Ilie Voivod strengthens to Bistrita Monastery revenue from Bacau 
customs, deciding that Moldovan or foreign merchant is not exempt from the customs [21.]

On 4 May 1518 Stefan Voda, Moldovan prince; concluded a  treaty with Sigismund I, king of 
Poland, where Polish merchants were provided with the right to sell their goods free to Moldova, 
aft er paying customs setlled by old treaty. Also there was indicated the way of the extinction of 
disagreements between the two countries borders. [22.]

Another document bearing the Customs character is the Krakow Convention concluded be-
tween Ștefăniţă on 1519 August 7, Prince of Moldavia and Sigismund I, king of Poland, about the 
resolution of irregularities that might happen at the border. [23.].

Alliance Treaty, extradition and trade since 1546 between Ilie, Prince of Moldavia and Sigis-
mund, preferred  to obliged traders to pay the usual duties. Trade Treaty of 27 August 1588 betwe-
en Peter Schiopu, Ruler and Elizabeth, Queen of England, gave to British merchants the right to 
settle in the country and to trade freely, but required to pay to 3% of customs value of goods. So, 
this treaty provides that customs duties were levied by a customs tariff  fi xed. [24.]

Th ese treaties did not contain defi nitions of the procedure or the customs tariff , or the orga-
nization of customs activity in this age. So it is not clear customs on the lease land, by regions or 
voivodships, and how that duty is charged: one part cash and part in kind or another form of pay-
ment there. Embedded in European traffi  c, commercial relations between Transylvania and the 
Romanian lands are attested in the fourteenth century, when feudal states by creating centralized, 
commercial power in the economic development of cities interested in attracting their support 
to strengthen politic, seek to give legal consecration through various grants and privileges. [25.]

On the basis of complementary relations of the state contact the three Romanian economists, 
Transylvania off ering handicraft  products instead of natural production of Moldova and Walla-
chia. Domestic trade development in that period was favored by entry into the European network 
of Romanian Lands in transit trade, which connects Central and Western Europe Danube. Th e 
privileges received from Hungarian royalty by Saxon colonists in Transylvania’s population, from 
towns of Sibiu and Brasov, Bistrita, they become major centers and commercial craft  through which 
to exchange goods with the Romanian lands of Transylvania and Moldova. Under both by their 
geographical position and the situation proposed that countries establish relations with both Ro-
mania and Moldova, Brasov has dominance in the Middle Ages and was an important cultural and 
economic center of Transylvania. Th e fi rst document Brasov regulate trade south of the Carpathians 
was “Salvoconductul” given by Louis the Great, king of Hungary in 1358, which provides residents 
of this city the right to move freely with the goods in some places without paying customs duties 
and rights of Brasov merchants to move freely and untaxed territory between Buzau and Prahova, 
Ialomita from where it fl ows into the Danube and Siret to payment, thus ignoring the rude authority 
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of prince ruling de facto these territories. C-tin C. Giurescu believes that Brasov people asked only 
an additional security suzerain Hungarian territory will not happen anything in the territory of his 
vassal, Nicholas Alexander. And the fi rst commercial privilege granted by the ruler of Romanian to 
people from Brasov dates with year 1368 and emanated from his offi  ce of Prince Vladislav. .[ 26.]

Bibliografie
1. Spulber,C.A.,Curs de istoria dreptului , Editura Academiei R.P.R ,București,1941, pag. 87, - 

222 pagini.
2. Dicţionar explicativ al limbii române,AcademiaRomână,Institutul de lingvistică “Iorgu Ior-

dan”, Editura „ Univers Enciclopedic ” , București,1996, pag. 206, -1192 pagini
3. Pascu,Șt. și Vl. Hanga ,Crestomaţie pentru studiul istoriei statului și dreptului R.P.R.,vol.I 

,București,1958,pag.342-343,nr.619,- 869 pagini
4. Ion Ionașcu,Petre Bărbulescu,Gheorghe Gheorghe,Relaţiile internaţionale ale României în 

documente (1368-1900),Culegere selectivă de tratate,acorduri,convenţii și alte acte cu caracter 
internaţional,Editura politică, București,1971,p.81-83,- 517pagini

5. Vl. Hanga ,Crestomaţie pentru studiul istoriei statului și dreptului R.P.R.,vol.I, Bucu-
rești,1955, 272 pagini .

6. B.P.Hașdeu.Arhiva istorică a Romăniei,vol.I-1,P.3-4, nr. 1. București, 1865, - 924 pagini.,
7. Giurescu,C.C.,Organizarea financiară  a Ţării Românești în epoca lui Mircea cel Bătrîn, 

București, 1927, pag.71-74, - 58 pagini 
8. Ion Ionașcu,Petre Bărbulescu,Gheorghe Gheorghe,Relaţiile internaţionale ale României în 

documente (1368-1900),Culegere selectivă de tratate,acorduri,convenţii și alte acte cu caracter 
internaţional,Editura politică, București,1971,pag. 95-99, nr.8 - 517 pagini

9. Ion Ionașcu,Petre Bărbulescu,Gheorghe Gheorghe,Relaţiile internaţionale ale României în 
documente (1368-1900),Culegere selectivă de tratate,acorduri,convenţii și alte acte cu caracter 
internaţional,Editura politică, București,1971,pag. 96,- 517pagini

10. Ștefan Ștefănescu și Olimpia Diaconescu ,, Documenta Romaniae Historica” , B. Ţara 
Româ nească (1501-1525),vol.II,pag.41-48., Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, 
București , 1972 , 600 pagini.

11. Ion Ionașcu,Petre Bărbulescu,Gheorghe Gheorghe,Relaţiile internaţionale ale României 
în documente (1368-1900),Culegere selectivă de tratate,acorduri,convenţii și alte acte cu caracter 
internaţional,Editura politică, București,1971,pag. 81-283, - 517 pagini.., Istoria romanilor, ... 
Al. Zub, IonŢurcanu, Alexandru-Florin Platon, Șerban Paracostea, Adrian Cioroianu. București: 
Editura Enciclopedică, 1993, - 320 pagini

12. Documenta Romaniae Historica, A. (Moldova),vol .I ,nr.93 ,București,1966-1977;  - nati-
onal customs; Edge customs, the customs border, customs guard [17.N.Iorga,Istoria 
comerţului,I,pag.83] - land-customs and customs of water [18.Documenta Romaniae Historica , 
A. (Moldova),vol .I,pag.46 și pag .69., București,1966-1977 .

13. Documenta Romaniae Historica ,A. (Moldova),vol .I ,nr.65, București,1966-1977 
14. M.Costăchescu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol.II, Iași, 1931-

1932,.. p.607-608…1328 pagini
15. Documenta Romaniae Historica ,A. (Moldova),vol .I ,nr.27,51,101,200,și II,nr.65., Bucu-

rești,1966-1977
16. M.Costăchescu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol.II, Iași, 1931-

1932, pag.681-682.......1328 pagini.
17. Istoria Târgoviștei. Cronologie enciclopedică - George Coandă, Ed. Bibliotheca, Târgo-

viște, ediţia ,I 2005, ediţia a II-a 2007 …16.a.  M.Costăchescu, Documente moldovenești înainte 



366

de Ștefan cel Mare,vol.II , Iași,1931-1932,pag.681-682.......1328 pagini... Dan al II-lea: august 1420 
- mai 1421; noiembrie 1421 - vara 1428; vara 1423 - după 12 decembrie 1424; mai 1426 - ianuarie 
1427; primăvara 1427 - martie 1431.

18. Documenta Romaniae Historica ,A,Moldova,vol.I,(1384-1448)București,1975, Academia 
de știinţe sociale și politice a Republicii Socialiste România,p.174-175.........605 pagini ...Colecţia 
„Biblioteca Enciclopedică de Istorie a României”p. P. Panaitescu Interpretări romanești,,Studii de 
Istorie economică și socială,ediţia a II-a,postfaţă, note și comentarii de Ștefan S. Gorovei și Măria 
Magdalena Szekeiy,Editura Enciclopedica București, 1994

19. P. P. Panaitescu, Documentele Ţării Românești. I. Documente interne (1369 - 1490), Bucu-
rești, 1938, p. 125 

20. Constantin C.Giurescu & Dinu C.Giurescu Istoria Românilor volum II (1352-1606) 
p. 154-192. Editura Știnţifică și Enciclopedică București (1976)... ], [Documenta Romaniae Histo
rica,A,Moldova,vol.I,(1384-1448)București,1975, Academia de știinţe sociale și politice a Repu-
blicii Socialiste România,p.195-196.........605 pagini. 

21. Исторические  связи народов СССР и Румынии в XV – начало XVIII в.Документы и 
материалы в 3-х томах Том I (1408-1632),Москва.1965с.43-45.  

22. Documenta RomaniaHistorica,A,Moldova,vol.I,(1384-1448 ) București,1975, Academia de 
știinţe sociale și politice a Republicii Socialiste România,p.283-284.........605 pagini...Dinu C. Giures-
cu - Tara Romaneasca In secolele XIV si XV , Editura știinţifică,București,1973…..522pagini

23. M.Costăchescu, Documente moldovenești de la Ștefăniţă Voievod (1517-1527), Iași, 1943, 
pag.491-501.......1328 pagini.]. [Prof.univ.dr.Ion Toderașcu Istoria Medievala a Romanilor Partea 
I. Universitatea Al.I.Cuza,Iași

24. B.P.Hașdeu .Arhiva istorică a Romăniei, vol.I-1, pag.1-6 București, 1865.....924 pagini..
25. Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie, în nu-

mele reginei, cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liberi a 
se statornici și a face negoţ, a vinde și a cumpăra, ‚’ba chiar a face toate cele ce societatea omeneas-
că și obiceiul caută pentru negoţ și pentru trebuinţele vieţii’’.

26. Ion Ionașcu,Petre Bărbulescu,Gheorghe Gheorghe,Relaţiile internaţionale ale României 
în documente (1368-1900),Culegere selectivă de tratate,acorduri,convenţii și alte acte cu caracter 
internaţional,nr.33,Editura politică, București,1971,pag. 173-174,......517pagini

27. Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, Ed. ALL Educaţional, București, 2003.
Daniel Barbu, Sur le double nom du prince de Valachie Nicolas-Alexandre, Revue Roumaine 
d’Histoire XXV, no. 4, 1986.



367

ECONOMIC INTEREST GROUPS AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC, 
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE
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Rezumat
Pentru o deplină armonizare a cadrului juridic românesc cu dispoziţiile legale ale Uniunii Euro-

pene, toate prevederile imperative vizând constituirea, organizarea și funcţionarea grupurilor euro-
pene de interes economic au fost consacrate juridic privind grupurile de interes economic înmatricu-
late în România. Avand in vedere tocmai impactul covarsitor al acestora asupra mediului economic, 
social si administrativ, ne propunem o analiza asupra lor.

Introduction
Oft en both expressions are oft en used interchangeably, which is not correct. But a group of 

interest not always becomes a pressure group. Th e diff erence, refers both to the scene in the ope-
rating groups and ways of action to them.

According to the classical defi nition of David Truman, an interest group is any group which, 
on the basis of one or more shared attitudes, asking other groups within society, the establish-
ment, maintenance or improvement of the forms of behavior that correspond to shared attitudes. 
„ Th e interest is regarded as „a group of shared attitudes that advancing certain claims against 
other groups of society”. In the current landscape in which we live, local and global, ground attack 
and sprinkled with joy, more oft en, especially since we’re not long aft er a type of election, dis-
cusses interest groups and about the infl uence that they have a social life, economic or political.

Precisely for this reason, it is good to us watching with attention in build as much about 
„interest groups” because their essence is much broader than what is visible on fi rst impression. 

Interest groups work together to state proper expression and pluralism of expression, of rea-
son, of course, given that their legitimate actions occur, transparent and legal limits.

Interest group is an organization so constituted that in order to protect the interests of whom 
manages, will seek to infl uence Government. Th e word „group” can be found in expressions: 
interest group „and” pressure group”1.   To enter, you have to start with the highlight the fact that 
the interest is an actor in the social system and that, in this posture he performs the function of 
the articulation of interests, i.e. to give rationality, congruence, image, viability of those requests 
coming from those who share a certain attitude vis-à-vis other actors of social systems well as in 
relation to them. An interest group is a group of pressure when it appears on the political arena 
and operates as a political actor. As long as the group moves in the dimensions (economic, social, 
cultural) arising from non-political group, it remains of interest and should be qualifi ed as such. 
When you come in and as long as the policy remains in it (because you can and has been aban-
doned once they reached their intended purpose will be considered), becomes group pressure.

1  Domenico Fisichella, Science policy: problems, concepts, theories, Ed. Polirom, Iași, 2007, p. 88
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1. The concept and characteristics of the economic interest group
Th e economic interest group is a creation of French law, born of the need to cope with inter-

national competition. Th is entity was original conceived as a legal structure between the company 
and the group, in which the dominant in the organization and functioning of its members will be 
constituted. Th e economic interest group is a structure which, while respecting the independence 
of the members, enables more effi  cient joint action than mere contractual collaborations with 
legal personality.

According to the law2, economic interest group is an association between two or more natural 
or legal persons established for a specifi ed period in order to expedite the development of econo-
mic activity or of its members, as well as improving the results of that activity. 

Th e economic interest group has a number of distinctive features:
a) the economic interest group is an association based on a contract. Th e group comprises two 

or more natural or legal persons, traders or non merchants, but may not exceed 20 persons. Th e As-
sociation of these people is based on a contract that represents the Act of Constitution of the group3.

b) Th e economic interest group shall be a legal person. Due to the legal personality of the econo-
mic interest group shall be a legal entity and, as such, participates in his own name to the judiciary.

c) Economic interest group seeks a purpose proprietary. According to the law, the Group shall 
be set up in order to expedite or development of economic activity of its members, as well as im-
proving the results of that activity. In law, the activity of the group must be linked to the economic 
activity of its members and to have only a front accessory character of activity of its members. 
Noting that, according to the law, economic interest group may have the status of trader or non 
merchants. Th e criterion of distinction is the character of the activity; the group will have the 
status of Trader if the acts and transactions which they carry out are facts of Commerce.

d) Th e economic interest group shall be responsible for its obligations towards third parties. 
As a legal entity, the group responsible for its commitments towards third parties. Under the law, 
members of the Group shall have unlimited liability for the Group and jointly, in the absence of 
contrary stipulations with third parties contractors. Liability of members, when it was removed 
by mention, subsidiary of contract; It operates only if put into delay, the group does not pay wi-
thin the time limit.

1. The formation of the Group of economic interest
Economic interest groups „G.I.E” is a newly created, inserted by the law nr. 161/2003, the rules of 

registration and operation of its being, with some features similar to those of the material companies4. 
Th e economic interest group is an association with legal personality and purpose proprietary, 

between two or more natural or legal persons constituted a period determined, in order to expe-
dite the economic activity of its members, as well as improving the results of that activity. Work 
of the group must be linked to economic activity of its members and to have just one character 
of this accessory.

Th e economic interest group acquires legal personality from its date of registration in the 
commercial register. Th e management body of the economic interest group is the General As-
sembly of its members and the Administration is made up of one or more administrators.

2  Title V-economic interest groups, law No. 161/2003 concerning certain measures to ensure transparen-
cy in the exercise of public functions , public and business environment, the prevention of corruption 
and sanction, published in the Official Gazette of Romania, part I, no. 279 of 21 April 2003, with sub-
sequent changes and additions

3  The Act of incorporation is a contract, and not a bylaw, which allows the expression of will of the mem-
bers, in a greater extent.

4  Larson d. Cărpenaru, commercial law, Ed.The legal universe, ed. aVII, Bucharest 2007, p. 401
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Th e economic interest group shall be aimed at obtaining profi ts for itself.  If you emerge from 
the work of the Group profi t according to annual fi nancial statement, it will be distributed in full, 
in a compulsory between members of the group, by way of dividends in shares referred to in the 
memorandum or, in the absence of any such provision, in equal parts. In the event the expenses 
exceed income, the diff erence will be covered by the quotas referred to its members in the Act or, 
in the absence of any such provision, in equal shares.

Articles of incorporation of the economic interest group:
Th e economic interest group shall be based on a contract signed by the members of the Gro-

up (founders).Th e contract shall be concluded in accordance with the substantive conditions 
required for any Convention, provided for in art. 948 c. Civ.  Th e law requires that the contract be 
terminated in due legal form (article 120 of the law).

Th e contract must include the items set out in art. 122 of law: name of the grouping preceded 
or followed by the words ‚ European economic interest grouping ‚ or by the initials ‚ G.I. E ‚; 
headquarters of the Group; name and surname, place of residence and the nationality of natural 
persons, i.e. name, legal form, location and nationality of legal persons; the aim of the group, 
specifying the scope and activity, as well as commercial or non-commercial nature of the activity; 
capital subscribed and paid up, with an indication of the provision to each Member, in the case 
of the Group shall be set up with capital; the duration of the Group; Members representing and 
managing Group (or non-administrators) and their powers; clauses regarding the management 
of the Group; the dissolution and liquidation of the group, etc5.

With regard to the contents of the memorandum, the two specifi cations are required.
First, according to the law, economic interest group may be formed with or without capital. 

Members of the Group may agree to aff ect certain goods for the activity, and thus constitutes 
a social capital. But the rights group members may not be represented by negotiable securities 
(shares). Any clause to the contrary is struck by a declaration of invalidity (article 121 of the law).

Secondly, the Group of economic interest cannot be aimed at obtaining profi ts for itself. If the 
work of the Group results in profi t, it is distributed in its entirety, necessarily, between members 
of the group, by way of dividends in shares referred to in the memorandum or, in the absence of 
any such provision, in equal parts (article 165 of the Act).

Th e economic interest group shall be registered in the commercial register at the request of 
the Manager of the group, within 15 days of the authentication of the memorandum.  For regis-
tration irregularities observed before, the law regulates the ways in which the settlement, entry 
into legality. For irregularities found aft er registration, the law regulates the action group in the 
settlement and, as extreme, the action in nullity of that grouping. 

If the legal requirements are met, the judge delegated by closing, will permit the formation of 
the Group and will have his registration in the commercial register and the date of the registrati-
on, economic interest group acquires legal personality.

Noting that, according to the law, the registration does not presume the status of trader. Th is 
means that any group of economic interest is subject to registration in the trade register, but the 
quality of trader has only the group that is engaged in committing some acts of Commerce. Th e 
economic interest group shall be required to publish in the Gazette, in accordance with the law, 
the articles of incorporation of the group.

With regard to the eff ects of non-compliance with the legal requirements of setting up the 
Group of economic interest, law No. 161/2003 adopted the principles covered by the law nr. 
31/1990 relating to companies.

5  Bercu, Anna Maria As the economic and social Committee(2), Center for European studies, Iași, 2007, p. 75
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3. The functioning of the economic interest group
Th is is achieved through the general meeting of the members of the Group and management group.
Group members form the general meeting of the members of the group, as the supreme organ 

of deliberation and decision. Conditions for the adoption of decisions shall be determined by the 
Constitution. It may provide that all or part of the decisions to be adopted in certain conditions 
of quorum and majority. In the absence of such stipulations, decisions shall be adopted by unani-
mous vote of the members of the group6.

Obligations and liability of the directors are contained in law No. 161/2003 and the provisions 
relating to the mandate, the liability of Directors and may be jointly and severally liable. In action 
against directors liability shall be decided by the party majority group members. She belongs to 
the creditors of the group but the group only when the obligations are not performed at maturity, 
repeatedly, or when the group is subject to the procedure of bankruptcy to reorganize and regu-
lated by law. 64/1995. 

Members have the right to be informed on the management of the group, in consultation with 
the documents provided for in the Constitution. Th ey have the right to request copies of these 
documents. Following consultations, the members will be able to refer the matter to the adminis-
trator, who shall be required to respond within 15 days of the referral.  In the absence of a reply, 
the members of the group in question may approach the Court, who may require the group to pay 
a sum of money for each day of delay (periodic). Th us, the economic interest group, located in the 
State of insolvency, shall be subject to the procedure of bankruptcy to reorganize and regulated 
by law. 64/1995. Th is procedure is applied to the group, so if you have the status of trader, as well 
as in the case when is non trader Th e law stipulates that to amend the memorandum is required 
unanimity of the members, and for approval of the fi nancial situation and decisions concerning 
the liability of administrators is necessary majority of members. Th e voting rights of members 
shall be determined by the Constitution, which may provide that certain members have a number 
of votes diff erent from the others. But as is, thus, a member to hold the majority of votes. In the 
absence of such stipulations, each Member shall have one vote.

General meeting of the members of the Group shall be convened by the directors, or at the 
request of any member of the administrator group. In the case of inaction of administrators, upon 
request from any interested person, the Court may order the summons to the general meeting, 
the appointment of the person who will preside over the meeting.  By the Act of incorporation 
may provide and the possibility of taking decisions in consultation with the members in writing.

Th e economic interest group shall be administered by persons specifi cally authorized admi-
nistrators-group. Administrators are appointed by the Act of incorporation or elected by unani-
mous vote of the members of the group, the network may be natural persons or legal persons.

According to the law, administrators can do all the operations required for compliance with 
the object of activity of the group, apart from the restrictions laid down in the Constitution. Th e 
right to represent the group in dealings with third parties belong to each administrator, unless 
you have mention to the contrary in the Constitution, the act provided for and how the work 
of administrators, if they jointly or independently, with the consequences provided for by law. 
Members of the group, by unanimous vote, administrators may decide to revoke or limit their 
powers, unless the administrators were appointed by the Act of incorporation7.

Th e economic interest group may suff er in the course of its existence, certain changes. Th ese 
changes may involve moving the headquarters of the group, changing the main object of activity, 
the merger/splitting, cutting/extending the Group’s dissolution and winding-up of the group, etc.

6  Larson d. Cărpenaru, op. cit., p. 402
7  Buchanan, g., commercial law, Ed Foundation Romania of Tomorrow, Bucharest, 2007, p. 96
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Any change in the group is carried out only by a change of the Constitution of the Group of 
economic interest, and in accordance with the law.

Just like other types of debentures, it can be modifi ed by members, in compliance with the 
conditions of form and substance required to complete it. Decision amending the memorandum 
shall be taken by unanimity of the members of the group, unless the Act of incorporation provi-
ded for otherwise by distinct clauses. Additional document in due legal form, containing the full 
text of the provisions of the Constitution, as amended, shall be submitted to the trade register 
Offi  ce and shall be published in the Offi  cial Gazette. 

Membership of the Group of economic interest shall cease through: exclusion, removal, dis-
posal of the parties concerned, death, termination of legal personality, in accordance with the 
law. According to law, unless otherwise provided in the Constitution, and the Group continues 
to exist aft er a member has ceased this quality, in the conditions laid down in the instrument of 
Constitution or established with the unanimous agreement of the remaining members.   

A member of a grouping may be expelled from the group in the conditions prescribed by law 
(e.g.. the exemption provision was required, etc), the exclusion ruling of the Court, at the request 
of the majority of the members of the group, unless the Constitution provides otherwise. By the 
same decision, the Court will be available and on the structure of participation in the capital of 
the other members of the group. Judgment of the judicial branch for exclusion mentioned in the 
commercial register and shall be published in the Offi  cial Gazette. 

Any member of a grouping may withdraw from the group in the cases provided for in the 
memorandum or by unanimous agreement of the other members, and in the absence of provi-
sions in the memorandum or when there is unanimous agreement, a member may withdraw for 
reasons, on the basis of a decision of the Tribunal, which will become available at the same time, 
and with regard to participation in the capital structure of the Group’s other members.

4. Dissolution and liquidation of economic interest group
Th e economic interest group ceases its existence as a legal person and leaching and dissolu-

tion, liquidation winding-up being two phases separate and successively, which is carried out 
only by way of exception, the two phases can be carried out concurrently. According to the law, 
if the members of the group are sellers on the allocation and the liquidation of the assets of the 
Group and they provide termination or settlement of liabilities in accordance with his creditors, 
they may decide, with the dissolution, winding-up proceedings and the manner of the group. Th e 
decision shall be taken in the conditions stipulated by law for the amendment of the Constitution.

Th e economic interest group shall be dissolved in accordance with the law.
Causes of dissolution of the economic interest group shall be the same as those laid down 

by the law of companies8, for the dissolution of companies: expiry of the time limit for the du-
ration of the Group; Unable to achieve the object of activity of the group or its full members; a 
declaration of invalidity of the Group; the decision of the Assembly of members; judgment of the 
Court; fi ling for bankruptcy; other cases prescribed by law or the articles of incorporation of the 
group. In addition to these cases, art. 192 of the Act also provides for certain causes of dissoluti-
on-penalty: the group no longer has the statutory organs or they cannot meet; the Group has not 
submitted documents prescribed by law at the trade Registry Offi  ce; the group ceased activity, etc. 
Th e dissolution of the group must be registered in the commercial register and published in the 
Offi  cial Gazette.  Th e dissolution group, administrators can no longer bind us operations, may 
only complete transactions in course.

Th e liquidators cannot pay the amount of any parties what account should be given of the 
liquidation before the payment of the creditors of the group. Aft er the completion of the liquida-

8  Law No. 31/1990 on companies, with subsequent amendments and additions
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tion, within 15 days, the liquidators are obliged to ask the deletion from the register of Commerce 
group, under penalty of a fi ne civil for each day of delay. Th e dissolution of the Group has the 
eff ect of opening the procedure of liquidation. Exceptional, is not being followed in the case of a 
merger and Division of total group or in other cases stipulated by law. Dissolution does not eff ect 
the termination of liquidation, to personality is complete.

Heritage Group validated under the law.
Validation is accomplished by individuals or legal entities authorized as liquidators, they have 

the following main tasks: to execute and complete proprietary operations relating to the win-
ding-up proceedings; by selling goods through public auction of proprietary group; to collect the 
claims of the Group; to pay its debts; its members share what should each of the liquidation; to 
stand in judgment and has acted in the interest of the liquidation.

Conclusions
For a full harmonization of the legal framework and with the laws of the European Union, all 

the provisions for the mandatory establishment, organization and functioning of European eco-
nomic interest groups were referred to economic interest groups registered in Romania.

Th e economic interest group borrows a number of characteristics of the companies, in par-
ticular those of the people. Th us, within the Group of economic interest, the primary role they 
play members of the group, and not the capital. Accordingly, one of the features of the economic 
interest group is the unlimited liability and several of the members to the obligations of the group. 
Th e rights conferred on the members of the ownership interest of the parties, and the reasons for 
the dissolution of the group, are similar to those provided to individuals fi rms.

Th e economic interest group shall have legal personality, which he acquired aft er the date 
of its registration in the commercial register.  On the other hand, losses at the end of a fi nancial 
year shall be charged to members, according to the rules of the instrument of incorporation or 
the proportion resulting from share participation of members in the capital of the group. Tasks 
relating to the management of the Group shall be exercised by the General Assembly of the mem-
bers and by one or more administrators. Administrators are responsible to the Group and to 
third parties, to their duties. Th e liability contemplated and for failure or delay in carrying out 
the obligation of registration or registration of an entry, submission of a signature or certain acts. 
Penalties are laid down for the founders, members, administrators and liquidators of economic 
interest groups, depending on the seriousness of the irregularities committed by them.

It regulates also the legal status enjoyed by Romania in the European economic interest gro-
ups.  On the basis of legal regulations, these are recognized and can operate under the law in Ro-
mania. European economic interest group shall be made on the basis of a memorandum, having 
the obligation of registration in the special register designated for this purpose by the Member 
State of the European Union in which the Group shall adopt its headquarters. European econo-
mic interest group enjoys in Romania of legal treatment, in respect thereof, through Regulation 
No 2137/1985. For effi  ciency, in Romania, the provisions of Regulation (EEC) No 2137/1985, 
there is the possibility of the establishment of the European economic interest groups, branches, 
representative offi  ces, subsidiaries and other units without legal personality. Economic interest 
groups are legal persons sui-generis character. Th ey allow joint exploitation by members of certa-
in means of production, enabling them to their activities in a manner much more effi  ciently and 
with lower costs than if this operation should be carried out in isolation. Th e aim of the group is 
left  to the appreciation of its members, provided that it is legitimate to have an economic (agri-
cultural, industrial, commercial or professional), the work of the group to have the activity of its 
members and not just an ancillary in relation to it.
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Regulation of this institution’s consecration and at European level, by adopting Regulation 
No. 2137 of 25 July 1985 on the European economic interest groups, intended to facilitate econo-
mic cooperation in the form of this institution between natural and legal persons from Member 
States of the European Union.  Are subject to mandatory registration in the commercial register 
of all economic interest groups, regardless of the nature of commercial or non-commercial group. 
Members of the group have the right to benefi t from the services made available by and through 
the group, and, in addition, the right to a share of the profi ts of the group, by way of dividends. 
An important provision, specifi c companies, is provided in relation to any profi ts that a group 
would realize at the end of a fi nancial year. In accordance with the provisions of Regulation (EEC) 
No 2137/1985 and in view of the declared goal of the economic interest group, to not make profi t 
on its own, so any profi ts to be distributed in full members of the group, by way of dividends, 
according to the rules of the instrument of incorporation or the proportion resulting from share 
participation of members in the capital of the group.
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CONSILIUL FISCAL - O NOUĂ STRUCTURĂ ÎN SLUJBA UNOR POLITICI 
FISCAL - BUGETARE MAI BUNE PENTRU ROMÂNIA?

Conf.univ.dr., Cristina ONEŢ, 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de 
Drept, România

Abstract
Th is paper aims to draw the attention on a highly commented norm in the Romanian public 

space, and also to show and comment on a newly created central public institution that was intended 
to administer the fi nancial resources of the state.

Th e fi rst part of this study shows the most relevant provisions of Law 69/2010 concerning fi scal 
and budgetary responsibility, and draws a sum of conclusions from the analysis made on particular 
problems such as the principles of fi scal-budgetary politics, the rules of the fi scal-budgetary politics 
or the fi scal-budgetary strategy.

In this paper we have underlined the fact that the concept of “responsibility” used within the body of 
the law is totally disconnected to the idea of responsibility, whether fi scal or, even in a broader sense, legal.

In fact, the legislator has obliged the executive to adopt a prudential attitude towards the budge-
tary politics, based on multiannual plans for both the incomes, and particularly for the expenditures. 
We can therefore acknowledge that this law aims at inhibiting any initiatives for fi scal relaxation, 
which, altogether is worth of high critics.

Th e second part of this paper, and the most important one, strives for an analysis over the insti-
tution that the above mentioned law, the Fiscal Code, created.

Th e paper off ers a detailed presentation, concerning its organization and the way it functions, the 
structure, and, of course, the competences aff orded by law to the Fiscal Council.

Th e Fiscal Council is an independent authority, composed of fi ve members with known expe-
rience in the fi eld of macroeconomic and budgetary policies that aims to assist the activities of the 
Government and of the Parliament during the process of elaboration and implementation of fi scal-
budgetary policies, in order to assure the quality of macroeconomic forecasts used for projecting the 
budgets and for long and medium-term fi scal-budgetary policies. Th e members of the Fiscal Council 
exercise their mandate without calling for, or receiving, instructions from public authorities or from 
any other institution or authority. Th e Council has a consultative role, is composed of well-known 
personalities in the fi eld of public fi nances, and was created as a new instrument to be used by the 
executive in elaborating new fi scal-budgetary strategies.

Given the content of the entire law under analysis here, along with the bad fi scal policies adopted 
prior o the creation of this act, we should, inevitably, raise the question whether this newly born 
public institution was created to give support to the Romanian Government and the Romanian Par-
liament, and off er the expertise of the known personalities for the budgetary and fi scal politics of the 
Government, or to have a “scapegoat” to blame when the issue of the responsibility of the executive 
for bad governance will be raised?
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În luna aprilie 2010 se publica în Monitorul Ofi cial al României Legea nr. 69/2010 privind 
responsabilitatea fi scal-bugetară. Așa cum era anunţată, și așa cum o spune și denumirea, această 
lege promitea să instituie noi forme de răspundere juridică1, în sarcina celor ce se dovedesc a fi  
vinovaţi de proasta gestionare a fondurilor publice.

Din conţinutul acestui act normativ constatăm că legiuitorul are alte aspecte în vedere. Astfel, 
în art. 1 sunt enunţate obiectivele principale ale legii, și anume:

• Asigurarea și menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparenţei și sustenabilităţii pe 
tremen mediu și lung a finanţelor publice;

• Stabilirea unui cadru de principii și reguli pe baza căruia Guvernul să asigure implementa-
rea politicilor fiscal-bugetare care să conducă la o bună gestiune financiară a resurselor;

• Gestionarea eficientă a finanţelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, 
asigurarea prosperităţii economice și ancorarea politicilor fiscal-bugetare într-un cadru durabil. 

Din conţinutul textului legal de mai sus, precum și din ansamblul reglementărilor cuprinse 
în acest act normativ, rezultă faptul că legiuitorul nu folosește noţiunea de responsabilitate în 
sensul ei strict de răspundere juridică, ci în sensul mai larg de raportare responsabilă la resursele 
fi nanciare, în scopul realizării unei mai bune gestiuni fi nanciare. 

Actul normativ la care facem referire reglementează reguli mai noi, ori reiterează altele mai 
vechi de politică fi scală și bugetară. 

În acest sens, el cuprinde un set de principii de politici așa numite fi scal-bugetare, cum ar fi  
principiul transparenţei, principiul stabilităţii, principiul responsabilităţii fi scale, principiul echi-
tăţii, principiul efi cienţei, precum și principiul gestionării efi ciente a cheltuielilor de personal 
plătite din fonduri publice.

Dintre toate aceste principii ne atrage atenţia în mod special principiul responsabilităţii fi s-
cale, care este explicat de către legiutor prin termeni precum prudenţă și gestionarea riscurilor.2 
Din conţinutul reglementării rezultă că legiuitorul are în vedere modul în care sunt stabilite des-
tinaţiile pe categorii de cheltuieli a resurselor fi nanciare publice. 

După cum se poate observa, nimic din toate aceste dispoziţii legale nu au în vedere aspecte 
referitoare la venituri și ca atare, în analiza pe care dorim să o efectuăm, trebuie să precizăm, încă 
de la început, faptul că sub aspectul conţinutului teoretic, politicile fi scale au o dimensiune dife-
rită de cele bugetare. Pentru acest motiv pare greu de înţeles de ce legiuitorul nu s-a limitat la a 
se referi la politica bugetară, având în vedere faptul că principiile de politică fi scală trebuie să stea 
la baza sistemului fi scal românesc conceput și ajustat prin intermediul Codului fi scal3. Dealtfel, 
analizănd și explicaţiile date și pentru celelalte principii, precum și pe cele referitoare la regulile 
bugetare, putem să constatăm că legiuitorul reglementează de fapt aspecte de ordin bugetar și 
chiar de strategie bugetară și mai puţin de aspecte de natură fi scală.

O altă componentă importantă a actului normativ o reprezintă așa numita strategie fi scal-
bugetară. Potrivit legiuitorului român, Guvernul României trebuie să depună anual, până la data 

1  Responsabilitatea fiscală poate fi privită ca o specie a responsabilităţii juridice.
2  Art. 4, pct. 3 din Legea nr. 69/2010:
 „Guvernul are obligaţia de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent și de a gestiona resursele și 

obligaţiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale 
pe termen mediu și lung.

Sustenabilitatea finanţelor publice presupune ca, pe termen mediu și lung, Guvernul să aibă posibilitatea de a 
gestiona riscuri sau situaţii neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor, 
veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social.

3  Codul fiscal român, în art. 3 reglementează principiile fiscalităţii, și anume: principiul neutralităţii mă-
surilor fiscale, principiul certitudinii impunerii, principiul echităţii fiscale și eficienţei impunerii prin 
asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor fiscale.
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de 30 mai, strategia fi scal-bugetară pe următorii 3 ani. Aceasta trebuie să cuprindă, obligatoriu, 
trei părţi și anume:

• Cadrul macroeconomic care stă la baza politicii fiscal-bugetare;
• Cadrul fiscal-bugetar împreună cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară,
• Cadrul de cheltuieli pe termen mediu;
• Declaraţia de răspundere.
Cadrul macroeconomic trebuie să conţină informaţii privind situaţia macroeconomică a ţării, 

precum și prognozele pentru anul bugetar curent, cele pe următorii trei ani, dar și cele pe termen 
mediu (de până la cinci ani).

Cadrul fi scal-bugetar va cuprinde plafoane pentru anul bugetar următor, dar și pentru urmă-
torii doi ani. Tot acest document va conţine și rezultatele efective obţinute în cei doi ani anteriori 
celui la care se referă documentul dar și o estimare a rezultatelor ce vor fi  obţinute pe parcursul 
anului de referinţă. 

Dacă documentul numit cadrul macroeconomic se referă la aspecte precum produsul intern 
brut, indicele preţurilor de consum, rata șomajului ori balanţa de plăţi, cel de al doilea document, 
și anume, cadrul fi scal-bugetar se referă la aspecte precum plafoanele diverselor categorii de chel-
tuieli bugetare, dar mai ales la nivelul datoriei publice.

Capitolul IV din lege este consacrat, în mod expres, veniturilor bugetare. Acesta își concen-
trează atenţia asupra colectării resurselor fi nanciare publice. Astfel, prognozele referitoare la gra-
dul de colectare a veniturilor bugetare, pot fi  modifi cate numai cu ocazia dezbaterii strategiei fi s-
cal-bugetare ori a legilor bugetare anuale. Modifi carea acestor prognoze poate fi  efectuată numai 
de către Ministerul fi nanţelor Publice, cu acordul Guvernului și a Consiliului fi scal.

Singura dispoziţie legală ce poate să aibă un impact și asupra fi scalităţii este aceea care obligă 
pe iniţiatorul unei legi ce poate să provoace o diminuare a veniturilor bugetare (și implicit a ve-
niturilor fi scale) la întocmirea unei fi șe fi nanciare care trebuie avizată de Ministerul Finanţelor 
Publice și de Consiliul fi scal și care trebuie însoţită de propuneri de compensare a impactului 
fi nanciar negativ, prin majorarea altor venituri bugetare.

Astfel de reglementări ne fac să ne întrebăm cum va putea legiuitorul să determine executivul 
să adopte măsuri fi scale stimulative, de creștere a veniturilor bugetare prin creșterea efi cienţei 
fi scalităţii și nu prin majorarea ei. Este cunoscut faptul că stimularea efi cienţei fi scalităţii se re-
alizează prin facilităţi, ori chiar reduceri fi scale. O reglementare precum cea de mai sus nu face 
decât să inhibe orice iniţiativă legislativă de reducere a fi scalităţii, extrem de necesară, în condiţii 
de criză economică, așa cum arată majoritatea specialiștilor în fi nanţe publice. Mai mult decât 
atât, o relaxare fi scală compensată cu o majorare de fi scalitate pe un alt palier, ar putea avea efecte 
dezastroase la nivel macroeconomic. În felul acesta, legiuitorul pare că încearcă să se asigure de 
faptul că nicio iniţiativă de relaxare fi scală nu va putea fi  adoptată. În mod fi resc, ne întrebăm de 
ce ar trebui să ne temem de eventuale măsuri de relaxare fi scală. Este adevărat că din momentul 
adoptării lor și până când măsura își va fi  dovedit efi cienţa se produc goluri în încasarea crean-
ţelor fi scale, dar a exclude orice astefl  de iniţiativă este și contraproductiv și teribil de arogant. O 
astfel de atitudine induce ideea că dispunem de un sistem fi scal perfect, extrem de efi cient, ce nu 
mai are nevoie de nicio ajustare.

Pentru elaborarea și derularea așa-numitelor politici fi scal-bugetare, leguitorul înfi inţează o 
structură nouă, cu rol consultativ, menită să asigure o fundamentare știinţifi că a deciziilor de 
politică fi scală și bugetară a Guvernului, și anume Consiliul fi scal.

Acesta este o autoritate independentă, compusă din 5 membri cu experienţă în domeniul po-
liticilor macroeconomice și bugetare, menită a sprijini activitatea Guvernului și a Parlamentului 
în cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fi scal-bugetare, pentru a asigura calitatea 
prognozelor macroeconomice care stau la baza proiecţiilor bugetare și a politicilor fi scal-bugetare 
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pe termen mediu și lung. Membri Consiliului fi scal își exercită mandatul potrivit legii și nu vor 
solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice ori de la orice altă institutie sau autoritate.

Consiliul fi scal are urmatoarele atribuţii principale:
• analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra prognozelor macroeconomice și buge-

tare oficiale;
• analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, precum și 

evaluarea conformităţii acesteia cu principiile și regulile fiscale prevazute de lege;
• evaluarea performanţelor fiscal-bugetare ale Guvernului în raport cu obiectivele fiscale si 

priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, precum și cu principiile și regulile 
fiscale prevăzute de lege, prin analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la evaluarea 
trimestrială elaborată de către Guvern cu privire la execuţia bugetară, asupra gradului de îndepli-
nire a ţintelor trimestriale, precum și asupra măsurilor avute în vedere de către Guvern pentru 
corectarea eventualelor abateri, dar și analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la 
raportul semestrial privind situaţia economică și bugetară, și nu în ultimul rând, analiza si elabo-
rarea de opinii și recomandări cu privire la raportul final privind situaţia economică și bugetară, 
ori analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la raportul privind situaţia economică 
și bugetară la încheierea mandatului Guvernului;

• analiza și elaborarea de opinii și recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât 
și înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugeta-
re, cât și asupra altor iniţiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor 
bugetare, precum și evaluarea conformităţii acestora cu principiile și regulile fiscale prevăzute de 
prezenta lege;

• pregătirea estimărilor și emiterea de opinii cu privire la impactul bugetar al proiectelor de 
acte normative, cât și cu privire la amendamentele făcute la legile bugetare anuale pe parcursul 
dezbaterilor parlamentare;

• oferirea de informaţii aflate în competenţele sale, în urma solicitării scrise, Președintelui 
României, președinţilor celor două Camere ale Parlamentului, președintelui Curţii de Conturi, 
guvernatorului Băncii Naţionale a României și comisiilor parlamentare;

• informarea comisiilor de buget-finanţe ale Parlamentului României sau a Guvernului cu 
privire la eventuale iniţiative legislative care să promoveze menţinerea disciplinei fiscale și a 
transparenţei procesului bugetar.

Opiniile, prognozele, analizele și recomandările Consiliului fi scal vor fi  publicate pe pagina 
web a acestuia. Acestea vor fi  avute în vedere de către Guvern și Parlament la elaborarea strategiei 
fi scal-bugetare și a legilor bugetare anuale precum și la însușirea ori aprobarea acestora.

Consiliul fi scal poate solicita de la orice instituţie sau autoritate publică informaţii, documen-
te sau date relevante pentru a-și îndeplini atribuţiile și responsabilităţile prevăzute de prezenta 
lege. El poate solicita informaţii, documente sau date relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor și 
responsabilităţilor sale, în orice format sau nivel de detaliere, de la entitatea care gestionează astfel 
de informaţii sau este responsabilă pentru prelucrarea acestora. Entitatea respectivă va transmite 
informaţiile, documentele sau datele solicitate, în forma solicitată, în termen de 15 zile de la so-
licitarea lor de către Consiliul fi scal. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile sau nu pot fi  
transmise în termenul legal, entitatea respectivă va informa în scris Consiliul fi scal despre acest 
fapt. Dacă entitatea care are obligaţia să comunice informaţiile, documentele sau datele solicitate 
de către Consiliul fi scal nu face acest lucru în termen, Consiliul fi scal poate solicita informaţiile 
respective Ministerului Finanţelor Publice. 

Ministerul Finanţelor Publice va transmite informaţiile solicitate în termen de 7 zile de la data 
solicitării sau va informa în scris Consiliul fi scal dacă respectivele informaţii nu sunt disponibile. 
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Dacă entitatea care are obligaţia să furnizeze informaţiile, documentele sau datele solicitate de 
către Consiliul fi scal nu face acest lucru în termenele prevazute de lege, Consiliul fi scal va face 
public acest lucru. 

Solicitările Consiliului fi scal către entitatea care are obligaţia să furnizeze datele solicitate pot 
fi  făcute și sub forma unui document cu semnătură electronică, acolo unde există un acord în 
acest sens.

Nicio persoană acţionând în numele unei entităţi care are obligaţia să furnizeze informaţii 
Consiliului fi scal nu va fi  dezavantajată pentru că a făcut acest lucru, sub condiţia ca regulile cu 
privire la tratamentul informaţiilor confi denţiale, să fi  fost respectate. 

Membri Consiliului fiscal sunt numiţi prin hotărâre de către Parlament, pentru o pe-
rioadă de 9 ani. Membri Consiliului fiscal nu pot fi realeși la finalizarea mandatului. Dacă 
mandatul unui membru al Consiliului fiscal a încetat după o perioada de 3 ani, acesta poate 
fi reales o singură dată.

Academia Română, Banca Naţională a României, Academia de Studii Economice București, 
Institutul Bancar Român și Asociaţia Română a Băncilor vor nominaliza fi ecare o singură persoa-
nă pentru a face parte din Consiliul fi scal. 

Persoanele nominalizate sunt audiate de către comisiile de buget-fi nanţe ale Parlamentului și 
vor fi  votate de către Parlament. În situaţia în care persoanele nominalizate nu întrunesc voturile 
necesare, entităţile menţionate mai sus vor face alte nominalizări, în termen de 15 zile.

Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fi scal trebuie să nu aibă cazier judi-
ciar sau cazier fi scal, să fi e cetăţeni români cu drept de vot, să aibă studii universitare în domeniul 
economic, să aibă o bună reputaţie și experienţă profesională în domeniul politicilor economice, 
bugetare sau fi nanciare și o vechime în specialitate de minimum 10 ani.

Nu poate fi  nominalizată pentru a face parte din Consiliul fi scal persoana:
• care cu 4 ani înainte de nominalizare a deţinut o funcţie de demnitate publică în cadrul 

Guvernului;
• care cu 4 ani înainte de nominalizare a fost membru al Parlamentului României sau al Par-

lamentului European ori a deţinut o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic;
• al/a cărei soţ/soţie, părinţi, copii, fraţi/surori, alte rude sau afini, până la gradul al IV-lea 

inclusiv, deţin o funcţie de demnitate publică în cadrul Guvernului, au calitatea de membru al 
Parlamentului României sau al Parlamentului European ori deţin o funcţie de conducere în ca-
drul unui partid politic.

Pe perioada mandatului, membri Consiliului fi scal:
• nu pot accepta o funcţie de demnitate publica in cadrul Guvernului sau o functie asimilata 

si nu pot deveni membri ai Parlamentului Romaniei ori ai Parlamentului European sau detine o 
functie de conducere in cadrul unui partid politic;

• nu pot fi soti si nici rude ori afini, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 
detin o functie in cadrul Guvernului sau o functie asimilata, au calitatea de membru al Par-
lamentului Romaniei ori al Parlamentului European sau detin o functie de conducere in ca-
drul unui partid politic;

• nu pot fi functionari publici;
• nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai 

companiilor nationale sau societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.
Membrii Consiliului fi scal au obligaţia să notifi ce de îndată, în scris, comisiilor de buget-fi -

nanţe ale Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevazute de lege 
și să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea stării de incompatibilitate, în termen de 
10 zile de la apariţia acesteia. 
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Dacă membri Consiliului fi scal afl aţi în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute 
de lege, fac dovada încetării acesteia în termenul legal, comisiile de buget-fi nanţe ale Parlamentu-
lui nu vor stabili incompatibilitatea acestora.

Dacă un membru al Consiliului fi scal își încetează mandatul înainte de termen, entitatea care 
l-a propus va formula o nouă propunere comisiilor de buget-fi nanţe ale Parlamentului, în termen 
de 15 zile, pentru restul mandatului.

Președintele și vicepreședintele Consiliului fiscal vor fi aleși de către membri consiliului prin 
vot secret, cu majoritatea simplă a acestora.

Președintele Consiliului fiscal are următoarele atribuţii:
• conduce consiliul;
• convoacș reuniunile consiliului;
• este reprezentantul de drept al consiliului;
• aprobă publicarea analizelor, studiilor, opiniilor și recomandărilor elaborate de consiliu, 

conform atribuţiilor și responsabilităţilor acestuia, în urma însușirii acestora de către membri 
consiliului prin vot;

• coordonează secretariatul consiliului.
Președintele Consiliului fiscal va răspunde în faţa Parlamentului României pentru corectitu-

dinea și acurateţea analizelor, studiilor, opiniilor și recomandărilor elaborate de Consiliul fiscal, 
conform atribuţiilor și responsabilităţilor acestuia.

Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului fiscal va fi adoptat de către acesta 
prin vot unanim.

Consiliul fiscal se întruneste în prezenţa majorităţii membrilor săi, incluzând președintele 
sau, în absenţa acestuia, vicepreședintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor 
prezenţi.

Calitatea de membru al Consiliului fiscal încetează în următoarele situaţii:
• la expirarea mandatului pentru care a fost numit;
• prin demisie;
• prin revocare de către plenul Parlamentului, în următoarele situaţii: la stabilirea stării de 

incompatibilitate, ori când împotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronunţată o con-
damnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

• prin înlocuire, în cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului; 
• prin deces.  
Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creea-

ză o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile calendaristice.
Demisia va fi comunicată în scris președinţilor comisiilor de buget-finanţe ale Parlamentului.
Activitatea Consiliului fiscal este asistată de un Secretariat tehnic, organizat în cadrul Acade-

miei Române.
Consiliul fiscal își va stabili propriul buget, care va reprezenta o anexă la bugetul Academiei 

Române. Bugetul necesar funcţionării pânţ la sfârșitul primului an calendaristic va fi asigurat 
prin alocări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăși un numar de 10 posturi, iar dreptu-
rile salariale ale acestora se asimilează cu cele ale personalului din cadrul ministerelor, conform 
prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

Managementul financiar al Consiliului fiscal va fi auditat de Curtea de Conturi a României.
Până la sfarșitul lunii martie a fiecărui an, Consiliul fiscal va elabora și va publica un ra-

port anual.
Raportul anual al Consiliului fiscal conţine o analiză cu privire la derularea politicii fis-

cal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară în bugetul 
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anual și include, fără a se limita la acestea: evaluarea tendinţelor macroeconomice și bugeta-
re cuprinse în strategia fiscal-bugetară și în bugetul anual din anul bugetar care face obiectul 
raportului; evaluarea obiectivelor, ţintelor și indicatorilor stabiliţi prin strategia fiscal-buge-
tară și prin bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului; evaluarea perfor-
manţei Guvernului și a modului cum au fost respectate principiile și regulile prevăzute de 
prezenta lege în anul bugetar precedent; opiniile și recomandările Consiliului fiscal în vede-
rea îmbunătăţirii politicii fiscal-bugetare în anul bugetar curent, în conformitate cu princi-
piile și regulile prevăzute de prezenta lege.

Având în vedere deciziile greșite de politiciă fiscală4 anterioare momentului emiterii aces-
tui act normativ, se naște, inevitabil, întrebarea dacă această nouă entitate publică este creată 
pentru a veni în sprijinul Guvernului și Parlamentului României, pentru a da girul unor 
personalităţi de prestigiu politiclor fiscale și bugetare ale Guvernului, ori pentru a avea la 
îndemână un “ţap ispășitor” atunci când se va pune problema responsabilităţii executivului 
faţă de o guvernare dezastroasă. 

4  Oneţ Cristina, Scurtă privire asupra rolului contribuţiilor sociale în activitatea economică și socială a 
statului, în volumul Dreptul la o bună administrare între dezbatere și consacrare normativă, volum fi-
nanţat de CNCSIS, cod IDEI 698, București, 2009, p. 
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Abstract
The tax evasion is at the present time a complex economic and social phenomenon. In market 

economy, fiscal evasion phenomenon is struggling with what the mass scale because of the tendency 
to be removed from under the law as substantial income. In Romania, the tax evasion is punishable 
by Law. 241 of 2005 which was amended by Government Emergency Ordinance no. 54 of 2010.

Without correspondence in the legislation, the concept of "legal tax avoidance" in Romania is 
used to define the doctrine at those tax avoidance techniques represented by offshore practices. [1] 
Specifically, mechanisms consist in establishing offshore and legal residence any legal entity (corpo-
ration, foundation, holding etc.) on certain areas that allow these privileges, which are conducted 
by other business entities residing outside the territories. For the advantages offered by these areas 
have been called "tax havens".

This paper will present the identified tax havens and international tax privileges offered by the-
se areas - privileges which, moreover, they are particularly attractive for those who are inclined to 
believe that taxes are an injury committed by state organs intention to reduce assets.

1. Paradisurile fiscale și zonele fără jurisdicţie – realităţi ale globalizării
Printre primele state care au adoptat practicile off shore s-au numărat insuliţele din largul 

Coastei de Est a statelor Unite (Bahamas, British Virgin Islands) și cele din Canalul Mânecii (Jer-
sey, Sark și Guernsey). Apariţia paradisurilor fiscale a fost determinate, în unele cazuri, de lipsa 
resurselor interne, compensate de autorităţi prin asigurarea de facilităţi fiscale firmelor și institu-
ţiilor financiare interesate, în scopul atragerii lor în teritoriu.[2]

Analiști prestigiosi ai fenomenului de globalizare a criminalităţii susţin faptul că grupările 
criminale sunt adevărate organizaţii economice ,,care se comportă ca societăţi multinaţionale, 
ghidate de o raţiune impecabilă: profituri maxime cu cheltuieli minime, controlul pe verticală al 
sectoarelor, reducerea concurenţei, fidelizarea angajaţilor permanenţi și a clienţilor săi.[3]

La sfârșitul secolului XX-lea, proliferarea jurisdicţiilor care oferea servicii financiare scăpate 
de sub orice control a devenit îngrijorătoare. Crizele financiare produse în ţări precum Rusia, 
Brazilia, Argentina, Mexic dar și din Asia, cu efecte devastatoare asupra economiilor naţionale, 
dar și cu impact asupra stabilităţii financiare mondiale, au evidenţiat influenţa nefastă a crimina-
lităţii economico - finaciare globale asupra climatului general.

În faţa acestei situaţii, la 5 aprilie 2000, grupul G7 (cuprinzând primele 7 ţări cele mai bogate 
din lume) a constituit un grup de lucru desemnat să analizeze impactul centrelor off shore și a 
paradisurilor fiscale asupra stabilităţii financiare mondiale, respectiv acele ţări și teritorii suscep-
tibile de a constitui centre de reciclare a capitalurilor de origine criminală. În urma unei analize 
riguroase, acest grup de lucru a clasificat ţările și teritoriile în funcţie de gradul de reglementare 
și cooperare cu autorităţile financiare în trei grupe[4]:

- în prima grupa sunt 7 membri care dispun de un cadru juridic adecvat la standardele inter-
naţionale și sunt deschise cooperării; [5]
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- grupa a doua cuprinde 9 ţări care dispun de reglementări legale, dar sunt mai puţin cooperante; [6]

- grupa a treia cuprinde 25 de ţări care nu dispun de reglementările necesare și nu manifestă 
dorinţa de cooperare în plan internaţional; [7]

Grupul de lucru a fixat câteva criterii pentru definirea centrelor off shore, respectiv:
• un nivel scăzut de impozitare (directă sau indirectă); un nivel de aprobare pentru înregis-

trarea afacerilor extreme de redus și flexibil; 
• un regim de control asupra operaţiunilor redus și flexibil; 
• lipsa de obligativitate a prezenţei fizice pentru înregistrare; 
• nivelul ridicat de confidenţialitate acordată clienţilor; 
• imposibilitatea pentru rezidenţi de a obţine asemenea facilităţi.
Separat de acest studiu, Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (G.A.F.I.), creat în anul 

1989 de către cele 7 ţări cele mai industrializate (G7) pentru a examina măsurile care să permită 
lupta împotriva spălării banilor de origine criminală prin utilizarea sistemelor bancare, a stabilit 
o listă de 15 state și teritorii necooperante în lupta împotriva spălării banilor. Patru au fost crite-
riile avute în vedere: 

• taxe de impozitare mici sau chiar zero; 
• avantaje fiscale speciale pentru rezidenţii străini; 
• lipsa totală a transparenţei în sistemul fiscal; 
• reticenţa totală de comunicare a informaţiilor solicitate de către alte autorităţi.
Clasificând paradisurile fiscale în funcţie de gradul de protecţie a anonimatului proprietarilor sau 

beneficiarilor reali ai sumelor manipulate, Jean-Louis Herail și Patrick Ramel[8]  au deosebit trei tipuri:
a) paradisurile fiscale de tip anglo-saxon, în care secretul bancar este garantat, dar identitatea 

operaţiunilor este cunoscută;
b) paradisurile fiscale de tip elveţian, în care nu este prevăzut controlul asupra operaţiunilor, 

iar adevărata identitate a proprietarului nu apare decât în convenţia de fiducie;
c) paradisurile fiscale care oferă structuri ce garantează anonimatul în care nu se efectuează 

nici un control asupra operaţiunilor derulate, iar acţiunile sunt emise la purtător.

2. Principalele caracteristici ale paradisurilor fiscale
2.1. Impozitele reduse
Cea mai mare parte a jurisdicţiilor considerate paradisuri fiscale stabilesc impozite doar asu-

pra unor categorii de venituri, dar acestea sunt foarte reduse comparativ cu ţările de origine ale 
celor ce utilizează paradisurile fiscale. 

2.2. Secretul
Paradisurile fiscale asigură protecţia informaţiilor bancare și comerciale, refuzând să ofere 

relaţii chiar și atunci când este vorba de comiterea unei grave încălcări a legilor unei ţări. Însă 
gradul de confidenţialitate prevăzut în legislaţia fiscală asupra conturilor bancare private variază 
considerabil de la o ţară la alta. Astfel:

- în Suedia, administraţia fiscală are acces la toate informaţiile financiare și comerciale perso-
nale, practic, fără nici o restricţie.

- în Franţa, situaţie se întâlnește aceeași situaţie - băncile trebuind să declare fiscului datele 
necesare pentru impozitarea veniturilor.

- în SUA, legislaţia privitoare la secretul bancar a fost modificat prin Legea Patriot (25 octombrie 
2001), asigurând accesul neîngrădit al autorităţilor legale la orice informaţii financiare și bancare.

- Elveţia reprezintă un exemplu perfect de stat care, involuntar sau nu, facilitează introducerea 
în bănci de fonduri ilicite prin utilizarea unui secret profesional aproape absolut, devenind astfel 
o veritabilă placă turnantă pentru tranzacţii ilicite și spălarea banilor. Elveţia dispune de un sis-
tem bancar elveţian atractiv datorită următoarelor aspecte: competenţa și integritatea recunoscu-
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tă a bancherilor, asociată cu reputaţia lor în comunitatea financiară internaţională; largul evantai 
de servicii pe care băncile elveţiene sunt în măsură să le propună clienţilor; posibilitatea pentru 
depunători de a-și plasa disponibilităţile bănești în franci elveţieni sau în alte devize spre a se 
acoperi de riscurile inflaţiei sau deprecierii; absenţa controlului asupra operaţiunilor, precum și 
absenţa reglementărilor sau intervenţiei statului în activităţile bancare; o stabilitate politică fără 
egal. Plecând de la aceste caracteristici, publicaţia Financial Times din Londra, a precizat că 40% 
din averea financiară a lumii se află depozitată în Elveţia. 

2.3. Publicitatea promoţională
Publicitatea promoţională este caracteristică paradisurilor fiscale, care își etalează virtuţile în 

privinţa garanţiilor pe care le oferă clienţilor de elită în privinţa activităţilor bancare și de asigu-
rări. Afacerile legale și ilegale se află într-o deplină conexiune: criminalitatea organizată investeș-
te în afaceri legale, apoi dirijează resursele financiare obţinute prin preluarea sub control a bănci-
lor și societăţilor comerciale implicate în spălarea banilor. Pentru o organizaţie criminală, deţine-
rea unei bănci permite efectuarea oricăror operaţiuni financiare și comerciale, securitatea și con-
fidenţialitatea fiind garantate. Ca reguli publicitare, în paradisurile fiscale se găsesc la tot pasul 
plăcuţe strălucitoare pe care sunt gravate numele unor societăţi fantomă specializate în activităţi 
bancare și comerciale.

3. Preocupări ale organismelor internaţionale în materia paradisurilor fiscale
Problematica paradisurilor fiscale și a zonelor fără jurisdicţie a preocupat organismele inter-

naţionale (Forumul de Stabilitate Financiară de la Basel, Organizaţia pentru Cooperare și Dezvol-
tare Economică (O.C.D.E.) și G.A.F.I.), îngrijorate de pericolele pe care acestea le reprezentau 
pentru economia și finanţele internaţionale și activităţile ce se desfășurau în aceste zone. [9]

În concluzie, trebuie subliniat faptul că o mare parte din ţările clasificate ca paradis fiscal de 
către O.C.D.E. sunt teritorii aflate sub tutela marilor state fondatoare ale acestei organizaţii, care 
timp îndelungat au tolerat și încurajat existenţa lor și activităţile de evaziune fiscală.

Problema pe care trebuie să o rezolve organismele internaţionale menţionate ,,nu constă în 
excluderea lor (practic, imposibil de realizat) din piaţa financiară mondială, ci a supravegherii lor 
și al răspunderilor pe care trebuie să și le asume”[10]. În acest sens, Forumul de Stabilitate Fianaci-
ară Basel a elaborat în luna martie 2000 cele ,,12 standarde cheie pentru sisteme financiare solide”, 
cele mai importante cerinţe formulate vizând:

- obligaţia de identificare a clienţilor, 
- conservarea documentelor de înregistrare a operaţiunilor financiar-bancare, 
- obligaţia de a furniza informaţiile solicitate cu privire la titularii reali ai societăţii înregistrate, 
- identificarea formelor juridice care disimulează proprietarii și beneficiarii reali.

4. Prezentarea celor mai importante paradisuri fiscale
Antigua – este stat independent, membru al Commonwealth, resursele lui esenţiale provin 

din turism, înregistrarea băncilor și a societăţilor noi nu constituie obiectul nici unei verificări 
sau condiţii particulare. Un avocat poate înfiinţa în câteva zile orice fel de societate. Secretul fi-
nanciar este garantat, iar băncile nu pot face obiectul nici unui control.

Bahamas – este colonie independentă a Coroanei Britanice, situată la 80 km sud-est de coasta 
de est a SUA (Florida). Dispune de curse aeriene frecvente cu SUA și Europa și un sistem de tele-
comunicaţii modern. Sunt înregistrate peste 350 de bănci și 100.000 de companii tip (IBC) prin 
care se derulează afaceri de peste 100 de miliarde de dolari. În schimbul unei taxe de 100 de do-
lari, orice avocat poate înfiinţa o societate fără a fi obligat să prezinte documente justificative sau 
să fie supus unor verificări prealabile. Secretul bancar este aplicat cu stricteţe de instituţiile ban-
care și guvernamentale. 



384

Bermude – fostă colonie britanică, cu îndelungate tradiţii de centru financiar internaţional, 
este considerată ţara cu cea mai scăzuta rată a criminalităţii și corupţiei, fiind apreciată pentru 
profesionalismul specialiștilor (avocaţi, contabili, bancheri, agenţi de asigurări).

Este amplasată la numai 350 de mile de coasta Carolinei de Nord, beneficiază de legături ae-
riene bune cu SUA și Europa. Nu se execută control asupra schimburilor valutare și operaţiunilor 
bancare, băncile oferind o largă varietate de servicii. Persoanele care doresc să înregistreze socie-
tăţi trebuie să fie recomandate de instituţii bancare respectabile, de cabinete de avocaţi sau com-
panii de asigurări cu reputaţie internaţională, totul desfășurându-se sub controlul autorităţii mo-
netare. Ca și în Elveţia, frauda fiscală nu face obiectul nici unei sancţiuni penale, fiind respectat 
secretul financiar.

Cayman - reprezintă un grup de insule situat la 700 km la sud de SUA, în apropiere de Cuba. 
Este considerat prototipul paradisului fiscal, cu depozite bancare străine de peste 200 de miliarde 
de dolari. În schimbul a câteva mii de dolari, poate fi înfiinţată o bancă aptă să opereze în lumea 
întreagă, graţie unor comunicaţii, extreme de performante. La o populaţie de 16.000 de personae, 
există 550 de bănci și peste 46.000 de societăţi fictive. Nu sunt percepute impozite, iar secretul 
bancar este desăvârșit. Potrivit unei legi din anul 1976, privitoare la relaţiile confidenţiale, orice 
dezvăluire cu privire la activităţile financiar-bancare constituie crimă.

Panama – este cel mai important paradis fiscal din zona latino-americană, care dezvoltă o 
veritabilă industrie de servicii financiare. Legislaţia privitoare la secretul financiar interzice orice 
control asupra depozitelor bancare de către banca centrală sau altă autoritate. Este foarte atractiv 
pentru capitalurile de origine criminală, un centru de tranzit între Asia și Europa în ce privește 
traficul de arme și droguri americano-columbiene. O enormă cantitate de bani lichizi poate tran-
zita în deplină legalitate prin băncile panameze, fără să se exercite nici un control asupra surselor 
intrate sau ieșite.

Paradisurile fiscale nu există numai în insulele îndepărtate și exotice. Foarte aproape de noi, 
câteva ţări europene minuscule prezintă un interes deosebit pentru persoanele care doresc să 
spele discret și eficient banii murdari. Acestea sunt:

- Principatul Andorra – are o suprafaţă de 465 km², amplasat în munţii Pirinei, între Spania și 
Franţa, independent din anul 1278, aflat sub suveranitatea a doi principi: episcopul d’Urgel și 
președintele Franţei. În plan fiscal, veniturile și beneficiile realizate nu sunt impozitate, iar bănci-
le acceptă cu foarte mare ușurinţă depozite în lichidităţi considerabile. 

- Cipru – a dezvoltat un sector financiar off shore foarte dianmic (aproape 50.000 de firme și 
foarte multe bănci străine), facilitate de legislaţia britanică. Criticată foarte dur de SUA pentru 
faptul că ar fi găzduit capitalurile mafiei rusești și averile lui Slobodan Milosevici, Cipru reprezin-
tă și astăzi, după integrarea sa în Uniunea Europeană, un paradis fiscal.

- Gibraltar – este o colonie britanică cu o populaţie de 30.000 de locuitori, așezată pe o supra-
faţă de 6 km². Numărul de societăţi înregistrate depășește pe cel al locuitorilor. Marea majoritate 
a investitorilor este atrasă de regimul fiscal avantajos pentru societăţi, care sunt exonerate de 
impozitul de beneficii și de taxa de timbru pe o durată de 25 de ani. Capitalul minim pentru în-
registrarea unei societăţi este de 100 de lire sterline.

- Principatul Leichtenstein – acest principat, foarte puţin cunoscut de marele public, este renumit 
în cercul oamenilor de afaceri și căutat de către aceia care doresc să-și păstreze anonimatul și să 
trăiască fără teamă de pedeapsă, plasând aici fonduri de provenienţă dubioasă. Astfel, el a devenit 
paradisul afacerilor și al delicvenţei financiare, fiind, practic, un teritoriu din Europa unde converg 
fondurile mafiei și corupţiei. Principatul este reţinut pe lista neagră a G.A.F.I. din anul 2000. Din 
decembrie 2001, Liechtenstein a desfiinţat, totuși, conturile anonime și de atunci cere identificarea 
titularilor de cont, cât și a împuterniciţilor respectivi. În clasamentelor centrelor off shore, Liechten-
stein ocupă locul doi, după Jersey ( cu 70 miliarde dolari) și se situează înaintea Principatului Mo-
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naco (45 miliarde dolari). Se estimează că, actualmente, acesta deţine mai mult de 70.000 de socie-
tăţi fictive, deci de firme ale căror sedii sociale sunt implantate în Liechtenstein, dar care nu exercită 
nici o activitate. Aceasta ţară refuză să acorde ajutor juridic pe probleme fiscale (Liechtenstein prac-
tică, ca și Elveţia sau Luxemburg, o subtilă distincţie între evaziunea fiscală și frauda fiscală).

- Insula Man – pe această insulă de 572 km² situată în marea Irlandei, sectorul financiar este 
dezvoltat, graţie unei fiscalităţi reduse. Persoanele fizice din insula Man sunt supuse unui impozit 
de 12-18% pe venit, indiferent de provenienţa acestuia. Străinii sunt scutiţi de impozit dacă exer-
cită o activitate comercială, ceea ce este evident un avantaj major. Persoanelor juridice li se aplică 
ambele regimuri.

- Principatul Monaco – prezintă un teren fertil pentru plasarea de capital de origine ilegală. Ab-
senţa unei riguroase deontologii bancare, existenţa unei legislaţii care garanta anonimatul tranzac-
ţiilor, prezenţa unui casino care scapă controlului, o slabă cooperare administrativă și judiciară in-
ternaţională, toate acestea au făcut din Monaco un loc propice pentru spălarea banilor.[11] În ultimii 
ani însă, s-au înregistrat câteva progrese semnificative. Astfel, li s-a acordat judecătorilor o mai mare 
independenţă în vederea sporirii luptei împotriva fraudelor financiare. Totuși, Monaco continuă să 
accepte implantarea trusturilor pentru care nu există nici o reglementare privitoare la desfășurarea 
activităţii de administrator al societăţilor. Drept consecinţă, evaziunea fiscală nu este considerată 
aici ca fiind un delict. Această ţară de 2 km², aparţinând de zona Europeană și fiind membră a ONU, 
a refuzat să adere la Convenţia Europeană de cooperare și ajutor reciproc în materie penală, din 20 
aprilie 1959. În consecinţă, departamentul juridic refuză adesea să coopereze cu comisiile rogatorii 
internaţionale, exceptând cazul în care o crimă sau un delict este recunoscut de Monaco (nu se ia în 
calcul evaziunea fiscală) sau când s-a adus atingere suveranităţii sau securităţii ţării care solicită 
ajutor juridic. Astfel de cazuri nu se întâmplă prea des.

Alte câteva ,,nișe” europene se constituie a fi: Elveţia, Londra (Marea Britanie) și  Luxemburgul.
În concluzie, apreciem că este imperios necesar, pentru toate statele lumii ca urmările nocive 

ale acestui fenomen de evaziune fiscală să fie limitate, micșorate, să-și piardă din anvergură, în 
condiţiile în care a devenit clar pentru toată lumea că ele nu pot fi eradicate.
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Abstract
 Th e system of performance indicators enable the assessment of resource consumption in rela-

tion to the results obtained aft er making processes and service delivery levels and comparing them 
with established objectives. Performance evaluation of in service organizations is a prerequisite to 
any eff ort to improve the management of local public services, because it allows local authorities to 
strengthen control over the management of public services, which is very important in any normal 
system, managers and contractors accountable for the quality of decisions and their implementation 
mode promoting transparency of public services and collaboration with benefi ciaries.

Key words: the indicator system, of performance indicators, public services, effi  ciency of pu-
blic services  

Nevoia de reducere a nivelului cheltuielilor atrase în procesul de realizare și furnizare a ser-
viciilor publice a determinat managerii publici să introducă, încă din ultimele decenii ale seco-
lului trecut, Sistemul de indicatori de performanţă, care face posibilă evaluarea consumului de 
resurse în raport cu rezultatele obţinute după încheierea proceselor de realizare și furnizare a 
serviciilor și compararea acestora cu nivelurile stabilite ca obiective.

Rezultatele obţinute de managerii organizaţiilor de servicii au condus la întărirea încrederii 
acestora în noul sistem pe care l-au apreciat ca având o utilitate practică deosebită cel puţin din 
următoarele considerente:

• Contribuie la cunoașterea situaţiei reale a fiecărui tip de serviciu public,
• Permite identificarea disfuncţionalităţilor în procesul de realizare și de furnizare a serviciilor,
• Oferă informaţii despre reacţiile clienţilor faţă de serviciile oferite,
• Crează posibilitatea reorientării parţiale a unor servicii sau chiar renunţarea la cele care nu 

sunt cerute pe piaţa serviciilor,
• Permite identificarea gradului de eficacitate a managerilor și executanţilor implicaţi în pro-

cesul de executare și furnizare de servicii,
• Sprijină managerii organizaţiilor de servicii să descopere care este cel mai eficient sistem de 

realizare și furnizare a acestora,
• Permite o corelare  a efortului personalului cu rezultatul obţinut și cu nivelul de performan-

ţă realizat, etc. [2,p.25].
De altfel evaluarea performanţelor în organizaţiile de servicii reprezintă o condiţie prealabilă 

oricărui efort de îmbunătăţire a gestionării serviciilor publice locale. Aceasta permite întărirea 
controlului autorităţilor locale asupra gestionării serviciilor publice și, ceea ce este foarte impor-
tant în orice sistem normal, asumarea răspunderii managerilor și executanţilor pentru calitatea 
deciziilor și pentru modul de implementare a acestora favorizând transparenţa activităţilor de 
interes public și colaborarea cu benefi ciarii serviciilor oferite.

În toate ţările membre ale Uniunii Europene au început să fi e determinaţi indicatori de per-
formanţă încă din anii ’80, din dorinţa reprezentanţilor managementului de a cunoaște exact 
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percepţia clienţilor vis a vis de serviciile oferite și dimensiunea efortului pe care organizaţiile de 
servicii trebuie să-l facă pentru a ajunge la nivelul așteptărilor benefi ciarilor. În etapa premergă-
toare fundamentării strategiilor organizaţiilor de servicii se desfășoară cercetări de piaţă prin care 
managerii organizaţiilor de servicii urmăresc să identifi ce  obeictive clare și anume:

• Ce fel de servicii trebuie să fie oferite pe piaţă și  în ce cantitate ;
• Este eficient procesul de realizare și de furnizare a serviciilor;
• Sunt serviciile oferte suficient de diversificate;
• Există baza materială necesară furnizării serviciilor la nivelul așteptării clienţilor;
• Există o îmbunătăţire sau o degradare a calităţii serviciilor oferite;
• În ce măsură serviciile oferite răspund așteptărilor clienţilor;
• Cât de eficient este procesul de realizare și de furnizare a serviciilor publice;
• În ce măsură obiectivele previzionate au fost realizate etc .
Desigur în toate ţările procesul de introducere a indicatorilor de performanţă pentru serviciile 

publice a fost unul coordonat pentru care s-a creat în timp util cadrul legislativ care să permită 
aplicarea lui și pe de altă parte capacitatea managerială a organizaţiilor de servicii pentru imple-
mentare și imbunătăţirea mecanismelor interne de perfecţionare continuă a acestuia. De exemplu 
municipalitatea din orașul francez Asnieres utilizează tabele de bord care conţin 49 de indicatori 
pentru aprecierea calităţii și efi cienţei serviciilor publice oferite de instituţiile publice din unitatea 
administrativteritorială pe care o conduce. În Norvegia, Guvernul prezintă în Parlament anual un 
raport în care sunt analizaţi indicatori de performanţă referitori la serviciile publice oferite de di-
ferite organizaţii publice. În Marea Britanie s-a constituit o Comisie de Verifi care la nivel naţional 
care urmărește, compară și analizează permanent din punct de vedere economic și calitativ diferite 
tipuri de servicii publice oferite de organizaţiile care desfășoară activitate în acest domeniu [3,p.45].

În toate aceste ţări indicatorii de performanţă sunt utilizaţi pentru a evalua rezultatele unei 
activităţi desfășurate și în același timp pentru a exprima acest rezultat sub diverse forme:

Volum și calitate a prestaţiei
• Efi cienţă economică,
• Rentabilitate economică,
• Efi cacitate.
Procesul de determinare a indicatorilor de performanţă este unul cpmplex tocmai datorită
faptului că serviciile publice se situează undeva la graniţa dintre logica concurenţială și logica 

socială, între care este necesară obţinerea unui echilibru.
Logica concurenţială se aplică serviciilor publice care au natură comercială și industrială.
Pentru acestea, prezenţa organizaţiilor private care pot furniza aceleași servicii necesită din 

partea autorităţilor locale o gestionare bazată pe criteriul rentabilităţii în condiţiile asigurării unui 
nivel calitativ corespunzător al prestaţiilor.

Logica socială reiese din faptul că alegerea cantităţii, calităţii și naturii prestaţiilor sunt deter-
minate de interesul public, fără a exclude aspectele de efi cientă economică [4,p.58].

Evaluarea performanţei în serviciile publice se bazează pe următoarele elemente:
• Identificarea corectă a nevoilor clienţilor ,
• Determinarea obiectivelor și programelor corelate cu nevoile constatate,
• Realizarea unei calităţi a prestaţiilor apropiată de nevoile cetăţenilor
• Asigurarea celei mai bune productivităţi și a celui mai mic preţ al serviciilor.
Aplicarea unui sistem de indicatori de performanţă în sfera serviciilor publice este posibilă 

în orice context naţional, dacă cel puţin următoarele condiţii vor fi respectate:
• Existenţa unui cadru legal care să stabilească limitele legale pentru definirea unor astfel de 

indicatori,
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• Exprimarea unitară și transmiterea acelorași concepte, definiţii, abordări referitoare la indi-
catorii de performanţă,

• Adaptarea instrumentarului managerial de analiză la diversitatea serviciilor publice,
• Continuitatea și îmbunătăţirea continuă a sistemului indicatorilor de performanţă pentru
serviciile publice ,
• Monitorizarea permanentă a sistemului și acordarea de consultanţă pentru aplicarea, anali-

za și evaluarea indicatorilor de performanţă.
Sursele de informare posibile pentru elaborarea indicatorilor de performanţă sunt:
• Datele referitoare la necesarul de servicii publice:

- Numărul de elevi dintr-o unitare administrativ-teritorială,
- Numărul de kilometri de drum care trebuie întreţinuţi,
- Numărul de călători care utilizează sistemul de transport public de suprafaţă, etc.

• Datele referitoare la resursele alocate:
- Cheltuieli ,
- Venituri,
- Gradul de satisfacere a nevoii sociale, etc

• Datele referitoare la rezultate:
- Costul unei zile de spitalizare pentru diferite categorii de bolnavi,
- Preţul serviciului de transport public cu tramvaiul sau alt mijloc de suprafaţă,
- Informaţii statistice curente, etc.

Sistemul indicatorilor de performanţă aplicabil pentru serviciile publice
Acesta cuprinde două categorii de indicatori de performanţă :
1. Indicatori economici
- Indicatori de calitate
Din prima categorie fac parte:
• Costul serviciului, ca indicator de performanţă constituie punctul de plecare în studiile de 

productivitate, unde este comparat în timp și ponderat cu un indice, pentru a elimina influenţa
inflaţiei. Frecvent indicatorul se folosește pentru a compara și analiza evoluţia productivităţii 

pentru un serviciu public. Cea mai mare parte a managerilor din organizaţiile de servicii cunosc 
costul unui metru cub de apă sau al ridicării deșeurilor menajere( tone sau metru cub /locuitor) 
și pe baza acestor informaţii se poate face o analiză atentă a cauzelor care determină nivelul ser-
viciul public oferit.

• Tariful serviciului reprezintă preţul de vânzare al serviciilor publice, ţinând seama de costul 
investiţiilor și de cel al intrărilor( apă brută, energie, forţă de muncă).

• Eficienţa serviciilor publice de monopol, cum ar fi randamentul unei reţele de apă măsu-
rată și facturată și cantitatea totală de apă produsă.

Pentru cea de a doua categorie cea a indicatorilor de calitate sunt necesare menţiuni speciale. 
Calitatea serviciului public este apreciată, în cele mai multe situaţii, de măsura în care acesta răs-
punde așteptărilor clienţilor. Importante în acest sens sunt următoarele aspecte:

- Oportunitatea serviciului public,
-  Accesibilitatea serviciului public,
-  Continuitatea în furnizarea serviciului public,
-  Gradul de confort și curtoazie manifestat de furnizorii de servicii faţă de clienţi, etc.
Deoarece calitate este mai dificil de măsurat și cuantificat, în instituţiile care oferă servicii din 

ţările dezvoltate au fost elaborate și implementate sisteme de control al calitaţii serviciilor, care 
urmăresc realizarea calităţii în fiecare din fazele procesului prin care se realizează serviciul public 
potrivit unor reguli și proceduri specifice [8, 45].

Indicatorii de calitate sunt de mai multe feluri:
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• Indicatori tehnici care se referă în principal la volumul serviciilor, cum ar fi: numărul de 
persoane care frecventează bibliotecile publice, numărul de cereri primite pentru acordarea de 
ajutoare sociale, presiunea apei calde, apei reci, etc

• Indicatori de mediu: gradul de poluare fonică, gradul de poluare chimică, gradul de încăr-
care cu noxe a mediului ambiant, etc

• Indicatori specifici de calitate: calitatea apei potabile, gradul de puritare al apei potabile,
temperatura la client a apei calde furnizate, gradul de confort în mijloacele de transport în 

comun, etc
• Indicatori de servire a consumatorului:
- Accesibilitatea serviciului: orele de program, timpul de așteptare pentru un serviciu public,
-  Gradul de satisfacere al beneficiarului serviciului: nivelul de pregătire profesională a absol-

venţilor de liceu.
-  Eficacitatea managerilor organizaţiei de servicii: capacitatea managerilor de a realiza obiec-

tivele stabilite ale organizaţiei de servicii
-  Eficienţa economică și managerială a organizaţiei de servicii: valoarea resurselor cu care au 

fost obţinute rezultatele și calitatea deciziilor de management.

Indicatorii de performanţă prezentaţi demonstrează că există sufi ciente forme de determinare 
a gradului în care serviciile publice oferite satisfac nevoi sociale de interes general și, în același 
timp permit determinarea contribuţiei fi ecărui angajat, manager și executant dintr-o instituţie 
publică la realizarea și furnizarea serviciilor oferite [7,p.61].

Sistemul indicatorilor de performanţă reprezintă în același timp o bază concretă și obiectivă 
de motivare diferenţiată a resurselor umane din organizaţiile de servicii în funcţie de gradul de 
realizare a obiectivelor stabilite și nivelul performanţelor obţinute.

În concluzie se poate de menţionat, că odată cu introducerea indicatorilor de performanţă în 
sectorul public calitatea serviciilor prestate de către sistemul administrativ va crește considerabil.

În concluzie se  poate de menţionat că administraţia publică centrală joacă un rol important 
în organizarea și funcţionarea serviciilor publice. Anume ea este chemată să adopte anumite 
standarde de calitate și să elaboreze politica generală în domeniul funcţionării diverselor servicii 
publice. Totodată, nu e neapărată nevoie ca toate serviciile să fi e organizate de nemijlocit de auto-
rităţile centrale. Uneori atribuţiile de organizare a serviciilor publice pot fi  delegate autorităţilor 
locale. Acest proces este cunoscut sub denumirea de descentralizare. Alteori, dacă acest lucru 
nu este posibil, în teritoriu pot fi  plasate extensiuni teritoriale ale autorităţilor publice centrale. 
Acestea se numesc servicii publice desconcentrate, unele din acestea serviciile de gospodărie co-
munală se încadrează în sfera mai largă a serviciilor publice de interes economic general pentru a 
cărui reglementare Uniunea Europeană a elaborat un nou concep care urmează sa fi e materializat 
într-o „Cartă albă a serviciilor publice de interes economic general”.
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Abstract
Management is very sensitive to changes in society. Th ey refl ect the dynamism of contemporary 

society and registered at the same time more and more adapted to specifi c features of the system, 
tradition, national culture, etc.. Th us, although the management principles, concepts, objects, etc.. is 
unique as a way of achieving in practice diff ers from country to country or even from organization 
to organization within the same country (subsystem).

As a consequence, it is absolutely necessary to abandon the perception and treatment of the old 
administrative system in general and public institutions in particular as bureaucratic administrative 
apparatus is being developed rules, regulations, laws and by which they are applied and the transition 
to new management principles and laws of the general public through the administrative system as 
a whole and each public institution with public managers seeking a determined level of managerial 
performance, refl ected in increasing public interest in meeting the general and specifi c social needs.

Experience and reality of other countries shows that democracies improve the administrative 
capacity of public institutions depends most professional managerial determination and conduct of 
public aff airs by public managers and executive civil servants. Th is would be a theme for refl ection 
and for representatives of our administrative system need to understand the strong orientation of 
attention on public management, the professionalism of public offi  ce by public offi  cials and especially 
by the representatives of the political class.

Th e current stage of evolution of the Romanian legislation does not provide a design unit on 
civil service issues, imposing necessarily correlate certain changes to provisions of various categories 
of legal acts and their settlement of legal relations viable foundation. Must be made a fundamental 
change of direction in public institutions in Romania, practical transition from strictly legal dimen-
sion to the system in Romania generalized a managerial perspective approach to public institution 
determined by the values   of the new public management.

Revolution In an integrated management and globalization should be new model of manage-
ment theory and practice that enable and promote their mutual potentiation. Th e eff ects of this new 
approach will spread and increase rapidly, which requires the management of the institution assi-
milation „triplets empathy- acceptance-congruent” in dealing with change management and change 
management to close the new management guidelines. 

Effi  ciency and eff ectiveness in public sector must be improved, public management in public in-
stitutions should be focused on objectives and results, and public managers should be judged on the 
ability to solve social problems of general and specifi c.

Keywords: administrative capacity, public institutions, public services

Managementul este foarte sensibil la schimbările care au loc în societate. Ele refl ectă dina-
mismul înregistrat de societatea contemporană și în același timp se adaptează tot mai mult unor 
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particularităţi determinate de sistem, tradiţie, cultură naţională etc. Astfel, deși managementul ca 
principii, concept, obiectiv etc. este unic, ca mod de realizare în practică se diferenţiază, de la ţară 
la ţară sau chiar de la organizaţie la organizaţie în cadrul aceleași ţări (subsistem).

Azi, într-o instituţie publică sau întreprindere, între conducători și activităţile conduse se in-
terpun o seamă de norme, metode și tehnici elaborate știinţifi c. În funcţie de condiţiile concrete, 
conducerea se realizează în echipă, se bazează pe o participare motivată a oamenilor la realizarea 
obiectivelor propuse și are caracter prospectiv.

Cu toate cã managementul public este un domeniu nou al stiintei managementului, existã deja 
convingerea cã extinderea principiilor si abordãrilor specifi ce lui, nu este doar o chestiune relativã, 
ci devine o necesitate imperativã, care determinã coordonatele majore ale reformei în sectorul pu-
blic. Altfel, existã riscul alunecãrii spre un formalism accentuat, schimbând câteva acceptiuni gene-
rale si neesentiale în detrimentul celor fundamentale, reunite în noul management public.

Pe cale de consecintã, este absolut necesarã renuntarea la perceptia si tratarea veche a sistemu-
lui administrativ, în general si a institutiilor publice în special, ca fi ind aparatul administrativ bi-
rocratic în care se elaboreazã norme, regulamente, legi si prin care acestea sunt aplicate si trecerea 
la noile principii si legitãti generale ale managementului public, prin care sistemul administrativ 
în ansamblu si fi ecare institutie publicã prin managerii publici urmãresc obtinerea unui nivel de-
terminat al performantei manageriale, refl ectate în cresterea gradului de satisfacere a interesului 
public general si a nevoilor sociale specifi ce.

Managementul organizatiei, abordat sistemic, este cunoscut mai mult ca sistem de manage-
ment, respectiv ansamblu de elemente de naturã organizatoricã, metodologicã, informationalã, 
decizionalã si relatiile dintre acestea, astfel conturate, încât sã permitã realizarea obiectivelor.

Subsistemul organizatoric are ca principale componente organizarera formalã, reprezentatã 
de acte normative, dispozitii cu caracter intern, si organizarea informalã, ce cuprinde grupurile 
informale si legãturile dintre acestea.

Subsistemul metodologic abordeazã organizatia si managementul sãu prin prisma instrumen-
tarului managerial utilizabil în derularea proceselor de management si a elementelor metodolo-
gice de proiectare, reproiectare si întretinere a functionãrii managementului si subsistemelor sale.

Subsistemul informational reprezintã ansamblul informatiilor, fl uxurilor informationale, pro-
cedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor, menite sã contribuie la realizarea obiectivelor 
principale ale organizatiei.

Subsistemul decizional se constituie din ansamblul deciziilor adoptate si aplicate întro organi-
zatie, fi ind structurat si determinat de obiectivele acesteia si de confi guratia ierarhiei manageriale.

Realizarea obiectivului fundamental al managementului public implicã din partea titularilor 
de posturi si functii publice de conducere si executie în acest domeniu un plus de responsabilitate 
în gestionarea tuturor categoriilor de resurse de care dispune sectorul public, respectiv resurse 
umane, informationale, materiale si fi nanciare. Toate acestea sunt utilizate în procesele de ma-
nagement si de executie din institutiile publice pentru satisfacerea nevoilor sociale si, implicit, 
realizarea obiectivului fundamental al managementului public.

În orice organizatie actul managerial este dat de totalitatea fazelor si proceselor de muncã 
prin care se stabilesc obiectivele unitãtii si ale subsistemelor sale organizationale, procesele de 
muncã necesare si preconizate pentru atingerea lor, precum si cei stabiliti a executa mãsurile 
pentru îndeplinirea lor în conditii cât mai profi tabile. Sfera de cuprindere si intensitatea proce-
sului managerial se afl ã întrun raport de dependentã cu esalonul managerial, în sensul ca, cu cât 
acesta se realizeazã pe o treaptã din ierarhia superioarã a sistemului managerial, cu atât este mai 
cuprinzãtor, mai intens si mai bogat în semnifi catii si rezultate.

Esenta procesului managerial constã în concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea 
muncii comune. Acest efort se desfãsoarã în timp si în spatiu si se realizeazã sub forma unor 
combinatii necesare, determinate de diviziunea si cooperarea muncii manageriale.
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Însumând numeroase operatii, grupate în etape, actul managerial are un continut specifi c 
necesitând întelegerea modului de infl uentare asupra salariatilor în solutionarea problematicii 
organizatiei. Continutul actului managerial depinde de sarcinile principale ce stau în fata organi-
zatiei si poate fi  metodologic, functional, organizational, social si informational.

Performanta unei institutii publice este direct determinatã de angajatii acesteia, care devin 
responsabili, ca manageri publici si executanti, de rezultatele obtinute.

Experienta si realitatea din alte tãri democratice dezvoltate demonstreazã cã îmbunãtãtirea 
capacitãtii administrative a unei institutii publice depinde cel mai mult de profesionalismul ma-
nagerial în determinarea continutului si exercitarea functiilor publice de cãtre managerii publici 
si functionarii publici de executie. Aceasta ar trebui sã reprezinte o temã de refl ectie si pentru re-
prezentantii autoritãtilor din sistemul nostru administrativ pentru a întelege necesitatea orientãrii 
puternice a atentiei asupra managementului public, asupra profesionalismului în exercitarea 
functiilor publice de cãtre functionarii publici dar mai ales de cãtre reprezentantii clasei politice.

Pentru aceasta, în structura fi ecãrui post si functie publicã de conducere sau de executie ma-
nagementul public ne obligã sã determinãm obiective, sarcini, competente si responsabilitãti 
ale titularilor, prin care ei devin o parte activã a sistemului din care fac parte, care îsi asumã 
responsabilitãti clare în ceea ce priveste realizarea obiectivelor si, implicit, a misiunii adminis-
trative a autoritãtilor si a misiunii sociale a institutiilor publice în care îsi desfãsoarã activitatea.

Stadiul actual al evolutiei legislatiei românesti nu oferã o unitate de conceptie asupra proble-
maticii functiei publice, impunându-se cu necesitate anumite modifi cãri pentru corelarea preve-
derilor diferitelor categorii de acte normative si pentru asezarea acestora la temelia unor rapor-
turi juridice viabile. Trebuie fãcutã o schimbare fundamentalã de orientare în cadrul institutiilor 
publice din România, practic trecerea de la dimensiunea strict juridicã pe care a generealizat-o 
sistemul din România la perspectiva managerialã de abordare a institutiei publice determinatã de 
valorile noului management public.

Revolutia managerialã si globalizarea trebuiesc integrate întrun nou model al teoriei si prac-
ticii manageriale, care sã permitã si sã favorizeze potentarea lor reciprocã. Efectele acestui nou 
mod de abordare se vor rãspândi si amplifi ca rapid, ceea ce solicitã din partea managementului 
institutiei asimilarea “tripletei empatie – acceptare–congruentã” în abordarea schimbãrii mana-
gementului si a managementului schimbãrii pentru apropierea noilor orientãri în management. 
Efi cienta si efi cacitatea în sectorul public trebuie sã fi e îmbunãtãtite, managementul public în 
institutiile publice trebuie orientat asupra obiectivelor si rezultatelor, iar managerii publici tre-
buie sã fi e apreciati în functie de capacitatea de a rezolva problemele sociale generale si specifi ce.

Managementul public a apãrut ca o necesitate si se dezvoltã permanent ca unul dintre cele 
mai importante domenii ale stiintei managementului care, prin rezultatele sale, poate avea un 
impact direct asupra îmbunãtãtirii modului de viatã al cetãtenilor dintro tarã. Este unanim recu-
noscut faptul cã schimbarea de conceptie în sectorul public si crearea noului sistem de manage-
ment public functional si efi cient pentru structura administrativã reprezintã un proces de duratã 
care, însã, ar trebui intensifi cat în toate tãrile ce doresc o orientare realã a serviciilor oferite de 
administratie cãtre piatã. Tranzitia de la vechea administratie publicã la noul management pu-
blic denumitã uzual reforma administratiei publice presupune abordarea proceselor manageriale 
având în vedere un set de valori de bazã. Aceastã reformã trebuie sã se realizeze prin consolidare 
institutionalã si întãrirea capacitãtii administratiei publice românesti, dupã model european.

A îmbunãtãti performantele administratiei publice înseamnã identifi carea unor standarde mai 
bune de efi cientã si efi cacitate în aplicarea legii. Aceasta presupune delegarea responsabilitãtilor 
în favoarea managerilor publici, însotitã de mecanisme de control corespunzãtoare. În aseme-
nea situatii, calitatea managerilor publici devine de maximã importantã. Mai mult chiar, atunci 
când politicile de stat devin din ce în ce mai complexe si din ce în ce mai expuse la colaborarea 
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internationalã, asa cum este cazul statelor membre ale Uniunii, nevoia de manageri publici cu 
perspective reale si cu abilitatea de asi coordona munca în relatiile cu institutiile nationale si 
internationale devine si mai acutã.

Practic, implementarea strategiei de reformã a administratiei publice impune formarea com-
pententelor necesare obtinerii performantei solicitate functionarului public de la toate nivelele. 
Construirea de capacitãti institutionale, la nivelul celor din Uniunea Europeanã, incumbã transfe-
rul de competente la nivelul autoritãtilor locale, care trebuie sã rãspundã unui numãr tot mai mare 
de sarcini de serviciu, odatã cu acordarea de autonomie sporitã autoritãtilor locale sau regionale. 
Prin urmare, dezvoltarea unei administratii functionale, capabilã sã creeze conditii-cadru favorabile 
pentru dezvoltarea economiei de piatã, este strâns conditionatã de formarea profesionalã, pe baza 
identifi cãrii necesitãtilor de instruire, pregãtire si perfectionare a functionarilor publici.

Descentralizarea este un fenomen deosebit de complex, care suferã o serie de modifi cãri ca si 
contextul social în care procesul se desfãsoarã. Din aceastã cauzã nu se poate formula o concluzie 
fermã în sensul de a aprecia dacã procesul de descentralizare din România este un succes sau un 
esec; procesul însusi este unul dinamic. Întelegerea cauzelor esecurilor apãrute poate conduce 
la elaborarea unor politici sociale si modifi cãri institutionale care sã conducã la îmbunãtãtirea 
furnizãrii serviciilor sociale, dar si la cresterea capacitãtii administrative.

România a optat pentru descentralizarea serviciilor sociale si pentru o mai mare autonomie 
a autoritãtilor locale în furnizarea bunãstãrii sociale. Descentralizarea nu este în sine un proces 
bun sau rãu, ci depinde de modul în care a fost realizat proiectul si de implementarea acestuia. În 
momentul de fatã, schimbãrile de ordin legislativ sunt însemnate, fi ind elaborat cadrul necesar 
descentralizãrii administrative.

Reforma administratiei publice românesti este una dintre principalele provocãri cu care se 
confruntã România la ora actualã. În acest sens, Comisia Europeanã, a recunoscut progrese-
le înregistrate pânã acum de cãtre autoritãtile române în ceea ce priveste consolidarea cadrului 
institutional si recomandã, în mod evident, sã fi e depuse eforturi substantiale în procesul de 
reformã a administratiei publice. Pentru ca prioritãtile si obiectivele stabilite sã poatã contribui 
la îmbunãtãtirea calitãtii administratiei publice românesti este necesarã o mai bunã coordonare 
si corelare a politicilor si strategiilor elaborate de institutiile publice române, precum si stabilirea 
unor mecanisme de monitorizare a implementãrii lor.

În ceea ce priveste procesul de reformã, au fost identifi cate, cu precãdere, urmãtoarele prioritãti: 
întãrirea rolului prefectului de coordonare a procesului de descentralizare a serviciilor publice si de 
asigurare a unui sistem de management integrat pentru serviciile publice descentralizate din minis-
tere; procesul de schimbare a prefectilor si subprefectilor în înalti functionari publici; consolidarea 
parteneriatului între minister si asociatiile administratiilor publice locale; elaborarea si adoptarea 
Cartei Serviciilor Publice – care sã includã principalele standarde de calitate si principii privind 
furnizorii de servicii publice; un nou sistem de salarii pentru functionarii publici; activitãti de pro-
movare a celor mai bune practici comunitare în domeniul administratiei public.

Tipologia institutiilor publice din România este sintetizatã pornind de la concepte si 
importantã cu prezentarea detaliatã a criteriilor de analizã si a clasifi cãrii institutiilor în functie 
de aceste criterii.

Rolul institutiei publice este acela de a oferi produse si servicii publice de cea mai bunã calitate 
pentru satisfacerea nevoilor sociale generale si specifi ce pentru persoane fi zice si juridice, în con-
ditii de efi cientã economicã. Institutiile publice au un loc important în cadrul statului deoarece, 
prin intermediul acestora, statul îsi îndeplineste functiile sale.

Administratia publicã se realizeazã printro multitudine de forme organizatorice care implicã 
categorii întregi de personal afectate acestei activitãti. Sistemul administratiei publice este un 
sistem de organizare socialã, care existã si functioneazã în cadrul unui macrosistem de organi-
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zare socialã a societãtii în ansamblu, consideratã la nivel national sau la nivel de unitãti teritorial 
administrative. În cadrul acestui sistem macrosocial existã si functioneazã diverse alte forme de 
organizare în afara sistemului administratiei publice, constituind pentru aceasta mediul social 
în care existã si functioneazã. De aceea, trebuie avute în vedere raporturile care existã între sis-
temul administratiei publice si societate în ansamblu, urmãrinduse determinãrile si infl uentele 
societãtii în plan global ca mediu social asupra sistemului administratiei publice si rolul pe care 
acest sistem îl are în evolutia societãtii în ansamblu.

Compatibilitatea între sistemul administratiei publice si societate este asiguratã atât de soci-
alitatea sistemului, care evidentiazã particularitãtile unui anumit tip de administratie publicã în 
raport cu mediul social în care este organizat si functioneazã respectivul sistem administrativ, cât 
si felul în care acest sistem reuseste sãsi autoregleze structurile si actiunile în raport cu nevoile 
societãtii. Tinând seama de necesitãtile colective comune ale tuturor cetãtenilor, administratia se 
realizeazã atât de organe ale statului, cât si de cãtre colectivitãtile locale care reprezintã expresia 
unei solidaritãti de interese proprii locuitorilor unei anumite zone sau unitãti teritoriale si care 
utilizeazã mijloace proprii în atingerea scopului sãu.

Pornind de la defi nirea generalã a autoritãtii publice ca reprezentând componenta de bazã 
structuralã si forma organizatoricã distinctã de constituire si manifestare a puterii publice 
alcãtuitã din una sau mai multe persoane, care este înzestratã cu capacitatea juridicã de a partici-
pa în nume propriu la înfãptuirea sarcinilor revenind în mod specifi c puterii publice, în doctrinã 
se aratã ca autoritatea administrativã reprezintã acea categorie a autoritãtilor publice sau de stat 
cu o structurã stabilã si o activitate continuã, înzestratã cu capacitatea juridicã administrativã 
care îi permite participarea în nume propriu la înfãptuirea puterii executive în limitele compe-
tentei legal determinate.

Plecânduse de la faptul cã prin structurã se întelege atât modul prin care sunt ordonate ele-
mentele unui sistem, cât si relatiile ce se stabilesc între acestea, în procesul realizãrii functiilor 
respective sistemului, se poate afi rma cã, în ceea ce priveste administratia publicã, multitudinea 
autoritãtilor administrative ale statului si ale autoritãtilor locale determinã ordonarea, în vederea 
realizãrii functiilor pe care acestea le au, în baza a douã criterii:

§ criteriul teritorial, cãruia îi corespunde structura ierarhicã;
§ criteriul functional sau al competentei materiale, cãruia îi corespunde structura functionalã.
Ca atare, întregul sistem al administratiei publice este constituit sub forma unei structuri 

mixte, ierarhic-functionale.
Autoritãtile administratiei publice se clasifi cã, în conformitate cu criteriul teritorial, în 

autoritãti centrale si autoritãti locale, dupã raza teritorialã în care poate actiona autoritatea publicã 
respectivã. Autoritãtile administratiei publice centrale actioneazã în interesul întregii colectivitãti 
umane existente în sistemul social, la nivelul statului, pe când autoritãtile administratiei publice 
locale au în vedere solutionarea intereselor colectivitãtilorlocale, dintro anumitã parte a teritoriu-
lui, interese care se armonizeazã cu interesele generale.

Indiferent de categoria în care este cuprins respectivul organ al administratiei publice, acesta 
este abilitat, în conditiile legii, sã desfãsoare activitate specifi cã de administratie publicã, prevãzutã 
în concordantã cu competenta sa. Aparatul administrativ se manifestã ca un ansamblu complex 
destinat sã satisfacã nevoile publice, care a fost constituit „treptat, pentru a asigura mai ales per-
manenta si independenta societãtii organizate politic si pentru a rãspunde anumitor necesitãti 
care apar datoritã vietii în comun”. Dupã cum se poate constata, organele administratiei publice 
instituite pentru a asigura serviciile au un rol bine determinat în cadrul sistemului organelor 
statului, ele îndeplinindusi atributiile consacrate prin acte normative si contribuind nemijlocit 
la organizarea si desfãsurarea activitãtii sociale instituite în stat. Aceste organe conlucreazã între 
ele, cât si cu celelalte organe ale statului, dar, în acelasi timp, intrã în relatii sociale si în raporturi 
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juridice cu alte autoritãti si institutii care prin menirea lor participã la asigurarea stabilitãtii soci-
aleconomice a statului, conlucrând pentru realizarea intereselor întregii societãti.

În drumul său spre cucerirea statutului știinţifi c, managementul serviciilor publice (conduce-
rea) și-a defi nit un număr de concepte generale cu care operează.

Problema cu privire la cadrul managerial al serviciilor publice devine extreme de importantă și 
pentru a fi  soluţionată necesită luarea în considerare a unor premise generale între care amintim:

– managementul general, indiferent de modul în care este conceput, definit sau practicat se 
regăsește și în administraţia publică, cu toate elementele, dimensiunile și funcţiile pe care le înde-
plinește în oricare altă sferă sau domeniu de activitate;

– el se exercită și în Administraţia Publică ca și în celelalte sisteme ale vieţii sociale, întrun 
mediu social-politic aflat în continuă mișcare precum și în schimbare și transformare din ce în ce 
mai accelerată;

– se exercită în condiţiile creșterii complexităţii și incertitudinii vieţii economico-sociale și a 
contradicţiilor și dilemelor pe care acestea le generează în permanenţă;

– se exercită în condiţiile impactului profund al progresului tehnic și al revoluţiei informatice, 
atât asupra echilibrului societăţii cât și a manierei în care noi percepem lumea care ne înconjoară;

– se exercită în condiţiile unor confuzii în înţelegerea și utilizarea termenilor creaţi pentru 
descrierea diferitelor aspecte ale cadrului managerial. Astfel, în sectorul public, pe lângă terme-
nul de management sunt permanent asociaţi termeni cum ar fi: lideritate, administraţie, guver-
nare instituţională, fără ca natura și conţinutul lor să fie riguros determinate.

Profesionalizarea managementului public constă într-un proces amplu de atragere, selecţie și 
creare în cadrul instituţiilor publice a unui corp de funcţionari publici specializat în domeniul ma-
nagementului public, care să exercite funcţiile managementului public, să aplice metode, tehnici și 
abordări moderne si să conducă la obţinerea în institutiile publice a unor performanţe deosebite, 
rãspunzând atât asteptãrilor celorlalte institutii din cadrul sistemului administrativ, cât si cetãtenilor.

În toate tãrile dezvoltate, încã de la declansarea procesului reformelor fundamentale de structurã 
în sectorul public, una din schimbãrile majore a vizat crearea și dezvoltarea unui corp profesionist 
de funcţionari publici, neutru din punct de vedere politic, care să-și asume responsabilitatea atât în 
punerea în aplicare a cadrului legislativ, cât mai ales în ceea ce privește realizarea obiectivului fun-
damental al managementului public, creșterea gradului de satisfacere a interesului public.

Formarea profesionalã si perfectionarea pregãtirii profesionale a functionarilor publici si a 
personalului administrativ din institutiile publice au devenit, cu aproximativ 30 de ani în urmã, o 
necesitate stringentã în multe din institutiile publice din tãrile dezvoltate.

În acest proces deosebit de complex si de duratã, primul pas a fost stabilirea clară a locului, 
rolului și limitelor de competenţă ale reprezentanţilor politicului într-o institutie publicã. Al doi-
lea pas a fost acceptarea faptului cã profesionalizarea managementului public este o necesitate 
obiectivă, pornindu-se de la un aspect fundamental si esential, acela cã nu orice persoanã poate 
exercita functiile managementului public astfel încât obiectivul fundamental declarat sã fi e re-
alizat. În acest context a devenit oportunã o redefi nire a conţinutului activităţilor de formare și 
perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici.

Al treilea pas a constat în declanșarea procesului de formare a resurselor umane din sectorul 
public, pentru a înţelege și implementa un nou sistem de valori în instituţiile publice, care a situat 
în centru interesele publice ale cetăţenilor. În toate tãrile din Uniunea Europeanã, tendinta de 
profesionalizare a managementului public a determinat schimbãri semnifi cative în continutul 
strategiilor si politicilor institutiilor publice.

În marile democratii occidentale, procesul de profesionalizare a managementului public 
a început cu redefi nirea activitãtii de selectie a candidatilor la posturile si functiile publice. Se 
urmãreste identifi carea celei mai potrivite persoane pentru o carieră de funcţionar public si, mai 
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târziu, pentru functii publice speciale, si nu identifi carea persoanelor acceptabile din punct de 
vedere politic pentru un anumit guvern sau institutie publicã.

Profesionalizarea managementului public nu se poate realiza fãrã o fundamentare adecvatã a 
strategiilor si politicilor de training în domeniul resurselor umane. Este binecunoscut faptul cã 
administratiile occidentale alocã anual aproximativ 5% din costurile cu resursele umane pentru 
pregãtirea acestora. Cele mai multe programe de training au un caracter practic si sunt bine arti-
culate în continutul strategiilor globale si institutionale.

O altã coordonatã importantã vizeazã dezvoltarea sistemului carierei, acordându-se o atentie 
deosebitã dezvoltãrii aptitudinilor si experientei persoanelor capabile, încadrate în autoritãtile 
administrative si institutiile publice. Acestor categorii de persoane, în timp, li se acordã compe-
tente mai mari pentru a desfãsura o gamã variatã de activitãti chiar si în institutii sau autoritãti 
publice diferite, pentru a crea un corp de functionari publici cu o viziune sistemicã si un grad mai 
mare de fl exibilitate în exercitarea functiilor publice.

Ultimele decenii ale secolului trecut au fost marcate de o serie de schimbãri majore în dome-
niul tehnicii informationale conducând la crearea si dezvoltarea unui nou tip de societate, cea 
informationalã. Într-un astfel de context general, organizatiile de toate tipurile au declansat un pro-
ces amplu de redefi nire a propriilor variabile organizationale interne, functie de infl uentele pe care 
tehnologia informationalã le are asupra proceselor de management si de executie desfãsurate. Se 
constatã din ce în ce mai mult cã, în majoritatea domeniilor, a apãrut un nou tip de organizatie, cea 
informationalã, consideratã de specialisti organizatia noului secol si mileniu. specifi ce: computere, 
telefoane, copiatoare, faxuri etc. Se poate afi rma fãrã nici un fel de îndoialã cã informaţia a devenit 
una din cele mai importante resurse strategice pentru toate organizatiile. Culegerea, procesarea, 
transmiterea si stocarea datelor sunt esentiale pentru calitatea deciziilor si fi nalitatea acestora.

Informatia însãsi constituie un simbol al timpului nostru care necesitã instrumente . Princi-
palele avantaje ale introducerii tehnicii informatice în instituţiile publice: 

• suport pentru un numãr mare de utilizatori,
• securitatea sistemului,
• prevenirea supraîncãrcãrii informationale,
• asigurarea integritãtii informatiei,
• accesul permanent la informatiile necesare pentru o bunã utilizare,
• scãderea redundantei retelei,
• utilizarea usoarã pentru nespecialisti, amatori si începãtori,
• posibilitatea îmbunãtãtirii permanente a programelor de tip client,
• reducerea costurilor sistemului informational,
• cresterea productivitãtii si competitivitãtii,
• interoperabilitatea dintre aplicatii prin utilizarea protocoalelor si standardelor deschise,
• accesul restrictionat la aplicatii: autentificarea utilizatorilor, certificate, protocoale de secu-

ritate, ziduri de protectie,
• cresterea eficientei,
• interfata utilizatorilor unicã pentru toate aplicatiile,
• posibilitatea unei interogãri dinamice cu sistemele existente de baze de date, cu depozitele 

de date, cu departamentele de stocare a datelor,
• varietatea formelor de lucru: text, graficã, sunete, video etc.
În studiul efectuat de specialistul francez Jaques Lesourne, intitulat “Penser la société “ in-

formatia este consideratã drept materia primã de bazã a viitoarei economii si principala sursã de 
schimbare a mentalitãtilor si comportamentelor. El a pornit de la premisa cã informatia circulã 
quasi-instantaneu, indiff erent de distantã si poate fi  stocatã în cantitãti uriase cu preturi derizorii 
pentru ambele operatiuni.
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Tehnologiile informationale contribuie la aparitia simultanã a “muzeului” si “efemerului”. Altfel 
spus, informatia în lumea modernã ajunge rapid în zona de tezaurizare “istoricã”, iar valoarea sa “se 
epuizeazã” cu rapiditate. Asistãm de asemenea la aparitia unei duble complementaritãti între limbajele 
dominante ale civilizatiei actuale: scris, vizual si electronic. Aceste limbaje prelucreazã si organizeazã 
în mod diferit realitatea si se concureazã într-o relatie sui generis într-o societate modernã.

În pofi da unor justifi cate retineri, societatea informaţională este o societate care cultivă trans-
parenţa, iar într-un astfel de mediu se impune ca dominant tipul de

cunoaștere “imprecisă”: o cunoaștere mai amplă, asigurată printr-o pregătire polivalentă și 
mai diversă, care permite o înţelegere aproximativă a unei game largi de evenimente.

În strânsã legãtura cu cele de mai sus se profi leazã, ca si corolar, abordarea sistemicã a mana-
gementului public din institutiile si autoritãtile administratiei de stat, prin asigurarea accesului 
la informatii utilizând tehnologia informatiei în cadrul serviciilor publice. Calitatea sistemului 
informational al managementului public infl uenteazã în cel mai înalt grad calitatea sistemului 
decizional din institutia publicã.

Pentru a sprijini managerii publici si functionarii publici de executie au fost elaborate diverse 
programe și proceduri informaţionale, dintre care amintim: Sistemul

Informaţional Geografi c (S.I.G.), Sistemul Informaţional Managerial (S.I.M.), Sistemul In-
formatic Suport pentru Deciziile Administrative (S.I.P.D.A.), utilizate cu succes în majoritatea 
ţărilor dezvoltate.

Sistemul Informaţional Geografi c este un sistem suport al deciziilor, proiectat
special pentru a lucra cu informaţii spaţiale sub formã de hãrti (reteaua stradalã, distribuirea 

populatiei în teritoriu, reteaua de electrifi care etc.).
Sistemul Informaţional Managerial este un sistem care furnizeazã managerilor publici infor-

matiile necesare pentru fundamentarea managerială și economică a deciziilor administrative.
Sistemele Informatice Suport pentru Deciziile Administrative sustin managerii publici în 

fundamentarea variantelor decizionale pentru diverse decizii administrative care trebuie elabo-
rate în situatii de risc si incertitudine.

Sistemul Informational Geografi c poate contine informatii despre:
• caracteristicile geografice ale unui spatiu: formã, resurse de apã, parcuri, sol, particularitãtile 

domeniului public etc.
• utilizarea domeniului public pentru destinatii rezidentiale, comerciale, industriale,
• transporturi si comunicatii: legãturile variate între diferite puncte din mediul urban si cel 

interurban, zonal, national,
• servicii si utilitãti: energie, furnizarea apei, canalizare, instalatii telefonice,
depozitarea deseurilor, securitatea si siguranta cetãteanului,
• caracteristicile economice, sociale, culturale, de mediu ale contextului etc.
Sistemul poate fi utilizat cu succes în domeniul urbanismului, protecţiei mediului înconjură-

tor, managementului serviciilor publice etc.
Desi un astfel de sistem implicã un cost destul de ridicat, în marile democratii
occidentale a fost deja implementat si functioneazã cu foarte bune rezultate.
• înregistrarea si procesarea datelor de orice tip: numere, desene, text în format digital,
• procesarea datelor diferentiat pentru utilizatorii intermediari si finali,
• elaborarea de variante decizionale pentru analizã si fundamentare a deciziilor administrative etc.
Sistemul Informational Managerial este format din pachete de aplicaţii care pot fi  achiziţionate 

în funcţie de necesităţile instituţiilor publice și de posibilităţile lor fi nanciare. Pe piatã existã nu-
meroase tipuri de sisteme informationale, care au fost constituite special pentru administrare sau 
comunicatii restrânse în institutiile publice care nu au nevoie sau nu-si pot permite achizitionarea 
de echipamente informatice complexe. Aplicaţiile sunt proiectate în conformitate cu funcţiunile 
standard ale administraţiei centrale și locale.
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Dacã apar întrebuintãri noi, atunci pot fi  adăugate noi aplicaţii. Câteva exemple de activităţi 
desfășurate în instituţii publice, care pot fi  integrate și realizate printr-un astfel de Sistem Infor-
maţional Managerial sunt:

• evidenţa cetăţenilor,
• evidenţa proprietăţilor imobiliare,
• evidenţa vehiculelor motorizate,
• evidenţa documentelor,
• evidenţa veniturilor și cheltuielilor,
• evidenţa contractelor,
• evidenţa încasărilor din taxe și impozite,
• planifi carea bugetară,
• evidenţa licenţelor de afaceri și comerţ,
• gestiunea carierei resurselor umane etc.
Sistemele Suport pentru Fundamentarea Deciziilor Administrative sunt sisteme interactive care 

ajută decidenţii să utilizeze datele și modelele pentru a analiza variante decizionale și a alege vari-
anta optimă. Marele avantaj constã în faptul cã sistemul este unul interactiv, capabil sã comunice 
cu utilizatorul care poate furniza date. Sistemul, asa cum este el defi nit pentru institutiile din admi-
nistratie, este unul bazat pe modelele matematice și, uneori, și pe modele icoane și modele analog.

Metodele folosite în procesul de modelare sunt: analiza input-output, programarea liniară, 
metodele probabilistice, metodele algebrice, modelarea ergonomică, microanaliza, analiza terito-
rială și dinamica sistemului.

Sistemele Suport pentru Fundamentarea Deciziilor Administrative pot deveni parte integrantă 
a sistemului de management public. De altfel, aceste sisteme sunt folosite cu succes în toate de-
partamentele administratiei federale americane. Cele mai populare si mai utilizate aplicatii sunt:

• TRIM (The Transfer Income Model) este un program care permite formularea
diferitelor optiuni pentru a se determina prioritãtile politicilor publice;
• DRI (The Data Resources Incorporated – National Model) a fost elaborat
pentru previzionarea dezvoltãrii economice si a rezultatelor politicilor economice promovate 

în administratia localã;
• PITM (Personal Tax Income Model), cu ajutorul cãruia se realizeazã previziuni referitoare 

la modificarea veniturilor populatiei, a sistemului de impozite si taxe aplicate dar si la evolutia 
cuantumului taxelor.

În primul rând, se va forma o nouã perceptie asupra circulatiei informatiilor din sfera siste-
mului administrativ, care nu se încadreazã într-un traseu liniar si o abordare birocraticã.

Pe de altã parte, calitatea mediului informational din institutiile publice este o mãsurã si, 
deopotrivã, o conditie a gradului de organizare a administratiei publice în ansamblu si o 
coordonatã de bazã de mãsurare a viabilitãtii managementului public într-o tarã.

Spre deosebire de precedentele tendinte manifestate în managementul public pe plan interna-
tional, aceasta din urmã s-a fãcut simtitã si în managementul public din România încã din anul 
1998, când, în luna februarie, au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern Strategia naţională de in-
formatizare și implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale și Programul de acţiune 
privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţiei în România.

Planul de acţiune e-Europe elaborat de reprezentantii Comisiei Europene, Bãncii Europene 
de Investitii, în colaborare cu reprezentantii organizatiilor de standardizare, partenerilor sociali, 
sectorului privat si Planul Naţional de Acţiune “e-Administration” au ca obiectiv declarat realiza-
rea societăţii informaţionale în România.

Flexibilizarea managementului public constă în crearea unui sistem de conducere sufi cient 
de dinamic și stabil care să asigure un echilibru între identitatea unei instituţii și/sau autorităţi 
publice, diferită de alta prin misiunea socială care îi revine în cadrul sistemului, și schimbările 
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semnifi cative care apar în mediul extern al acesteia, respective în sfera politică, administrativă, 
socială, culturală, naţională și internaţională etc.

Multidimensionalitatea acestei tendinte a managementului public determinã existenta mai 
multor tipuri de fl exibilitate în cadrul instituţiilor și autorităţilor publice. Câteva dintre cele mai 
importante sunt prezentate în continuare:

• Flexibilitatea culturii organizationale constã în adaptarea permanentă a sistemului intern de 
valori de bază dintr-o institutie – autoritate administrativã ca urmare a modifi cãrilor apãrute în 
mediul organizational intern si extern.

• Flexibilitatea organizatoricã este refl ectatã într-o remodelare permanentă a
structurii organizatorice a institutiei/autoritãtii publice în functie de schimbãrile determinate 

de variabilele endogene sau exogene acesteia.
• Flexibilitatea informationalã constã într-un proces de structurare și îmbogăţire permanentă a 

conţinutului sistemului informaţional și a procesului de comunicare internă și externă pentru a oferi, 
în timp util, informatiile necesare functionarilor publici de conducere sau de executie si reprezentanti-
lor politicului propulsati în structurile institutiilor publice si autoritãtilor administratiei de stat.

• Flexibilitatea decizionalã constã în adaptarea permanentă a conţinutului deciziilor administra-
tive și de management la particularităţile mediuluiorganizaţional intern si extern, datã fi ind infl uen-
ta puternicã pe care factorii exogeni o exercitã asupra procesului decizional din institutiile publice.

• Flexibilitatea instrumentalã sau metodologicã presupune un proces continuu de identifi care, 
analiză, selecţie și adaptare permanentă a metodelor și tehnicilor manageriale necesare tuturor 
categoriilor de functionari publici si reprezentantilor politicului pentru desfãsurarea procese-
lor de management si de executie din institutiile si autoritãtile administratiei de stat în vederea 
realizãrii misiunii sociale pentru care acestea au fost înfi intate.

Se poate constata cã prin aceastã tendintã reprezentanţii managementului public urmăresc 
să asigure un echilibru dinamic permanent între sistemul intern și mediul extern, prin care in-
stituţia și autoritatea publică dobândește premisele necesare realizării obiectivelor previzionate.

Misiunea managerilor publici este aceea de a sesiza modifi cările de conţinut ale variabilelor 
organizaţionale interne și externe, intensitatea acestora și de a adapta permanent sistemul de 
management din instituţiile publice și autorităţile administraţiei de stat la contextul specifi c unei 
perioade. Pentru aceasta managerii publici pot îmbina propria experientã si pregãtire cu expe-
rienta altor manageri publici si cu noile concepte, metode, tehnici si tehnologii informationale 
puse la dispozitie de specialistii din diverse domenii.

O analizã atentã asupra acestei situatii ne determinã sã structurãm în douã categorii factorii 
care limitează viteza cu care au loc schimbările organizaţionale în sectorul public din ţara noastră:

factori generali de blocaj, care frânează procesul de lansare a schimbărilor
fundamentale: culturali, manageriali, administrativ-birocratici, politici, legislativi etc.;
factori specifi ci situationali, care limitează sau decelează conţinutul schimbărilor: pregãtirea 

functionarilor publici pentru schimbare, dotarea tehnicã, stilul de management, perceptia si in-
fl uenta politicienilor etc.

Prezentãm succint în continuare câteva dintre cele mai importante schimbări cu relevanţă 
deosebită în procesul de fl exibilizare a managementului în instituţiile publice din ţara noastră:

• separare clară a managementului public, din instituţiile și autorităţile administraţiei de stat, 
de factorul politic;

• ocuparea posturilor și funcţiilor publice de conducere pe baza criteriilor de competenţă 
profesională și managerială;

• motivarea diferenţiată în functie de nivelul si amploarea performantelor obtinute de mana-
gerii publici, raportate la misiunea institutiilor publice si, desigur, la sistemul de obiective previ-
zionate pe o perioadã determinatã;

• profesionalizarea managementului public, prin care sã se realizeze trecerea de la un mana-
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gement public rigid, de tip mecanicist, la un management public fl exibil, cu o puternicã determi-
nare creativ-inovatoare si participativã;

• pregătirea, în general, și în domeniul managementului public în special a functionarilor 
publici de carierã, proces prin care, de fapt, se asigurã practic gradul de fl exibilitate necesar unei 
functionãri normale a oricãrei institutii publice;

Flexibilizarea managementului public în instituţiile publice din România nu poate fi  realizatã 
prin acte normative, universal valabile, referitoare la structura organizatoricã sau la procesul deci-
zional, prin imixiuni ale autoritãtilor centrale sau prin ordine ministeriale. Soluţia constă în „însă-
nătoșirea sistemului”, tratându-l din interior prin îmbunătăţirea capacităţii manageriale a institu-
ţiilor publice, prin numirea peposturile și funcţiile publice a unor funcţionari publici de carieră, 
pregătiţi să devină manageri publici profesioniști cu obiective individuale, sarcini, competenţe 
și responsabilităţi riguros determinate și desprinse din conţinutul misiunii sociale a instituţiilor 
publice și autorităţilor administrative.

Multã vreme s-a considerat cã în sectorul public nu poate fi  vorba de performantã, argu-
mentându-se cã prin însãsi continutul obiectivului fundamental al managementului public este 
eliminatã posibilitatea acceptãrii acestui concept.

Limitele unei astfel de gândiri au fost demult depãsite în managementul public din tãrile dezvol-
tate, dupã ce un numãr bun de ani subiectul s-a afl at în dezbaterea teoreticienilor si practicienilor.

Astfel se porneste de la o primã premisă, potrivit căreia gândirea managerilor publici trebuie 
să se situeze undeva la graniţa dintre logica socială și logica concurenţială.

Logica socialã rezultã din aceea cã orice iniţiativă a reprezentanţilor managementului public, 
în ceea ce privește cantitatea și calitatea serviciilor oferite, trebuie să fi e determinată de interesul 
public general și orientată în totalitate către satisfacerea acestuia.

Logica concurentialã trebuie perceputã la fel de toti managerii publici. Elementele unei astfel 
de logici sunt numite criterii de performanţă si se exprimã prin „Cei trei E”, respectiv:  Economie, 
Efi cienţă și Efi cacitate.

A doua premisă este aceea cã institutiile publice, prin cadrul legislativ defi nit, au atribuţii în 
ceea ce privește gestionarea resurselor publice pentru realizarea unor obiective de interes public. 
La mijlocul secolului trecut s-a dezvoltat ideea potrivit cãreia în sectorul public nu poate fi  vorba 
de efi cientã, de efi cacitate si, cu atât mai mult, de performantã. În mod paradoxal, dupã zeci de 
ani, mai existã încã multe tãri în curs de dezvoltare în care se mentine perceptia cã misiunea unei 
institutii publice este sã elaboreze si sã aplice actele normative si, pe aceastã bazã, sã rezolve pro-
bleme sociale specifi ce, indiff erent de costul pe care îl implicã astfel de initiative.

Potrivit noii tendinte a managementului public, performanţa unei organizaţii
publice este stabilită în funcţie de modul în care resursele umane, materiale, informaţionale și 

fi nanciare utilizate contribuie la satisfacerea interesului public prin serviciile oferite.
Procesul de măsurare a performanţei în sectorul public este, recunosc majoritatea specialisti-

lor, unul deosebit de difi cil din mai multe motive:
• multitudinea si diversitatea stake-holderilor unei institutii publice: clientii curenti si poten-

tiali, cetãtenii cu drept de vot, reprezentantii alesi, organizatiile nonprofit, grupurile profesionale, 
sindicatele, managerii publici, statul, partidele politice etc.;

• diferenţele de valori și percepţii vis-a-vis de performanţă pe care le au diferiti stake-holderi;
• inexistenţa unui mediu concurenţial în care sunt oferite unele servicii, tocmai datoritã pozi-

tiei de monopol pe care o au unele institutii publice sau autoritãti
administrative;
• natura, complexitatea și diversitatea serviciului public oferit;
• complexitatea mediului socio-politic care genereazã o serie de riscuri cu implicatie directã 

asupra obtinerii performantelor;
• infl uenţa valorilor politice, puterea de negociere a nivelului de performantã si coordonatele 
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democratiei care reprezintã factori cheie de succes pentru obtinerea
performantei în sectorul public.
Pornind de la aceste considerente de ordin general, în anul 1994, Stewart si Walsh apreciau cã 

mãsurarea performantei în sectorul public are la bazã raţionamentul politic care defi nește coor-
donatele pentru identifi carea criteriilor de performanţă.

Pornind de la acest rationament, sunt identifi cate patru categorii de performanţe în institutiile pu-
blice:  performanţe manageriale, performanţe bugetare,  performanţe fi nanciare, performanţe politice.

La acestea se adaugã o categorie specialã, performanţele profesionale, care determinã semni-
fi cativ continutul celorlalte.

Managementul Public bazat pe Performanţă poate fi  implementat în orice sistem, prin urmare 
si în instituţiile publice din România, dacã cel putin urmãtoarele aspecte sunt luate în considerare 
si abordate ca cerinţe fundamentale:

• existenta unui cadru de referinţă general, care sã continã o serie de defi nitii
comune asupra performantei, indicatorilor de performantã si metodologiei de aplicare a lor, 

fãrã de care nu ar fi  posibile mãsurãtori comparabile;
• particularizarea abordării fi ecărui domeniu al sectorului public si identifi carea unor indica-

tori generali si specifi ci de mãsurare a performantei;
• adaptarea metodelor de analiză la diversitatea serviciilor si particularitãtilor contextuale la 

nivel central si local;
• coordonarea unitară și continuitatea în aplicarea sistemului indicatorilor de performantã;
• elaborarea unui sistem de indicatori de performanţă unitar, dar și diversifi cat la nivel national, po-

trivit abordãrii în cascadã si particularizarea acestuia pentru fi ecare institutie publicã de la nivel local;
• elaborarea unui sistem la nivel naţional și regional de monitorizare, asistenţă și consultanţă, 

în ceea ce priveste evaluarea performantei managementului public.
Experienta acumulatã de reprezentantii managementului public din tãrile dezvoltate în prac-

ticarea managementului public bazat pe performantã a demonstrat încã o datã, dacã mai era 
nevoie, cã schimbarea de abordare a institutiei publice si a rolului managerilor publici în acest 
context este nu numai una oportună dar, în conditiile limitãrii resurselor, cresterii si diversifi cãrii 
nivelului asteptãrilor stake-holderilor institutiilor publice, devine absolute necesară.

Nu existã nici un fel de îndoialã cã managementul public bazat pe performanţă reprezintă 
mutaţia fundamentală în managementul public internaţional, care se recomandã, din multiple 
motive, a fi  consideratã si implementatã în orice sistem de management public. Principalul si 
cel mai simplu argument derivã din esenta continutului tendinţei care îmbină, într-o manieră 
inedită, satisfacerea interesului public general și specifi c cu raţionamentele economice, respectiv 
elementele logicii sociale cu cele ale logicii concurenţiale.
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROIECTULUI 
LEGII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE

Conf. univ.dr.,  Liliana BELECCIU, 
Academia „Ștefan cel Mare” a M.A.I. 
al Republicii Moldova

Abstract
Th e Necessity  of  a  new legal framework to regulate public services is increasingly realized more 

because regulations in force are confused, confl icting and outdated.
Th e national plan to harmonize legislation for 2009 approved by Government Decision no. 1350 of 

02.12.2008, provides for the adoption of new legal documents - the water law, Service Law communal of 
water supply and sewerage, approval of the sanitary sewage for small systems, sanitary rules and regula-
tions on the use of materials, reagents and water fi ltration installation in supply of drinking water, etc..

At the moment, the  Law project  of  the  water supply and sewage is subjected to public debates, 
following the legal procedure for the development of legislative acts. To this scope , we propose to im-
prove some aspects of this  law project, based on the principle of decentralization of public services, 
so that the service of water supply and sewage under the direction, coordination and responsibility 
of the local public administration, to ensure water supply, sewerage and waste water treatment for 
all users within localities.

În Republica Moldova serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nu are o reglementa-
re distinctă, adică  nu există un cadru juridic unitar privind infi inţarea, organizarea, gestionarea, 
fi nanţarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare al localităţilor. În acest caz, se aplică legislaţia cu caracter general în mate-
rie de servicii publice de gospodărie comunală (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală 
nr. 1402-XV din 24.10.2002), cât și a altor acte legislative și normative în vigoare.  

Cadrul legal(general și special) în vigoare conţine  atât prevederi confuze, contradictorii și 
depășite, cât și aspecte clare, concise, care constituie baza juridică de înfi inţare, organizare și pre-
stare a serviciilor publice de gospodărie comunală.

Confuzia este determinată cel mai des de principiul centralizării(până în anul 
2000)-descentralizării(după anul 2000) a serviciilor publice de gospodărie comunală în general, 
cît și a serviciului de alimentare cu apă în special. Asigurarea respectării art. 109 din Constituţia 
Republicii Moldova prin care activitatea administraţiei publice locale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale și ale descentralizării serviciilor publice, factor care a determinat  reforma 
serviciilor publice, trebuia să aibă ca fi nalitate ajustarea tuturor actelor normative din domeniu, 
activitate care nu s-a realizat până în prezent.

Necesitatea unui nou cadru legal care să reglementeze serviciul de alimentare cu apă și ca-
nalizare este conștientizată din ce în ce mai mult, atât la nivel local, cât și la nivel central, făcând 
obiectul unor proiecte de modifi care a legislaţiei în vigoare. Astfel, prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1406 din 30.12.2005 s-a dispus adoptarea    Legii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare, Legii privind calitatea apei potabile, ș.a. De asemenea, Planul naţional de armonizare 
a legislaţiei pentru anul 2009 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1350 din 02.12.2008, preve-
de modifi carea Codului apelor, adoptarea unor acte legislative noi – Legea privind apele, Legea 
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serviciului comunal de alimentare cu apă și canalizare, aprobarea normelor sanitare pentru siste-
mele mici de canalizare, regulilor și normelor sanitare privind utilizarea materialelor, reagenţilor 
și instalaţiile de fi ltrare a apei în alimentarea cu apă potabilă etc. 

Drept urmare, a fost elaborat proiectul Legii serviciului public de alimentare cu apă și canali-
zare, în prezent supus dezbaterilor publice conform procedurii legale. 

Întru îmbunătăţirea proiectului Legii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 
propunem următoarele: 

1. Uniformizarea prevederilor proiectului de lege având ca principiu de bază descentralizarea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 Menţionăm, serviciul de alimentare cu apă și canalizare este un serviciu public descentralizat, 
afl at sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, 
care are drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toţi 
utilizatorii de pe teritoriul localităţilor.

2. Dispoziţiile art. 1 alin. 2 din proiectul legii statuează:
“Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al 

localităţilor, indiferent de mărimea și forma organizatorico-juridică a acestora”.
Toate unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public.
Care sunt formele organizatorico-juridice a localităţilor?  
3. Enumerarea principiilor la art. 3 alin. 1 menţionează:
„Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare autorităţilor administraţiei publice centrale 

pentru întreprinderile și organizaţiile republicane afl ate sub administraţia acestora, sau locale, 
care au drept scop asigurarea alimentării cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toţi 
consumatorii de pe teritoriul localităţilor”.

Aceasta este o dispoziţie generală și nu principiu. Apoi, serviciul de alimentare cu apă și cana-
lizare este un serviciu public descentralizat, competenţa privind înfi inţarea, organizarea,.... apar-
ţine autorităţilor publice locale. Nu există întreprinderi sau organizaţii republicane afl ate sub ad-
ministraţia acestora care să înfi inţeze și să gestioneze serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

Acest articol ar trebui să conţină următoarele:
„Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a localităţilor se afl ă sub conducerea, coordonarea 

și responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea alimentării cu 
apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toţi consumatorii de pe teritoriul localităţilor”

4. Competeneţa în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare este regle-
mentată în art. 4 alin. 1, astfel:

„Înfi inţarea, organizarea, coordonarea, gestionarea și monitorizarea serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare, precum și exploatarea și asigurarea funcţionării sistemelor publice de ali-
mentare cu apă și de canalizare aferente acestora constituie atribuţii exclusive ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale pentru întreprinderile și organizaţiile republicane afl ate sub 
administraţia acestora, și locale, care se exercită în condiţiile legii.”

Aceeași contradicţie, competenţa de înfi inţare, organizare,...... a autorităţilor publice centrale. 
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare este descentralizat. Norma generală în materie 
de servicii publice de gospodărie comunală – art. 14 alin. 1 din Legea nr. 1402-XV din 24.10.2002 
– prevede competenţa autorităţilor adinistraţiei publice locale.

 De asemenea, art. 27, 28 din proiectul de lege al serviciului de alimenatre cu apă și canalizare, 
determină Guvernului și administraţiei publice centrale competenţa generală de politică naţio-
nală în domeniu, iar prima parte a proiectului stabilește acestor autorităţi competenţe privind 
înfi inţarea, organizarea, gestionarea ... serviciului public.

Juridic, aceste norme vor crește numărul și așa destul de mare a normelor confuze și 
contradictorii.
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5. Un subiect controversat, în prezent, deoarece legislaţia conţine foarte puţine reglementări, îl 
constituie forma de gestiune a serviciilor publice. Noua lege nu soluţionează problemă, deoarece 
art. 6 alin. 1 conţine o prevedere similară din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală:

„În cazul gestiunii indirecte sau concesiunii, pentru funcţionarea serviciilor, autorităţile adminis-
traţiei publice locale sau, după caz, centrale transferă unuia  sau mai multor operatori  toate sarcinile 
și responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în 
baza unui contract, denumit în continuare contract de gestiune indirectă sau concesiune”.

În primul rând, autorităţile administraţiei publice centrale nu au competenţa în delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Forma de gestiune este – gestiunea indirectă, însă contractul în baza căruia se transmite 
dreptul de gestiune de la autoritatea publică locală la operator poartă denumirea de contract de 
delegare a gestiunii. Această noţiune este una internaţională, respectiv, trebuie folosită, fără a se 
inventa altele noi, care vor crea doar confuzii. Apoi, la alin. 10 art. 6 este folosit termenul de con-
tract de delegare a gestiunii: „b) calitatea și efi cienţa serviciilor prestate și respectarea indicatorilor 
de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii;”

Atunci, care sunt contractele de delegare a gestiunii și care sunt contractele de gestiune indirectă?
De fapt, este unul și același contract – contractul de delegare a gestiunii. În acest sens propu-

nem, să fi e modifi cate prevederile care conţin termenul de contract de gestiune indirectă, prin 
includerea contractului de delegare a gestiunii.

6. Proiectul nu conţine prevederi cu privire la spectrul persoanelor juridice(formele de orga-
nizare juridică) care pot avea calitatea de operator. Acest aspect trebuie regelementat, pentru a se 
putea cunoaște cine poate presta serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

7. Aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de alimentare de apă și canalizare este de 
competenţa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică potrivit art. 25 alin. 3:

„Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (3) lit. c) al Art.26., Agenţia Naţională pentru Reglemen-
tare în Energetică (A.N.R.E.) aprobă preţurile și tarifele și pentru operatorii economici și instituţiile 
publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă, canalizare și/sau de epurare a apelor uzate de 
natura celui public și care nu se afl ă în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale”.

Care sunt instituţiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă și canalizare?
8. Problemele privind fi nanţarea investiţiilor în domeniu își găsesc refl ectare în art. 25 alin. 10:
„Finanţarea investiţiilor pentru înfi inţarea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor 

de alimentare cu apă și de canalizare intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice cen-
trale și locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite prin 
actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind fi nanţarea investiţiilor 
pot fi  transferate complet sau parţial operatorului.” 

Competenţa este a autorităţilor publice locale, însă Guvernul „va sprijini autorităţile ad-
ministraţiei publice locale pentru înfi inţarea și organizarea serviciilor publice,la solicitarea 
acestora, în scopul administrării efi ciente a serviciilor furnizate/prestate. Sprijinul va fi  acor-
dat, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale competente, sub forma asis-
tenţei tehnice sau fi nanciare”.

În concluzie, proiectul Legii serviciului publice de alimentare cu apă și canalizare necesită o revi-
zuire și modifi care corespunzătoare. Această lege este necesară pentru a face lumină în cadrul legal 
existent în prezent, care este confuz și contradictoriu, respectiv să se pună capăt lacunelor existente. 

Pentru ca Legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare să corespundă din toate 
punctele de vedere, urmează a fi  bine elaborată, mai întâi de toate, activitate care poate fi   realizată 
doar prin colaborare cu specialiști în domeniu.
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STAREA CIVILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA – 
NOŢIUNI ȘI TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

Ludmila ŢARANU, 
Oficiul Srării Civile, mun. Bălţi, Republica Moldova

Abstract
Civil status events and documents are registered in civil status registers, and on the basis of these 

registrations civil status certifi cates are drawn up and issued. Th ese certifi cates prove the civil iden-
tity of the person, his/her position in the family and society, in order to identify and individualize 
this person. It is common knowledge that the institution of individualizing the subjects of the legal 
and civil relations has been the research matter of many famous specialists in this fi eld from Fran-
ce, Romania, Russia, Republic of Moldova etc. We would like to mention the most notorious names: 
G.Cornu, E.Picard, H.Capitant, J.Carbonnier, F.Terre, Y.Lequette, C.Hamangiu, I.Rosetti-Bălănescu, 
Al.Băicoianu, I.Albu, M.Eliescu, T.R.Popescu, Tr.Ionașcu, A.Ionașcu, G.Boroi, I.Deleanu, E.Molcuţ, 
M.Mureșan, M.N.Costin, Vl.Hanga, C.Stătescu, C.Bîrsan, A.P. Sergheev, Iu. C. Tolstoi, G. C. Matveev.

We regretfully state the fact that there is no monograph in our republic which would analyze 
exclusively the items of identity of an individual person. Th is institution is treated to some extent 
in the works of S.Baieș, N.Roșca, V.Cebotari, L.Chirtoacă, V.Pînzari etc. A person is individualized 
and identifi ed by his/her position in the family and in society by means of some intrinsic elements 
and features called items and namely:

-  name
-  domicile
- legal status which includes the following elements: information concerning affi  liation (family 

relationship), marital status, natural or biological factors.
Civil law is the law that individualizes a person, and the consequences of this operation have a 

general importance. Individualizing a person is important not only in legal and civil relations but 
also in the others in which the individual person is subjected by law.  Th e results of the present re-
search and the formulated theoretical conclusions could be applied to improve the legislative body in 
the matter of civil law and the law of domestic relations and other branches of private law or public 
law. Th e conclusions and the suggestions elaborateded by the author could be used in the process 
of improving the civil code as well as of the whole legislation concerning the items of identity of an 
individual person in civil status bodies.

Este unanim acceptat azi că Starea civilă și elementele ce o compun, reprezintă o primă sursă 
de informaţie în stat care face posibilă individualizarea cetăţeanului în societate și familie.

Creaţie a biologiei sociale și naturale, Starea civilă,  ca element inseparabil de personalitatea 
umană, este recunoscut din cele mai vechi timpuri, cunoscînd o dezvoltare puternic marcată de 
specifi cul social-politic al epocilor istorice.

Cuvântul stare, stat vine de la cuvântul latin status care desemna atributele necesare pentru a 
avea capacitate juridică. În dreptul roman aceste atribute erau în număr de trei:

- status civitatis (statutul în cetate). La Roma numai cetăţenii romani benefi ciau de dreptul la 
vot (jus suff ragi) și de dreptul de a fi  ales (jus honorum). Străinii se afl au sub protecţia stăpânului 
lor roman (hospitium privatum) sau sub protecţia tratatelor încheiate (hospitium publicum);

- status familiae (statutul familial). Într-un sens general familia desemna toate persoanele care 
se găseau în puterea aceluiași șef de familie (pater familias). Puterea lui pater familias cuprindea: 
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manus, adică puterea asupra femeii căsătorite; patria potestas, puterea asupra copiilor; potestas 
- puterea asupra sclavilor; mancipium - puterea asupra persoanelor libere; dominium - puterea 
asupra lucrurilor [1, p.142]. În sens restrâns familia cuprinde pe soţi și pe copiii lor. Status famili-
ae semnifi că raporturile juridice care derivă din calitatea de soţi și din raporturile de fi liaţie. Dar 
numai unele dintre acestea interesează dreptul civil (raporturile personale dintre soţi, raporturile 
patrimoniale dintre soţi și ocrotirea părintească); 

- status libertatis prin care se desemna statutul de om liber sau sclav. La Roma capitis demi-
nutio era de trei feluri: capitis deminutio maxima era cea mai gravă și avea loc prin pierderea 
libertăţii; capitis deminutio media (mijlocie) avea loc prin pierderea cetăţeniei; capitis deminutio 
minima (cea mai mică) era urmarea pierderii drepturilor de familie. 

Mai târziu singurele elemente erau cele care legau individul de un stat sau de familia sa și pe 
cale de consecinţă, starea civilă nu cuprindea decât naţionalitatea si fi liaţia.

O primă atestare a Stării civile, deși foarte primitivă, datează cu 1 octombrie anul 1808. Începînd 
cu această dată istorică, la iniţiativa mitropolitului Moldovei Bănulescu Bodoni, care în conformita-
te cu Decretul lui Alexandru I, din 28 martie 1808, se bucura de calitatea de exarh al Sfîntului Senod 
al Moldovei, Valahiei și Basarabiei, a demarat procesul de ţinere a registrelor metricale.

Consolidarea stării civile în spaţiul moldovean a fost impulsionată prin adoptarea în anul 
1832 a Regulamentului organic în Principatele române (Moldova și Muntenia) care au avut drept 
consecinţă consolidarea Stării Civile în spaţiul moldovean. Regulamentul instituia caracterul pu-
blic al arhivelor, prin urmare importanţa actelor metricale, păstrate la arhivele bisericești, a fost 
recunoscută de autorităţile de stat. Pe parcursul a cinci decenii de la constituire (11 ianuarie 
1957), activitatea de stare civilă a fost orientată spre promovarea întîietăţii valorilor familiare în 
societate prin perfecţionarea cadrului legislativ, automatizarea actelor de stare civilă, completînd 
arhivele electronice de stat.

Creaţie a biologiei sociale și naturale, Starea civilă,  ca element inseparabil de personalitatea 
umană, este recunoscut din cele mai vechi timpuri, cunoscînd o dezvoltare puternic marcată de 
specifi cul social-politic al epocilor istorice.

La etapa actuală, în Republica Moldova înregistrările de stare civilă  sunt efectuate organizat. 
Monitorizarea procesului de întocmire a actelor de stare civilă și asigurarea legalităţii acestuia 
se realizează prin grija unui singur organ al administraţiei de stat – Serviciul Stare Civilă al Mi-
nisterului Justiţiei. La etapa actuală, Serviciul Stare Civilă și subdiviziunile sale teritoriale și-au 
consolidat ferm poziţiile în cadrul instituţiilor statului, identifi cîndu-se ca un sistem efi cient de 
înregistrare a actelor de stare civilă.

În prezent, actele și faptele de stare civilă se înregistrează în registrele de stare civilă, iar în 
baza acestor înregistrări se întocmesc și se eliberează certifi catele de stare civile. Cu ajutorul 
acestor certifi cate se dovedește starea civilă a persoanei în vederea identifi cării și individualizării 
omului  [2, p.20-21].

Omul se individualizează și se identifi că în familie și societate prin mai multe elemente sau 
însușiri intrinseci fi ecărui om, numite atribute și anume:

1 numele;
2 domiciliu;
3 starea juridică – aceasta incluzînd însușirile și elementele prin care se individualizează omul 

în familie și societate, fiind un complex de raporturi în cadrul cărora starea civilă este un aspect 
important. 

Cele trei noţiuni se aseamănă, dar se și diferenţiază între ele.
Astfel, toate trei sunt atribute sau mijloace juridice de individualizare a persoanei fi zice, dar nume-

le individualizează persoana fi zică prin cuvîntul sau cuvintele ce o identifi că în societate; domiciliul 
se referă la identifi carea în spaţiu a unei persoane fi zice; starea civilă identifi că persoana fi zică prin 
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calităţile personale avînd această semnifi caţie. În plus, numele, domiciliul și starea civilă sunt drepturi 
personal nepatrimoniale și se găsesc într-o relaţie apropiată pentru că aparţin “aceleiași” persoane.

Totuși între noţiunile de nume și respectiv de domiciliu pe de o parte și noţiunea de stare civilă 
pe de alta parte există și diferenţieri sau condiţionări. Astfel, felul fi liaţiei care poate fi :  din căsătorie, 
din afara căsătoriei, din părinţi necunoscuţi, are incidenţă directă asupra stabilirii numelui de familie.

Starea civilă are incidenţă și asupra domiciliului, acesta fi ind ușor observată în cazul domici-
liului legal al minorului ca și în cazul domiciliului soţilor.

Cu toate că numele este trecut în actul de stare civilă, el nu face parte din starea civilă a per-
soanei fi zice fi ind distinct de aceasta. La fel nici domiciliul și reședinţa nu sunt incluse în noţiunea 
de stare civilă.

Dar pentru a nu desconspira prea mult cuprinsul acestui studiu, încă de la întîiul ei cuvînt, să 
lăsăm paginile care urmează să se ocupe de problema identifi cării persoanelor fi zice prin nume, 
domiciliu și stare civilă.

Potrivit Codului civil al R.M., orice persoană fi zică are dreptul la numele stabilit sau dobîndit 
potrivit legii. Numele cuprinde numele de familie și prenumele, iar în cazul prevăzut de lege, și pa-
tronimicul. Numele de familie se dobîndește prin efectul fi liaţiei și se modifi că prin efectul schim-
bării stării civile, în condiţiile prevăzute de lege. Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, 
în baza declaraţiei de naștere. Orice persoană are dreptul la respectul numelui său. Persoana fi zică 
dobîndește și exercită drepturile și execută obligaţiile în numele său. Cel care utilizează numele altu-
ia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care rezultă. Atît titularul numelui, cît și soţul 
sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări și să ceară repararea prejudiciului. Persoana 
fi zică este obligată să ia măsuri pentru avizarea debitorilor și creditorilor săi despre schimbarea nu-
melui și poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea acestei obligaţii.

În ceea ce privește domiciliul persoanei fi zice, acesta este locul unde aceasta își are locuinţa 
statornică sau principală. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul atîta timp cît nu și-a 
stabilit un altul. Pe cînd, reședinţa persoanei fi zice este locul unde își are locuinţa temporară sau 
secundară. Persoana al cărei domiciliu nu poate fi  stabilit cu certitudine se consideră domiciliată 
la locul reședinţei sale. În lipsă de reședinţă, persoana este considerată că domiciliază la locul 
unde se găsește, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul ultimului domiciliu.

Starea civilă este întrebuinţată, în mod obișnuit, în două accepţiuni:
■ pentru a se desemna elementele și însușirile care contribuie la individualizarea și stabilirea în 

familie a persoanei, alături de nume și domiciliu. Elementele care alcătuiesc starea civilă a persoanei 
sunt, în unele cazuri, independente de voinţa omului ca în situaţia faptelor juridice, respectiv naște-
rii sau morţii acestuia, iar în alte cazuri sunt, dimpotrivă, consecinţa manifestării de voinţă liberă și 
conștientă a acestuia, cum se întâmplă la căsătorie sau divorţuri, care sunt actele juridice ale omului.

■ pentru a se desemna instituţia stării civile, mai exact organele administraţiei publice cu 
atribuţii în domeniul actelor și faptelor de stare civilă, pe care le înregistrează și păstrează regis-
trele în care ele sunt consemnate.

Înregistrarea actelor și faptelor juridice ale persoanei se face în registrele de stare civilă, ope-
raţiune reglementată de prevederile Legii privind actele de stare civilă.

Prin urmare, prin individualizarea persoanei are loc un raport juridic - o relaţie socială regle-
mentată de norma de drept, iar relaţiile sociale reglementate de normele juridice de drept civil 
sunt raporturi juridice civile. Subiect de drept civil este persoana care participă individual sau 
colectiv la raporturile juridice civile. Ea este titulară de drepturi și obligaţii civile. Persoana este 
motorul vieţii juridice. 

În literatura juridică, prin subiect de drept civil se înţelege fi inţa umană - persoana - care parti-
cipă individual sau în forme organizate la raporturile juridice civile, fi ind capabilă să aibă drepturi și 
obligaţii [3, p.12]. Dar, pentru a fi  subiecte ale raporturilor juridice civile, persoanelor fi zice sau celor 
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juridice legea trebuie să le recunoască această calitate, adică ele trebuie să posedă capacitate juridică 
civilă. Având capacitatea juridică și participând la circuitul civil, subiectele de drept civil în raporturile 
juridice trebuie să fi e individualizate prin anumite mijloace, numite și atribute de identifi care.

Există încă de multă vreme „semne juridice” care servesc pentru a deosebi pe fi ecare om de 
semenii săi. Acestea sunt: numele (lato sensu) care оl denumește pe individ, domiciliul și reședinţa 
care îl situează în spaţiu (apartenenţa la un anumit loc) și starea civilă care înregistrează existenţa 
și starea sa familială (într-o oarecare măsură, arborele genealogic). Sexul îl clasează pe individ de 
o parte sau de alta a dihotomiei creată de natură: bărbat-femeie. 

Dreptul civil este acela care individualizează persoana dar consecinţele extrase din această 
operaţiune au o importanţă generală. În adevăr, individualizarea persoanei fi zice prezintă im-
portanţă nu numai în raporturile juridice civile, ci deopotrivă în toate celelalte în măsura în care 
persoana fi zică apare ca subiect de drept. 

Noţiunea și conţinutul stării civile ca atribut de identificare a persoanei fizice
Prin starea civilă sau statut civil al persoanei fi zice înţelegem suma de calităţi și particularităţi care, 

prin consecinţele pe care legea le prevede, contribuie la individualizarea ei în societate și familie [4, p.374].
Alte defi niţii: 
- starea civilă este „mijlocul juridic de individualizare a persoanei fi zice prin indicarea calită-

ţilor personale având această semnifi caţie”; 
- starea civilă este „ansamblul de atribute (calităţi) personală de natura a permite o mai bună 

individualizare a persoanei fi zice ca subiect de drept în contextul raporturilor sale faţă de comu-
nitatea familială și socială” [5, p.343];

- prin stare civilă „se înţeleg toate elementele strict personale care contribuie la individualiza-
rea persoanei fi zice în societate și familie” [6, p.152]. 

Așa cum s-a spus, dacă numele ne permite să recunoaștem și să desemnăm o persoană iar 
domiciliul ne indică locul unde această persoană poate fi  găsită, apoi starea civilă stabilește iden-
titatea juridică a persoanei. 

Starea civilă este cea care separă cu adevărat persoana fi zică de persoana juridică. Chiar de la 
început este necesar a preciza că starea civilă are în conţinutul ei două laturi: 

a) este un drept subiectiv de individualizare a persoanei și 
b) este o sumă a unor calităţi personale.
Doctrina modernă tinde să reţină cu privire la statutul civil o vedere mai amplă și mai diversi-

fi cată. Astfel se consideră că status familiae nu rezultă numai din fi liaţie ci din toate evenimentele 
care marchează viaţa: nașterea, căsătoria, divorţul, recăsătoria, paternitatea, maternitatea etc. De 
altă parte, starea civilă înglobează sexul, vârsta, iar pentru unii autori: sănătatea, locul nașterii, 
grupa sanguină, ba chiar și, într-un sens larg, capacitatea[7, p.327]. Sunt unii autori care reţin în 
conţinutul stării civile și naţionalitatea. 

Așadar, pentru o persoană fi zică elementele stării civile pot fi  următoarele: 
a) date privind filiaţia: din căsătorie, din afara căsătoriei, adoptat, născut din părinţi necunos-

cuţi sau abandonat; 
b) date de ordin familial: căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv, recăsătorit, rudă sau afin cu 

altă persoană; 
c) factori de ordin natural, biologic: sexul, vîrsta și sănătatea [8, p.296]. Subliniem că legea nu 

ia niciodată în considerare rasa unei persoane, legea interzice discriminarea rasială. 
După cum s-a spus, starea civilă este o noţiune sintetică care include elemente diverse. Dar 

toate aceste elemente au aceeași funcţie generală: individualizarea fi ecărei persoane în societate 
și familie. Fiecare element produce efecte juridice, fi ecare este purtător de drepturi și obligaţii. 
Ansamblul acestor consecinţe juridice determină, în raport cu legea civilă, situaţia personală a 
unui individ, statutul său civil. 
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Starea civilă nu trebuie confundată cu capacitatea, ele sunt două lucruri diferite. Starea civi-
lă este un mijloc de individualizare a persoanei prin intermediul unor elemente cărora legea le 
atașează consecinţe juridice, în timp ce capacitatea este aptitudinea individului de a se bucura de 
drepturi și obligaţii civile și de a le exercita. Orice persoană are o stare civilă, dar există persoane 
capabile și persoane incapabile (fără capacitate de exerciţiu). Nu este însă mai puţin adevărat că 
unele schimbări în starea civilă pot antrena consecinţe asupra capacităţii, bunăoară, căsătoria 
persoanei sub vârsta de 18 ani care dobândește astfel capacitate de exerciţiu deplină.

Așa cum rezultă și din defi niţie, starea civilă este determinată de lege și ea este dobândită:  
- fi e ca urmare a unor acte juridice (căsătoria, adopţia etc.);
- fi e ca urmare a unor fapte juridice (nașterea, moartea);
- fi e ca urmare a unor hotărâri judecătorești pronunţate în materie (tăgada paternităţii, divor-

ţul, anularea căsătoriei, declararea judecătorească a morţii etc.).
În literatura juridică de limbă franceză s-a ridicat întrebarea dacă aceste elemente ale stării 

civile nu sunt factori de inegalitate sau, mai mult, de discriminare? Unei asemenea întrebări este 
greu să i se dea un răspuns unic. Aceasta pentru că anumite consecinţe juridice atașate unor ele-
mente ale stării civile rămân, prin excepţie, vestigii ale unui drept neegalitar. S-a spus că aceste 
supravieţuiri sunt pe cale de dispariţie și că, în schimb, multe din elemente nu sunt nici privilegii, 
nici defavoruri, altele nu au nici o legătură cu egalitatea persoanelor în faţa legii, fi ind simple 
măsuri de adaptare la situaţii speciale.

Caracterele juridice ale stării civile 
Ca noţiune complexă de natură nepatrimonială, starea civilă prezintă toate caracterele juridi-

ce ale drepturilor personal nepatrimoniale: opozabilitate erga omnes, inalienabilitate, imprescrip-
tibilitate, personalitate și universalitate. La fel ca și în cazul altor mijloace de identifi care, unele 
dintre ele posedă anumite particularităţi: 

- starea civilă este indivizibilă. Aceasta înseamnă că ea nu poate fi  scindată, respectiv, o persoană 
fi zică are la un moment dat una și aceeași stare civilă faţă de terţi. De exemplu, o persoană căsăto-
rită are această stare civilă nu numai în raport cu celălalt soţ, dar și în raport cu toţi ceilalţi, sau un 
copil are situaţia de adoptat nu numai faţă de adoptatori ci și faţă de toţi ceilalţi membri ai societăţii. 
Indivizibilitatea stării civile este, evident, și o consecinţă a opozabilităţii erga omnes     [9, p.226]; 

- starea civilă este indisponibilă. O persoană nu poate dispune de starea ei civilă în sensul că 
nu o poate înstrăina prin acte juridice și nici nu poate renunţa la ea. Dar este de reţinut că o per-
soană poate oricând să încheie acte sau să săvârșească fapte juridice caro pot să aducă modifi cări 
ale stării civile (căsătorie, adopţie, etc.). Așa cum s-a spus, aceste modifi cări se produc în temeiul 
legii și nu în temeiul voinţei părţilor [10, p.66]. Starea civilă este de ordine publică iar elementele 
ei sunt independente de voinţa individuală;

- starea civilă este imprescriptibilă atît extinctiv, cît și achizitiv. Consecinţa acestui caracter 
este că elementele stării civile (starea de persoană căsătorită, de copil adoptat, de copil recunoscut 
etc.) nu se pierd prin neuz, oricât timp persoana nu le-ar folosi. Invers, o anumită stare civilă nu 
se poate dobândi legal chiar dacă o persoană ar folosi-o vreme îndelungată; 

- starea civilă are un caracter strict personal. Acest caracter presupune că starea civilă nu poate 
fi  exercitată decât personal și nu pe cale de reprezentare. Dar de la această regulă există și unele 
excepţii: unele acţiuni de stare civilă pot fi  exercitate (intentate) sau continuate de către moște-
nitorii ori reprezentanţii legali îndreptăţiţi, bunăoară, acţiunea în stabilirea paternităţii copilului 
din afara căsătoriei se promovează de către mamă dar în numele copilului, sau acţiunea în tăgada 
paternităţii poate fi  continuată de către moștenitori etc.; 

- starea civilă are un caracter de universalitate, ceea ce înseamnă că orice persoană are o anu-
mită stare civilă; apoi starea civilă are și un caracter de legalitate, în sensul că ea este stabilită prin 
lege, prin norme imperative. 
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De precizat, starea civilă este marcată de specifi citatea persoanei fi zice și ea nu are un echiva-
lent veritabil pentru persoanele juridice. După cum s-a spus, unicităţii fi inţei umane i se opune 
diversitatea persoanelor juridice. 

Menţionăm că prin art.8 al Convenţiei privind drepturile copilului s-a stipulat: „Statele părţi se 
angajează să respecte dreptul copilului de a-și păstra identitatea, inclusiv cetăţenia, numele său și rela-
ţiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege fără amestec ilegal. Dacă un copil este lipsit în mod 
ilegal de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea, statele părţi vor acorda 
asistenţă și protecţie corespunzătoare pentru ca identitatea sa să fi e restabilită cât mai repede posibil”. 

Personalitatea juridică este inerentă fi inţei umane. Ea este atribuită, fără excepţie, omului de 
la naștere și este păstrată până la moarte. Personalitatea juridică este o aptitudine, o virtualitate 
a fi inţei umane. Potenţial ea există în fi ecare individ, este vocaţia de a fi  titular activ sau pasiv de 
drepturi subiective. Apoi ea este de o generalitate absolută și permanentă. Toate fi inţele umane au 
dreptul la personalitate juridică. „Fiecare are dreptul să i se recunoască personalitatea sa juridică 
oriunde s-ar afl a” prevede Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 în art.6. 

Așadar, în urma acestui studiu putem concluziona faptul că starea civilă fi ind  mijlocul  juridic  
de  individualizare  a  persoanei  fi zice  prin indicarea calităţilor personale având această semni-
fi caţie, ea este, în același timp, o sumă de calităţi personale, calităţi care intră în conţinutul său.

Individualizarea omului se realizează însă în toate raporturile juridice în care el apare ca titular 
de drepturi și obligaţii. Consecinţa care decurge din această împrejurare este aceea că – în calitate 
de instituţie juridică, adică totalitatea de norme care reglementează individualizarea omului în toate 
raporturile juridice la care participă – identifi carea persoanei fi zice este o instituţie juridică complexă.

Identifi carea omului este o necesitate generală pentru că individualizarea sa se realizează în toate 
raporturile juridice la care participă, dar este și o necesitate permanentă întrucât omul, de la naștere 
până la moarte, participă încontinuu la cele mai diferite raporturi civile (și nu numai civile).

Necesitatea identifi cării persoanei fi zice este atât de ordin general, obștesc, în sensul că soci-
etatea însăși are interesul ca fi ecare component al ei să poată fi  identifi cat, în multiplele raporturi 
juridice la care participă, cât și de ordin personal, individual, pentru că fi ecare om, în calitatea sa 
de participant la diversitatea raporturilor de drept, este direct interesat să se poată individualiza 
în aceste raporturi.
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Rezumat
Exista o multitudine de acţiuni anticompetitive care împiedica activitatea economica a compa-

niilor si provoacă dezavantaje nu numai concurenţilor dar si consumatorilor si in acest fel întregului 
stat. Una din acţiunile întreprinse împotriva concurenţilor sunt cartelele – acorduri ilegale dintre doua 
sau mai multe companii care sunt interzise de Legea Europeana si de Politica Europeana in domeniul 
Concurentei. Cu scopul de a lupta împotriva apariţiei si răspândirii a unor astfel de acorduri, Comisia 
Europeana a adoptat in 1996 Nota de Clementa, care ulterior a fost modifi cata in 2002 si in 2006.

Aceasta lucrare încearcă se explice de ce cartelele sunt considerate ca fi ind un pericol pentru o 
concurenta sănătoasa, fi ind o problema majora in cadrul Politicii Europene in domeniul Concu-
rentei. De asemenea este descris scopul Notei de Clementa din 2006 si sunt subliniate principalele 
puncte referitoare la profi lul solicitantului, la acurateţea informaţiei si la procedura de aplicare.

Cartels – an anticompetitive behaviour
“Cartels are agreements and/or concerted practices between two or more competitors and/

or associations of undertakings, and possibly one or more other non competing undertakings 
and/or associations of undertakings, aimed at coordinating their competitive behaviour on the 
market and/or infl uencing the relevant parameters of competition through practices such as the 
fi xing of purchase or selling prices, the allocation of production or sales quota, the sharing of 
markets (including bid-rigging), the restriction of imports or exports and/or anti-competitive 
actions against other competitors.” [1] – this is the defi nition of the cartel shaped by the Belgian 
Competition Law and it refl ects 

Cartels are considered to be a particularly serious form of anticompetitive behaviour among 
competitors and may have a negative impact on the European economy. As it was stated in the 
defi nition above, cartels may lead:

• to artificial price increases,
• to the reduction of the competitive pressure among market players,
• to the impediment of the optimal allocation of resources,
• to the minimization or even elimination of the incentive of firms to operate efficiently and 

to innovate,
• and ultimately harm consumers who have a limited choice, and the economy itself.
Th ese infringements constitute very serious violations of competition law and in the long term 

they can lead to a loss of competitiveness and reduced employment opportunities. In order to op-
pose this phenomenon the Article 101 from the Lisbon Treaty states the prohibition of agreements 
and concerted practices between fi rms that distort competition within the internal market. It says:

„All agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted 
practices which may aff ect trade between member states and which have as their object or eff ect the 
prevention, restriction or distortion of competition within the common market...” [9]
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Verticals agreements and horizontal restrictions that are not cartels fall outside the scope of 
the Notice. Moreover, the Notice does not apply to natural persons or legal entities that are not 
companies within the meaning of the Act on the Protection of Economic Competition. Th e Arti-
cle 101 has been construed very widely to include both informal agreements and concerted prac-
tices where fi rms tend to raise or lower prices at the same time without having physically agreed 
to do so. However, only a coincidental increase in prices can not prove a concerted practice, there 
must also be evidence that the parties involved were aware that their behaviour may prejudice the 
normal operation of the competition within the single market. Nonetheless, this latter subjective 
requirement of knowledge is not, in principle, necessary in respect of agreements. As far as agre-
ements are concerned the simple anticompetitive eff ect is suffi  cient to make it illegal even if the 
parties were unaware of it or did not intend such eff ect to take place.

Th e European Commission began fi ghting against cartels many years ago. Its fi rst decisions 
concerning this kind of infringement date back to 1969. Most cases were contested; the detecti-
on, ascertainment and obstruction demanded a great eff ort, cartels being secret agreements by 
defi nition. Between 1969 and 1996, the EC therefore adopted only 37 cartel decisions [4], with 
only limited fi nes.

Th en, the Commission decided to change its enforcement strategy with two new features:
1. fining guidelines, which resulted in a dramatic increase of the sanctions imposed on cartel 

members
2. a leniency programme, following the US experience, designed to divide cartel infringers 

and conquer
“Secret cartels undermine healthy economic activity. To root out cartels we need heavy sanctions 

to deter cartels and an effi  cient leniency policy providing incentives to report them. Th ese changes 
will further strengthen the eff ectiveness of the Commission’s leniency programme in the detection of 
cartels and off er clearer guidance for business.” [6] said Neelie Kroes, the Competition Commissi-
oner 2004 – 2009.

Leniency Notice – a tool against secret cartels
Th e eff orts of the EU towards the combat of cartels agreements have been strengthened sig-

nifi cantly by the use of the leniency programmes. Th e participation to a leniency program grants 
the fi rms that are parties to a cartel the immunity from the application of fi nes or a diminution 
of fi nes in exchange of their help in discovering the cartel. Th is incentive is aimed at encoura-
ging undertakings to discover cartels. Hence, in 1996 was introduced the fi rst EC Leniency No-
tice, which leaded to considerable results. In 2002, the Commission indicated that more than 80 
companies had fi led leniency applications under the 1996 Notice. Nevertheless, the Notice was 
criticised, mainly because the immunity seemed diffi  cult to attain and the Notice appeared not 
to give enough certainty to applicants concerning their position in the system. Th en, in 2002 the 
Commission adopted a second EC Leniency Notice, with two main changes:

1. the introduction of clear full immunity granted to the first applicant which can provide 
substantial evidence on an infringement

2. new procedures to indicate to applicants for what fine reduction they qualify within a few 
weeks from their application

On the 8th December 2006 new Leniency Notice entered into force and applies to all cartels for 
which no leniency application had been made under the 2002 Notice. This Notice benefits from 
the experience gathered in the application of the two previous notices to make leniency program-
mes more transparent and effective in facilitating the discovery of secret cartels aimed at fixing 
prices, restricting output, and dividing markets. The 2006 Leniency Notices applies to secret car-
tels between competitors with effects in the internal market. Firms which are parties to illegal 
cartels can be sanctioned with fines up to 10% of their worldwide turnover. For cartels with 
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effects in one or more Member States, the national leniency programmes, if any, will apply. [7] To 
avoid multi-jurisdictional applications subject to different rules within the EU, the network of 
national competition authorities and the EU Commission, launched a Model Leniency Program 
which is aimed at a soft harmonization of the leniency programmes within the EU and sets a 
model of summary applications for immunity application of cartels concerning more than three 
Member States.

Based upon the public consultations in February and October 2006, the 2006 Leniency Noti-
ces maintains the key features of the previous leniency programs, but clarifi es in more details the 
conditions for applying for the immunity and for the reduction of fi nes. It also codifi es a num-
ber of procedural innovations that had developed in practice. Improvements have been made in 
several areas of the Leniency Notice to provide more guidance to applicants and to increase the 
transparency of the procedure.

Th e new Leniency Notice introduces a so-called marker system that protects an immunity 
applicant’s “place in the queue” during a brief period allowing it to collect necessary evidence and 
seeks to avoid that corporate statements made by applicants are made available to claimants in 
civil damage proceedings. Th ese are the most important changes adjusted to the new program 
which will be further discussed in the paper.

2006 Leniency Notice
Th e companies can apply for full or for partial immunity. Th is depends on the information 

which they can provide to the Commission. Further will be discussed the conditions and the 
procedure of applying for leniency.

In order to be granted full immunity the company must fulfi ll some conditions:
■  be the first one to provide compelling information that would allow the Commission to 

pursue a targeted inspection
■  be the first firm to furnish evidence that enables the Commission to find an infringement 

of Article 101 in connection with the alleged cartel, in situations where it has sufficient evidence 
to launch an inspection, but not to establish an infringement.

The New Leniency Notice sets out more explicitly what type of information and evidence 
should be submitted to qualify for immunity. The Instructions also clarify what information the 
applicants are required to produce in their initial application. Thus, the applicants need to provi-
de a written or oral corporate statement which will include [2]: 

■  name and address of the legal entity submitting the leniency application, and the names and 
functions of the individuals which are (or have been) involved on the applicant’s behalf in the cartel, 

■  name and address of the other undertakings who are (were) participating in the cartel, and 
the names and functions of the other individuals who, according to the applicant, are (were) in-
volved in the cartel, 

■  a detailed description of the alleged cartel, including for example: 
• the aim, activities and functioning, 
• the affected products or services, 
• the geographic scope, 
• the duration, 
• the estimated market volume, 
• locations, moments, content of and participants in the alleged cartel discussions, 
• the nature of the alleged cartel behaviour, and 
• all relevant clarifications to the submitted evidence. 

■  information on any past or possible future leniency application to any other competition 
authority inside or outside the EU in relation to the alleged cartel
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Moreover the undertaking must provide to the Commission any other available evidence 
relating to the alleged cartel in possession of the applicant or available to it at the time of the sub-
mission in particular contemporaneous documentary evidence.
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Aft er the submission of the evidence, the undertaking has to cooperate with the Commission 
during the whole period of information examination and the procedure of investigation. Th e 
duty of cooperation also requires the applicant to:

■ cooperate genuinely, fully, expeditiously, and on a continuous basis throughout the 
Commission’s administrative procedure;

■ provide all evidence in its possession;
■ make current (and if possible former) employees and directors available for interviews;
■ not disclose its leniency application, except to other competition authorities, before State-

ment of Objections has been issued, unless otherwise agreed by the EC;
■ not have destroyed, falsified, or concealed evidence;
■ not have taken steps to coerce other companies to participate in the cartel;
■ terminate its involvement in the cartel no later than the moment when the evidence is sub-

mitted. This must be done in such a way that the other cartel participants would not become 
aware that one of them disclosed their agreement.

Th e Commission examines the applications according to the order in which it receives them. 
In this regard the 2006 Leniency Notice introduces the marker system. Th is novelty allows an 
applicant to reserve its place in the queue for immunity by providing to the Commission limited 
information on the denounced cartel [7]. Furthermore, the company applying for a marker shall 
inform on other requests for leniency programmes fi led with other authorities and justify its re-
quest for a marker. Th e Commission may grant a marker and set a period of time during which 
the undertaking must supply the evidence required to reach the threshold for immunity. When 
the Commission has received the required evidence, it will grant the conditional immunity from 
fi nes as if the application was submitted on the date the marker was granted. 

Th e fi rms have also the possibility to apply for immunity in “hypothetical terms”. Th is signifi es 
that a company may present in an anonymous form a detailed descriptive list of the evidence it 
intend to disclose at a later agreed date and ask the Commission to verify whether this evidence 
would satisfy the conditions for immunity. Th e hypothetical application allows fi rms to claim the 
assessment of the Commission before they have actually made the choice to apply for immunity.

In cases where the application for immunity has been rejected, either because they are not the 
fi rst one to apply or because the type and quality of their information, fi rms may convert their 
application in one for a reduction of fi nes. An undertaking qualifi es for fi ne reduction when the 
evidence supplied represents “signifi cant added value” which, according to the 2002 Leniency 
Notice, refers “to the extent to which the evidence provided strengthens, by its very nature and/
or its level of detail, the Commission’s ability to prove the alleged cartel”. Th e Commission will 
consider of “greater value” written evidence of the same period of time to which the facts refer to, 
as well as incriminating evidence directly relevant to the facts, and compelling evidence which 
does not require corroboration from other sources.

The applying procedure
Th e scheme below shows the steps taken by the undertaking and the Commission in order to 

complete the procedure of granting the immunity from fi nes. It was completed accordingly with 
the 2006 Leniency Notice.

Th e undertaking which qualifi ed for a reduction of fi nes will know only at the end of the 
administrative procedure the extent of the reduction of fi nes. Th e 2006 Leniency Notice sets a 
defi ned range of percentage of fi ne reduction [2]:

1. 30-50% for the first undertaking;
2. 20-30% for the second undertaking;
3. up to 20% for the subsequent undertakings, taking into consideration the time at which the 

evidence was submitted and the extent to which it represents added value.
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Th e procedure of applying for a reduction of fi nes is shorter. Aft er analyzing the undertaking’s 
application, the Commission will inform it in writing whether it corresponds to the Notice con-
ditions or not and it will decide on the amount of the reduction in dependence on the quality of 
the provided information.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The undertaking will not benefit from 
any favorable treatment under the 

Notice 

The undertaking may request the 
Commission to consider it under the 

reduction of fines 

The undertaking may withdraw the 
evidence disclosed for the purposes of 

its immunity application 

If the undertaking failed to meet the 
conditions the Commission informs it 

in writing 

The Commission can withhold 
immunity, if it ultimately finds that 

the immunity applicant has acted as a 
coercer 

As we see the cartels practice can bring serious damage to the entrepreneurs and consumers at 
the same time. In order to combat this kind of secret agreements and to regulate the Competition 
Policy, EU adopted a special leniency program. Starting with the fi rst Leniency Notice and till 
now, its application in the EU resulted in an important increase in the disclosure of cartels, thus 
augmenting public enforcement of EC competition law. Many fi rms took advantages from their 
participation to leniency programmes, enjoying a signifi cant reduction of fi nes and some of them 
even immunity from fi nes.

Th e new Leniency Notice adopted in December 2006 aims at limiting the shortcomings of 
the previous notices, granting more transparency and predictability in relation to the condi-
tions of admission to leniency programs to fi rms, introducing a marker system, allowing oral 
corporate statements, and clarifying the procedure for handling of the applications. Th e appli-
cation procedure seems to be too bureaucratic; moreover the quality of the provided informati-
on and evidence appears to be too high which can discourage fi rms from applying for leniency. 
However the reward for the fi rms which are admitted to the immunity or even to the reduction 
of fi nes is equally high. Th at is why a large fi rm may prefer to make an eff ort to collect evidence 
on the cartel rather than risking being subject to an investigation and risking the payment of 
increasing heavy fi nes.

Leniency program can be considered a successful tool against cartels. Nonetheless it should 
be enhanced and adapted to the world’s economic changes and practices.
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PARTEA III
JUSTIŢIA ŞI ORDINEA DE DREPT

JUSTIŢIA – PRINCIPIU INTEGRATOR AL SISTEMULUI DREPTULUI POZITIV

conf. univ. dr., Elena BOTNARI, 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi,
Republica Moldova

Abstract
Law is a system, structure and development of which are subordinated to principles of law. Th e law 

is built and consolidated under the general legal principles: liberty, equality, responsibility, unity, justice.
Principles of law are ideas of maximum generality, nature and value of legal system that based 

positive law or directs the development and implementation of positive law.
Th e principle of justice is a synthetic principle, integrator of law system, with the role of ensuring 

unity of the system and the evolution of positive law.
Justice, along with freedom, is an a priori principle, which predicts positive law, being called Per-

fect (absolute) Justice. Th e Ideal Justice is eclipsed by social legal consciousness, the dynamics of the 
report: the government and the governed. Perfect (absolute) Justice refers to natural law, the relative 
(„earthly”) justice is in relation to positive law, therefore, is called positive or legal.

It stands just and juridical, categories that are not always in relation to identity: not everything 
what is legal is just: lex injusta non est lex. Justice involves equity that can not be conceived outside 
the morale. Just is equivalent to virtue, so the morale.

Positive right to justice is manifested as a founder principle, but also as a guiding principle of the 
legal system of society.

Principiile dreptului sunt idei de maximă generalitate, esenţă și valoare ale sistemului juridic 
care întemeiază dreptul pozitiv sau orientează elaborarea și realizarea dreptului pozitiv. 

Progresul în cunoaștere completează, modifi că defi niţiile anterioare sau chiar le înlocuiește 
cu altele ce ar corespunde noii etape a cunoașterii. Defi niţiile juridice trebuie să fi e corecte atît din 
punctul de vedere a formei, structurii logice, cît și din punctul de vedere al conţinutului lor juri-
dic concret [1, p.92]. Reieșind din relativitatea defi niţiilor date principiilor dreptului, intenţionăm 
să redăm caracterele (semnele) principiilor dreptului, după cum urmează:

1. Caracterul sistematic (structural). Dreptul este un sistem, structura și dezvoltarea căruia este 
subordonată principiilor dreptului. Sistemul dreptului este edifi cat și consolidat în temeiul principi-
ilor generale ale dreptului. Ele au rolul de a asigura unitatea sistemică a dreptului pozitiv; ele tind să 
asigure completitudinea sistemului și supleţea lui în faza aplicării dreptului [2, p.149-150].

2. Caracterul global (general, universal). Principiile dreptului se extind asupra tuturor com-
ponentelor sistemului dreptului. Subsistemele dreptului: normele, instituţiile, ramurile sunt ela-
borate, acţionează și reglementează în baza principiilor generale ale dreptului.

3. Caracterul esenţial (fundamental). Principiile dreptului exprimă substanţa, esenţa dreptu-
lui. Ele întemeiază conţinutul fundamental al tuturor normelor juridice. Fundamentele dreptului 
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se regăsesc în cadrul principiilor dreptului. Dat fi ind faptul că în teoria și fi losofi a dreptului pro-
blema esenţei dreptului, substanţei lui este cea mai complicată [3, p.24-33], vom reduce esenţa 
dreptului la voinţa comună a subiectelor de drept, a principalilor actori ai fenomenului juridic.

4. Caracterul stabil (static). Principiile dreptului exprimă construcţia internă a dreptului. Sunt 
acele idei imutabile ale sistemului juridic, statornicite indiferent de timp, loc și cadrul social de-
terminat. “Principiile generale ale dreptului fac să prevaleze spiritul dreptului asupra literei lui, 
sensul comun asupra tehnicii, justiţia asupra simplei legalităţi, prin faptul că ele permit penetra-
rea dincolo de dreptul pozitiv, pînă la inspiraţiile profunde ale ordinii sociale” [2, p.150].

5. Caracterul mobil (dinamic). Principiile dreptului refl ectă funcţionarea și dezvoltarea drep-
tului pozitiv. Ele variază, se schimbă conform confi guraţiei dreptului după cadrul politic, econo-
mic, cultural, naţional, internaţional etc. Principiile sunt valorifi cate odată cu evoluţia fenomenu-
lui juridic, de aceea, principiile dreptului sunt principii de dezvoltare. Sunt reguli ale progresului 
sistemului și surse reale ale acestuia. Principiile sunt vectorii dezvoltării sistemului juridic, în 
sensul că ele progresînd, impulsionează progresul sistemului juridic [2, p.150]. Mircea Djuvara 
remarca că principiile juridice trebuie controlate, adaptate nevoilor noi cărora trebuie să se aplice, 
trebuie prin efectul elaborării știinţifi ce armonizate laolaltă într-un tot conștient și sistematic. 
Chiar dacă “se obișnuiește a atribui principiilor de drept … o putere oarecum sacrosanctă ca și 
cum ar cuprinde adevăruri imuabile, pe care chiar nici legislatorul de oriunde și încă mai puţin 
interpretatorul ar fi  în drept să le pună în orice fel la îndoială” [4, p.58]. Așadar, pentru a înţelege 
caracterele dinamic și static ale principiilor dreptului, care rezidă în dinamica și statica sistemului 
dreptului, se impune acceptarea și penetrarea ideii unităţii invariantei (constantului, staticii) și 
variantei (instabilului, dinamicii) fenomenului juridic în ansamblu [1, p.23-24; 33, p.184].

6. Caracterul valoric (axiologic). Principiile dreptului sunt expresia valorilor promovate și 
apărate de drept. Cele mai generale și fundamentale principii coincid cu valorile sociale promo-
vate de drept [5, p.30]. I. Ceterchi precizează că valorile care ghidează dreptul nu sunt de natură 
strict și exclusiv juridică, dimpotrivă ele au o dimensiune mai largă de natură morală, politică, 
socială, fi losofi că în general. Aceste valori trebuie înţelese în dinamica lor istorico-socială. Deși 
unele din ele pot fi  regăsite în toate sistemele de drept ca de pildă, justiţia, totuși specifi cul și par-
ticularităţile istorice își pun amprenta asupra lor. Autorul menţionat, alături de justiţie enumără 
valori-principii ale dreptului contemporan, cum sunt democraţia, securitatea (siguranţa) juridi-
că, pluralismul formelor proprietăţii, suveranitatea naţională etc. [6, p. 86-87].

7. Caracterul formal (normativ). De regulă, principiile dreptului sunt formulate în textele 
actelor normative, avînd forţa și semnifi caţia unor norme superioare; ele sunt norme juridice 
de o mare generalitate de care trebuie să se ţină seama atît în elaborarea dreptului, cît și în 
aplicarea sa [5, p.80].

Principiile dreptului sunt normative în raport cu sistemul juridic pozitiv însuși, iar principiile 
generale ale dreptului se impun ca obligatorii chiar normelor însele. Principiilor generale le revi-
ne rolul de a suplini neclaritatea sau inexistenţa legii, cît și de a limita legea, fundamentînd-o. Ele 
normează normele; sunt un fel de supra-legalitate. De aceea, controlul legiferării nu se face doar 
în raport cu o constituţie scrisă, ci și cu principiile generale ale dreptului [2, p.149].

Principiile generale ale dreptului sunt egalitatea, libertatea, responsabilitatea, justiţia. Cel din 
urmă, fi ind un principiu integrator al dreptului, are o pondere decisivă în sistemul principiilor 
dreptului pozitiv.

Potrivit DEX-ului justiţia este interpretată ca dreptate, echitate. Termenul de justiţie este fo-
losit în mai multe accepţiuni:

a) justiţia principială – dreptatea, care întemeiază orice sistem de drept;
b) justiţia comutativă – ideal al fiecărui drept pozitiv, cum îl conturează fiecare legiuitor;
c)   justiţia distributivă – funcţiune justiţiară a justiţiei instituţionale;
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d) justiţia subiectuală – sentiment individual de dreptate;
e)  justiţia tehnică – prerogativa unui organ abilitat de a pronunţa dreptul în vigoare într-o 

cauză oarecare;
f) justiţia activă – ansamblu de instituţii prin care se exercită funcţia judiciară.
Conform opiniei lui Gh. Mihai și R. Motica, “…arheologia cuvîntului Justiţie ne duce la san-

scritul ja, greu de tradus prin dreptate, care ni s-ar părea că mai degrabă provine din drept. San-
scritul înţelege prin ja ceea ce este bun, sfînt, pur dimpreună… Această trinitate semnificativă a 
lui ja bun-curat-sacru se vedea în normele de atunci, bune-curate-sacre, etico-juridico-religioase, 
adică sincretice. …Ele reglementau conduitele umane pe făgașul a ceea ce e bun-curat-sacru, în-
călcarea lor fiind nu numai faptă ilicită, ci și rușinoasă și păcat” [7, p.17, p.30]. Din perspectiva 
etimologiei, justiţia este idealul etic și religios incorporat în drept.

Justiţia în sens absolut, în funcţie de principiu transcedental care echivalează cu însuși Abso-
lutul, a fost lovită de interpretări înguste, relative, care privează Justiţia de caracterul său imuabil. 
Or, incapacitatea raţiunii umane de a cuprinde infi nitul nu afectează de altfel înaltele aspiraţii 
ale omenirii spre o Justiţie ideală (absolută). Drept confi rmare a idealului de Justiţie E. Speranţia 
sublinia: “Justiţia vine din afară, de sus; e de aceeași natură și provenienţă ca și verbul care a creat 
Lumea. Iubirea este forţa elementară de justiţie. De aceea, în locul balanţei de prăvălie, emblema 
cea mai vorbitoare a Justiţiei, ar fi  o inimă înaripată, în zbor pe cerul înstelat” [7, p.120].

Ideea de justiţie a variat în spaţiu și timp, fi ind ajustată la necesităţile timpurilor și popoarelor. 
Ceea ce se părea just într-o epocă, va fi  injustul epocii ulterioare [8, p.70]. Despre fl uctuaţiile ideii 
de justiţie ne conving variatele interpretări ale acestui concept.

Majoritatea fi losofi lor antici totuși vedeau în justiţie o noţiune absolută. Astfel, Platon vedea 
în justiţie armonia între virtuţi, care sunt: înţelepciunea, curajul, temperanţa. “Dreptatea: concor-
danţa sufl etului cu sine însuși, și armonia dintre părţile sufl etului între ele, unele faţă de celelalte; 
starea aceluia care știe să dea fi ecăruia ce i se cuvine; starea aceluia care e înclinat să aleagă ceea ce 
i se pare a fi  drept; stare care te împinge să te supui în viaţă legii, egalitate socială; stare care te face 
să slujești legilor” [9, p.314-315]. Iar orice legiuitor mai destoinic își va propune legilor sale un 
scop unic – virtutea supremă, adică dreptatea perfectă [10, p.47]. Deci, după Platon, justiţia este 
de ordin intern (armonia virtuţilor) și de ordin extern (armonia, acordul între indivizi).

Aristotel vedea în justiţie o virtute care constă în a respecta bunul altuia. Conceptul aristotelic 
al justiţiei are două faţete: justiţia comutativă și justiţia distributivă. Cea dintîi constă în egalitatea 
în schimb, a da fi ecăruia o valoare echivalentă valorii pe care a prestat-o. Cea dea doua constă în 
a da fi ecăruia după meritele sale bunuri, onoruri; este o egalitate proporţională. “…Judecătorul 
trebuie să fi e dreptatea personifi cată. În persoana judecătorului se caută un intermediar, în ideea 
că ajungînd la intermediar, ajungi la dreptatea însăși” [11, p.113].

După Ulpian, justiţia este voinţa statornică de a da fi ecăruia cea ce este al său. Suum cuique 
tribuere este elementul distributiv al justiţiei. Romanii, așadar, concepeau justiţia în accepţiunea 
aristotelică a justiţiei proporţionale distributive [8, p.72-73].

În perioada medievală se afi rmă justiţia creștină egalitară: egalitatea deplină a oamenilor în 
faţa lui Dumnezeu; chiar dacă Biserica catolică de facto a afi rmat principiul neegalităţii (discri-
minării) altor confesiuni.

Datorită lui H. Grotius în conceptul de justiţie este adusă ideea de libertate; justiţia fi ind defi -
nită ca respectul demnităţii și libertăţii omenești în “De jure belli ac pacis” [8, p.74]. Ideea libertă-
ţii a fost preluată de Locke, Montesquieu, Russo, Kant etc. în interpretarea conceptului de justiţie. 

Doctrinele contemporane conţin o pluralitate de interpretări ale justiţiei. Bunăoară, F. Geny 
defi nește justiţia ca ordine, echilibru stabilit în baza unei idei de armonie, morală în substanţa sa, 
externă în manifestările sale. J. Dabin vede materia justiţiei în “suum cuique tribuere” și consideră 
ca intrînd în noţiunea de justiţie respectul facultăţilor fi zice și morale ale omului și al bunurilor 
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dobîndite graţie acestei facultăţi. Le Fur decelează în justiţie tot respectul personalităţii omenești, 
la care adaugă respectul grupurilor sociale. L.A. Hart constată că dreptatea este în mod tradiţio-
nal percepută ca o menţinere sau o refacere a unui echilibru sau a unei proporţii [12, p.159]. Ch. 
Perelman defi nește conceptul de justiţie prin intermediul egalităţii, ca un principiu de acţiune 
după care membrii aceleiași categorii esenţiale trebuie să fi e trataţi în mod egal. 

După G. Del Vecchio, ideea de justiţie are un dublu aspect: ea constituie o schemă logică a 
juridicităţii și prezintă totodată o exigenţă practică de evaluare a acţiunilor umane. Nu există 
justiţie și nu putem afi rma că ceva este sau nu este just fără a întrebuinţa această schemă, prin 
care însăși ideea de justiţie prinde sensul său propriu. Orice criteriu de delimitare corelativă între 
acţiunile mai multor subiecte în sensul că unul este obligat faţă de altul, are forma juridicităţii (a 
justiţiei în sens larg). Această exigenţă se întemeiază însă pe o depășire a individualităţii fi ecăruia 
din noi, printr-o atitudine de “obiectivitate transsubiectivă”. Justiţia urmărește ca în tratamentul 
real reciproc între oameni să se excludă orice disparitate care nu ar fi  fondată pe considerarea 
dreptului fi ecăruia. În acest fel, ideea formulată a justiţiei este în același timp o exigenţă logică și 
o natură a ei. Prescripţiile dreptului pozitiv sunt supuse controlului justiţiei. Justiţia se refl ectă în 
mod variabil în toate legile, dar ea nu se confundă cu nici una, fi ind superioară lor. Ca principiu 
de drept, raţionalitatea ideii de justiţie ajunge să domine astfel prescripţiile pozitive. Lex injusta 
non est lex, spuneau romanii. În existenţa legilor injuste (nedrepte) se impune schimbarea lor 
sau/și schimbarea ordinii existente, cînd aceasta este un obstacol defi nitiv în realizarea justiţiei. 
Nimic, însă nu se poate pretinde în numele justiţiei fără o supunere la poruncile ei, - arăta Del 
Vecchio [13, p.128-129]. 

Astfel, del Vecchio iniţiază cercetarea fundamentului dreptului din perspectiva naturii uma-
ne, adică îl caută în conștiinţa fi inţei noastre, dat fi ind faptul că avem o facultate originară ce nu 
poate fi  dedusă din experienţă de a deosebi justiţia de injustiţie, numită sentiment juridic. Acest 
sentiment, după del Vecchio, nu derivă din fapte exterioare ci din conștiinţa noastră. Iar institu-
ţiile juridice pozitive la rîndul lor emană din acest sentiment juridic. Dreptul pozitiv este tocmai 
produsul inteligenţei și al voinţei oamenilor asociaţi [13, p.319]. 

Sentimentul juridic, inerent fi inţei umane, se caracterizează prin autonomie faţă de regle-
mentările pozitive, în sens că poate să se abstractizeze de la ele sau chiar să li se opună, apreciind 
justul și injustul. Nici un comandament exterior, nici un imperativ al statului nu poate extermina 
această facultate naturală a omului de a urma justiţia, de a distinge justul de injust.

În aceeași ordine de idei, M. Djuvara afi rmă că “… dreptul pozitiv are neapărat nevoie să se 
întemeieze pe ideea de justiţie: fără realizarea acestei idei nici o societate nu poate să subziste. 
…Justiţia consideră și apreciază acţiunile umane întrucît sunt exteriorizate prin acte sociale… 
Justiţia nu poate fi  considerată ca un produs arbitrar al unor voinţe oarecare și nici nu se poate 
reduce la o simplă constatare a unor realităţi de fapt. …Graţie justiţiei, care există mai presus de 
orice, aspiraţiile cele mai înalte ale sufl etului nostru sunt justifi cate, iar viaţa cu toate luptele și 
suferinţele ei, merită să fi e trăită, găsește un temei și o supremă verifi care” [4, p.70]. 

Împărtășim opinia sintetică a lui Gh. Mihai și R. Motica, conform căreia principiul Justiţiei 
fundamentează justifi cativ justiţia concretă și îi poate da interpretarea proprie “…vom spune că 
principiul care asigură unitatea, omogenitatea, echilibrul, coerenţa și capacitatea dezvoltării nor-
mative particulare a societăţii este principiul Justiţiei” [7, p.127].

Dat fi ind faptul că justiţia implică echitatea, vom distinge conexiunile acestora.
Conform DEX-ului, echitatea nu este interpretată ca justiţie, ci ca dreptate, nepărtinire, cin-

ste, omenie. Însă, justiţia este dreptate, echitate. Cuvîntul echitate vine de la latinescul aequitas 
care înseamnă: potrivire, dreptate, cumpătare. După Platon, echitatea este starea celui care este 
gata să cedeze din drepturile și foloasele sale: moderaţia în relaţiile de afaceri; dreapta atitudine a 
sufl etului raţional faţă de ceea ce e frumos sau urît (bine sau rău) [14, p.315]. La romani aequitas 
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capătă sens apropiat dreptului. După Cicero, aequitas se confundă cu jus civile. După Celsus, 
dreptul este arta binelui și echităţii (jus est ars boni et aequi). În general, la jurisconsulţii romani 
aequitas apare ca scop și ideal al dreptului. 

H. Hart consideră relevante referinţele la echitate în două situaţii ale vieţii sociale. Prima si-
tuaţie este distribuirea poverilor sau benefi ciilor între clase de indivizi, ceea ce duce la înţelegerea 
echitabilului ca o cotă. “Situaţia a doua are loc atunci, cînd s-a produs un prejudiciu și se reclamă 
compensaţii sau despăgubiri” [12, p.158].

N. Popa, de exemplu, înfăţișează echitatea în unison cu justiţia, ca un tot întreg director [15, 
p.125-127]. Gh. Mihai și R. Motica susţin că principiul justiţiei se dimensionează în legalitate, 
egalitate, echitate și bună credinţă a priori insă au califi cat Justiţia “inconfundabilă cu buna-cre-
dinţa și echitatea” [7, p.131, p.13, p.17]. Pentru a evita suspiciunile vizînd afi rmaţiile autorilor Gh. 
Mihai și R. Motica, găsim explicaţiile de rigoare în aceeași sursă. Echitatea se dovedește a fi  doar 
una din cele trei componente ale justiţiei, în sens de principiu care întemeiază orice sistem de 
drept. Celelalte două elemente complementare echităţii sunt îndatorirea și direcţionarea.

“Principiul echităţii nu este alt principiu decît Justiţia, ci Justiţia însăși în consensualitate cu 
Binele moralei. El mlădiază egalitatea juridică formală, o umanizează introducînd în sistemele de 
drept în vigoare categoriile moralei naturale, din perspectiva cărora îndreptăţirea este și o facere 
întru bine și întru libertate” [7, p.133].

De pildă, în sistemul romano-german de drept, în special în Franţa, principiile generale ale 
dreptului s-au constituit în funcţie de izvor al dreptului administrativ. Această ramură de drept 
a rămas în afara codifi cării și nu este lipsită de lacune. În absenţa consacrării legale a principiilor 
dreptului administrativ, acestea au fost consacrate de jurisprudenţă. Judecătoriile administrative 
(instanţele de contencios administrativ) au creat un șir de precedente administrative. Consiliul de 
Stat a defi nit noţiunea “principii generale de drept”. În procesul aplicării principiilor generale ale 
dreptului, Consiliul de Stat sublinia că izvorul soluţiei cauzelor este echitatea. De altfel, R. David a 
observat că principiile generale ale dreptului refl ectă subordonarea dreptului faţă de exigenţele echi-
tăţii, pe care le înaintează la un moment determinat și într-o epocă determinată [16, p.145, p.29].

M. Djuvara arată că elementele logice ale ideii de justiţie sunt: bilateralitatea, paritatea (egali-
tatea iniţială), reciprocitatea (echivalenţa iniţială), schimbul și remuneraţia [17, p.401].

Deci, justiţia ar implica două elemente: primul de ordin ideal, celălalt de ordin practic. Criteriul 
ideal este binele. “Binele, ca ordine universală și spirituală, este cea mai mare virtute” [2, p.77]. Or-
dinea universală se transformă la nivelul conștiinţei umane sub forma unui principiu de moralitate 
care dirijează totul. Omul virtuos este cel care concepe binele și implicit justul, de aceea, se va con-
forma ordinii universale, se va încadra în armonia universală. Criteriul de ordin practic al justiţiei 
este însăși echitatea care promovează ideile de echilibru, proporţie, siguranţă și ordine în ultima 
instanţă. Or, ceea ce M. Djuvara a numit elemente logice ale justiţiei. Aplicarea dreptului este cen-
trată pe principiul echităţii, urmărind diminuarea decalajului dintre “ceea ce este” și “ceea ce trebuie 
să fi e”, or “împingerea realului spre ideal.” Echitatea ar fi  mijlocul de aur ce împacă exigenţele Justi-
ţiei absolute cu imperfecţiunile justiţiei pozitive. Cert este că acolo unde se face justiţie se impune 
echitatea. Reglementările pozitive, chiar dacă după aria de cuprindere, relevare și fi xare nu fac faţă 
Justiţiei ideale, perfecte, totuși, echitatea nu este ignorată în dreptul pozitiv.

“Trebuie așadar ca justiţia, fără a părăsi idealul, să caute în fapt, faţă de împrejurările date is-
torice, mijloacele cele mai potrivite spre a perfecţiona societatea. Cum societatea însă este departe 
de perfecţiune, această realizare întotdeauna reprezintă un compromis, în care principiul ideal 
apare diminuat” [18, p.397].

În ordinea constatărilor, am conchis următoarele:
- Justiţia este un principiu a priori, care transcende dreptul pozitiv, numit Justiţie ideală (absolută).
- Justiţia, faţă de dreptul pozitiv, se manifestă ca principiu întemeietor, dar și ca principiu 
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director al sistemului juridic al societăţii.
- Justiţia ideală este eclipsată de conștiinţa juridică socială, în special, de dinamica raportului 

guvernanţi - guvernaţi.
- Justul și juridicul nu se află întotdeauna în raport de identitate: nu tot ce este juridic este și 

just: lex injusta non est lex.
- Justul este echivalent cu virtutea, deci cu moralul.
- Justiţia implică echitatea care nu poate fi concepută în afara moralului.
- Justiţia ideală (absolută) se raportează la dreptul natural; justiţia “pămîntească” (relativă) se 

află în raport cu dreptul pozitiv, de aceea se numește justiţie pozitivă (legală).
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ENCICLOPEDIA ȘI FILOSOFIA DREPTULUI

Lect. univ. dr., Corina Cristina BUZDUGAN, 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, 
Facultatea de Drept Cluj-Napoca, România

Abstract
In our country, during the fi rst decodes of this century, the legal general issues were referred to 

and studied as Th e Encyclopedia of Law.
Th is scientifi c subject was also referred to as: “Introduction to the Study of Law” or “ Th e Philosophy 

of Law”; during the last several years, people addressed it more oft en as “ Th e General Th eory of Law”.
Until the 19th century, the theory of law was a subdivision of philosophy, religion, ethics or ever poli-

tics, because the world’s greatest men of law were fi rst of all philosophers, religious people or politicians.

1.Enciclopedia juridică
 Studiul dreptului ca disciplină de ansamblu și ca știinţă de sinteză a cunoscut în timp diverse 

denumiri ca enciclopedia juridică sau enciclopedia dreptului, teoria generală a dreptului, intro-
ducere în drept, drept general sau elemente de drept, sub care s-a confi gurat treptat disciplina 
numită astăzi Teoria generală a dreptului. Prima încercare de analiză enciclopedică a dreptului 
datează din 1275 și aparţine lui Wiliam Duvantis care publică lucrarea « Speculum Juris » dar 
corpusul teoretic numit Enciclopedie juridică apare mult mai târziu, în secolul al XVII-lea. 

În România, enciclopedia dreptului a fost studiată de la începutul secolului XX de către mai 
mulţi teoreticieni, doctrinari și juriști precum: Constantin C.Dissescu, George Plastara, Al. Vali-
marescu, Mircea Djuvara, Eugeniu Sperantia și alţii. Preocuparea pentru acest domeniu al știinţei 
juridice au avut-o alţi cercetători ai fenomenului juridic, precum Andrei Rădulescu (“Tratat de 
istoria a dreptului roman”), S.Longinescu, G.Mironescu și alţii.

Mircea Djuvara, eminent jurist român cu recunoaștere europeană în anii ’30 ai secolului XX, 
specialist cu o solidă formaţie fi lozofi că neo-kantiana, admitea că enciclopedia studiază perma-
nenţele juridice, adică ceea ce este constant în orice relaţie juridică obiectivând specifi cul disci-
plinei prin “articulaţiunea însăși a gândirii juridice, căutând să determine în felul acesta ce este 
esenţial dreptului și se regăsește în toate ramurile și manifestaţiunile lui, ea distinge astfel drumul 
de celelalte discipline știinţifi ce”1. După părerea sa, “enciclopedia juridică este înainte de toate un 
studiu preliminar, de orientare, înfăţișând o sinteză cât mai strânsă și pe cât posibil mai ordonată a 
întregii știinţe a dreptului”2 și se ocupă cu studiul elementelor constante care apar în orice relaţie 
juridică (idea de obligaţie, de subiect de drept, de sancţiune juridică). 

Mai târziu și-au adus importante contribuţii la dezvoltarea Teoriei generale a dreptului autori 
precum: Ioan Ceterchi, Nicolae Popa, Gheorghe Boboș, Sofi a Popescu, Ioan Craiovean, Dan Cio-
banu și alţii.

Enciclopedia juridică se înfăţișează ca o încoronare a știinţei dreptului, prezentând-o ca 
un tot unitar.

1  M.Djuvara, Teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1995 , pag. 7
2  Mircea Djuvara Teoria generala a dreptului- Enciclopedia juridica-Drept Rational, izvoare si drept po-

zitiv, Editura All, Bucuresti, 1995, pag.5



425

Cuvântul enciclopedie are o origine elenă. El are înţelesul unei cunoașteri în cerc, a unei 
știinţe care arată tot ce se cuprinde într-o sferă largă de abordare a problemelor comprehen-
sive din știinţa. 

O enciclopedie știinţifi că poate fi  de două feluri, materială sau formală. 
Cea materială expune totalitatea cunoștinţelor pe care le reprezintă o materie de studiu. Încă 

din secolul al XVIII lea s-a formulat proiectul pentru Marea Enciclopedie strângându-se rezuma-
tiv toate cunoștinţele omenești. Astăzi există enciclopedii sub forma de dicţionare voluminoase, 
care cuprind toate cunoștinţele dintr-o anumită ramură, de exemplu din ramura juridică. 

Enciclopedia mai poate fi însă și formală. În acest sens enciclopedia juridică extrage ceea 
ce este esenţial din gândirea juridică, sintetizând procesul logic care delimitează toate ele-
mentele dreptului.

Determinarea dreptului permite înţelegerea subdiviziunilor și aplicaţiilor lui și face posibilă 
surprinderea legăturii dintre drept și celelalte știinţe.

Enciclopedia dreptului este totdeauna un studiu de ansamblu având ca obiect să determine 
ce este dreptul.

Tocmai o asemenea vedere de ansamblu a dreptului, care stabilește ceea ce leagă elementele 
compoenete între ele, este obiectul de studiu distinct al enciclopediei dreptului.

În realitate, enciclopedia dreptului caută să determine ceea ce este esenţial dreptului și se regă-
sește în toate ramurile lui; arătând ceea ce distinge dreptul de celelalte discipline știinţifi ce.

2.Permanenţele juridice
Mircea Djuvara defi nește dreptul, privit ca element unitar și de ansamblu fi xând obiectul en-

ciclopediei juridice. Astfel obiectul enciclopediei juridice este de a expune și a studia permanen-
ţele juridice. Acest termen a fost întrebuinţat întâi de un cunoscut jurisconsult belgian, Edmond 
Picard3, profesor la Universitatea din Bruxelles.

Noţiunea de drept are patru sensuri fundamentale:
1.în sens fi losofi c, dreptul reprezintă ideea de just, corect, echitabil 
2. dreptul ca ansamblu de norme de conduită care guvernează, într-o societate organizată, 

raporturile sociale și a căror respectare este asigurată, dacă este necesar, de constrângerea publică 
– drept obiectiv/pozitiv/sistemul dreptului 

3. dreptul ca știinţa care are ca obiect ansamblul de norme juridice – știinţa dreptului 
4. dreptul în accepţiunea de prerogativă, facultate, putere a individului de a avea o anume 

conduită și de a pretinde celorlalţi o anume conduită, conform cu normele sociale și putând apela 
la nevoie, la forţa de coerciţie etatica – drept subiectiv.

Dreptul, considera Djuvara este o știinţă socială; dispoziţiile juridice stabilind într-un mod 
exact realitatea socială căreia i se aplică. De aici rezultă că nu poate exista o legislaţie care să fi e în 
mod necesar comună tuturor societăţilor. Însă există în relaţia juridică ceva, care subzistă în mod 
necesar oriunde. Astfel elementele care caracterizează relaţia juridică alcătuiesc ceea ce numim 
permanenţele juridice.

Un element formal al relaţiei juridice de ex “ideea de obligaţie” se găsește pretutindeni unde 
avem o relaţie juridică. Dar aceasta presupune și prezenţa subiectelor de drept. Mai trebuie să existe 
și un obiect al relaţiei juridice pentru că dacă ea nu se aplică la nimic, nu are nici un sens. Întrucât se 
recunoaște existenţa unei obligaţii ea implică și tendinţele ideale spre sancţiuni juridice.

Aceste elemente nu pot lipsi din nici o relaţie juridică, determinând în mod constant realitatea 
juridică în esenţa ei.

3  M.Djuvara,  Teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1995 , Edmond Picard, Le droit 
pur, Les Permanences juridiques, Les Constantes jwidique  Editura Flammarion, Paris  pag. 9-10
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Enciclopedia juridică are ca obiect tocmai analiza acestor permanenţe care au fost numite de 
Edmond Picard “constantele dreptului”.

Permanenţele juridice au un caracter numai formal și de aceea putem spune că enciclopedia, 
așa cum o studiem, este enciclopedie formală.

Prin elementele sale formale și permanente, fenomenul dreptului se distinge de cele-
lalte fenomene.

Unii autori numesc și faptele care le studiază dreptul - fenomene. Aceste fenomene au ceva ca-
racteristic întocmai cum este fenomenul chimic fi zic biologic etc, trebuind să se descopere așadar, 
care este elementar acesta caracteristic. El poate fi  găsit în permanenţele juridice.

Acesta este obiectul specifi c enciclopediei juridice; astfel enciclopedia juridică nu se confundă 
cu celelalte materii pe care le studiază dreptul.

3.Însemnătatea enciclopediei juridice
Enciclopedia dreptului susţine M. Djuvara ne face să înţelegem că exista o asemenea realitate 

juridică distinctă de celelalte realităţi. Dacă această realitate nu ar exista, atunci ceea ce numim 
noi dreptate, justiţie, este un simplu cuvânt fără înţeles și deci fără niciun substract știinţifi c.

Pentru idea de dreptate oamenii se sacrifi că; pentru interesele nejustifi cate nu..
Această idee de dreptate, este adânc ancorată în sufl etele noastre încât noi îi subordonăm to-

tul; Este ideea care stă ca un fundament și ca un ideal la baza oricărei activităţi omenești.
Dacă dreptul nu ar avea ceva specifi c, dacă nu ar exista un obiect distinct al enciclopediei juri-

dice, nu ar putea să existe această idee a justiţiei. Astfel este foarte important ca oameni de știinţă, 
îndeosebi la universitate, să caute să vadă în ce constă ea, care sunt elementele sale componente și 
anume de ce în felul acesta, fenomenul juridic se distinge de celelalte fenomene.

4. Filosofia dreptului
Filosofi a dreptului are o veche și bogată istorie. Sub aspectul apariţiei și evoluţiei istorice, înce-

puturile teoretizării dreptului s-au realizat încă din antichitate în cadrul fi losofi ei. Astfel, în accepţi-
unea fi losofi că termenul „drept” a fost utilizat încă de Platon, Aristotel și alţi fi losofi  antici pentru a 
exprima ideea de echitate, dreptate în înţeles preponderent etic. În antichitatea romană și în epoca 
medievală problematica fi losofi co-juridică era elaborată ca parte componentă a unei tematici mai 
generale. Abia în secolul al XIX-lea s-a ajuns ca în cadrul fi losofi ei să se contureze o ramură relativ 
distinctă a acesteia – fi losofi a dreptului – având ca obiect și scop studiul fi losofi c al dreptului.

Termenul „fi losofi a dreptului” apare la început în
Știinţa juridică. Astfel, încă cunoscutul jurist german Gustav Hugo (1764-1844), precursorul 

Școlii istorice a dreptului, s-a folosit de acest termen pentru o descriere mai succintă a fi losofi ei 
dreptului pozitiv, pe care el tindea să o elaboreze ca „parte fi losofi că a învăţăturii despre drept”. 

G.W.F.Hegel în „Principiile fi losofi ei dreptului” (1812) de „drept” conceptualizează fi losofi a 
dreptului plecând de la decelarea semnifi caţiilor noţiunii de drept. Hegel distinge astfel câteva 
semnifi caţii privind: 

1) dreptul ca idee (ideea de drept);
2) dreptul ca treaptă și formă a libertăţii (drept natural); 
3) dreptul ca lege (drept pozitiv)4.
Determinarea caracterului disciplinar al fi losofi ei dreptului în calitate de știinţă juridică sau 

fi losofi că, cu ascendenţe în concepţiile lui Hugo și Hegel, a căpătat o dezvoltare ulterioară în cer-
cetările fi losofi co-juridice din secolele XIX și XX..

Filozofi a dreptului studiază dreptul în esenţa sa universală, spre deosebire de știinţele juridice 
speciale care studiază dreptul în natura și caracterele lui particulare.

4  Hegel G.W.F., Principiile filosofiei dreptului, București, Editura IRI., 1996 p.24.
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În faimoasa sa lucrare „Lecţii de fi losofi e juridică”5, juristul italian Giorgio del Vecchio eviden-
ţia trei aspecte fundamentale ale obiectului de studiu al fi losofi ei dreptului, și anume:

1. Defi nirea dreptului din punct de vedere logic în universalitatea sa, oferind răspuns la între-
barea ce este dreptul dincolo de formele concrete istorice sau regionale în care s-a mai manifestat. 
Este o abordare meta teoretică, dincolo de cea realizată de știinţele juridice speciale. 

2. Abordarea fenomenologică și istorică a dreptului ce vizează originea, geneza și evoluţia sa în 
ansamblu, a normelor și valorilor

Juridice în dependenţă de contextele socio-culturale. Este o abordare meta istorică pentru că 
se referă la ce unește, ce este comun, în spaţiul dreptului, în momentele istorice diferite. 

3. Cercetarea dreptului din perspectiva deontologică, adică din punct de vedere al idealului de 
dreptate și al reglementării raporturilor individuale. Știinţele juridice speciale, prin natura lor, se 
mărginesc să explice un sistem juridic existent (ceea ce este), ce ţine strict de el, fără a-i pune în dis-
cuţie temeiurile. Este sarcina fi losofi ei dreptului să cerceteze tocmai „ceea ce trebuie” sau „ceea ce ar 
trebui să fi e” în drept. În opoziţie cu „ceea ce este”, opunând astfel un ideal de drept unei realităţi juri-
dice date. Filosofi a dreptului nu se mărginește să expună ceea ce constată, cum procedează știinţele 
dreptului, pe baza jurisprudenţei, ci prin opera de sinteză pe care o face, ea joacă un rol extrem de 
important în formularea idealului de justiţie în conformitate cu principiile superioare care trebuie 
să domine orice organism social.

Încă din momentul dobândirii autonomiei sale, fi losofi a dreptului deseori a fost confundată, 
la început cu teoria dreptului natural, iar ceva mai târziu cu Teoria generală a dreptului. 

Confuzia dintre fi losofi a dreptului și Teoria dreptului natural a fost eliminată mai întâi de 
Școala istorică a dreptului și apoi de Școala pozitivistă a dreptului care a redus știinţa dreptului la 
o știinţă pozitivă preocupată numai de cercetarea faptelor juridice.

În ceea ce privește raportul dintre fi losofi a dreptului și Teoria generală a dreptului au fost 
stabilite unele delimitări dintre aceste discipline, și anume:

1. În cadrul Filosofi ei dreptului teoretizarea se realizează din perspectivă preponderent fi -
losofi că în timp ce în Teoria generală a dreptului teoretizarea se realizează din perspectivă 
preponderent juridică.

2. Exista diferenţieri izvorâte gradul de generalizare și de abstractizare a obiectului de studiu 
al celor două discipline: din

Perspectiva fi losofi că refl ectarea, abstractizarea și generalizarea se realizează la nivelul maxim 
al acestora formându-se principiile și conceptele de maximă generalitate, cu valoare de universali-
tate; din perspectiva Teoriei generale a dreptului, refl ectarea, abstractizarea și generalizarea se în-
scrie în sfera de existenţă a domeniului juridic, iar noţiunile sau categoriile au o valoare cognitivă 
mai scăzută, adică la nivelul acestei existenţe determinate a dreptului.

3. O altă distincţie poate fi  observată și desprinsă din natura și
Distincţia concluziilor pe care le oferă cele două discipline. Astfel, fi losofi a dreptului oferă în 

mod direct, nemijlocit concluzii, concepte, defi niţii pentru a fi  utilizate în jurisprudenţă, acestea 
având pentru drept o valoare preponderent metodologică; Teoria generală a dreptului își oferă 
concluziile în mod nemijlocit dreptului, ele având nu atât valoare

Euristică (metodologică), cât mai ales cognitivă asupra fenomenului juridic, oferind dreptului 
aparatul noţional de bază.

Așadar, între Filosofi a dreptului și Teoria generală a dreptului există atât elemente de identita-
te, cât și de diferenţiere, ceea ce face ca între ele să existe incontestabile legături și interferenţe ce 
nu trebuie nici neglijate, dar nici extrapolate.

Același lucru poate fi  menţionat și despre corelaţia dintre Filosofi a dreptului și alte discipline 
socio-umane ca Etică, Sociologia juridică, Psihologia juridică etc

5  Giorgio del Vecchio, “Lecţii de filosofie juridică”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994
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Dreptul, împreună cu alte tipuri de norme sociale (etice, morale,
Religioase etc.) reprezintă modalităţi, forme și mijloace cu ajutorul cărora are loc reglementa-

rea comportamentului și a relaţiilor sociale dintre oameni.
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Abstract
As stipulated by article 67 paragr. (1) of the Constitution of Romania, Th e Chamber of Deputies 

and the Senate pass laws, and carry resolutions and motions, in the presence of the majority of their 
members. Th ese three types of acts stated by the Constitution are manifestations of will carried out 
for the purpose of producing legal eff ects, the breaching of which leads to the intervention of the state 
through its constraint force. 

In the sense given by use, the term of law is an attempt, apart from many others, to cover all 
aspects that the notion itself includes. One may notice from the fi rst reading of the concept that a 
twinning, an interpenetration of the two criteria was performed: a) a formal one, starting with the 
idea that the law is nothing else than the legal normative act, passed by the Parliament pursuant to 
certain pre-stated procedural rules and b) a material one, defi ning the law through its content or, in 
other words, referring to the social relationships that are to be regulated. As for the characteristics 
of the law in our article we have drawn some of them, i.e.: a) the laws are positioned on top of the 
pyramid of legislative acts of various state authorities having the competence of passing legal acts 
with compulsory character, b) generally, the fi eld of law is in fi xed in our constitutional system, 
consequently being unlimited, and the Parliament is able to regulate by law any domain of our 
social, economic or politic life related to general interests of the Romanian people, c) the norms set 
by laws are general and impersonal, they are applied, as the case may be, to all persons or to certain 
categories or group of persons and not to individualised cases, d) the procedure of passing laws is 
a specifi c one, based on the content of the future regulation, being diff erent from the one of passing 
other legal acts and implies several mandatory phases, e) the promulgation and publishing of the law 
is equally one of its characteristics, f) as we’re talking about compulsory legal norms, characteristic 
that ensures the order of law in society and gives the social relationships the necessary stability, any 
human behaviour which leads to the non-observance of the norms set by the laws determines the 
legal liability throughout the State’s force of constraint.

Studiul nostru pleacă de la dispoziţiile constituţionale ale art. 67 care stipulează tipurile de 
acte juridice ce pot fi  adoptate de Parlamentul României: Camera Deputaţilor și Senatul adoptă 
legi, hotărâri și moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor. Dintru început trebuie să subliniem 
faptul că Parlamentul  “adoptă” astfel de acte juridice și nicidecum nu le “emite” cum, izolat, s-a 
precizat în literatura de specialitate [1]. În opinia noastră nu poate fi  vorba de emitere, deoarece 
emiterea de acte juridice se circumscrie competenţelor altor autorităţi publice, cum ar fi  Preșe-
dintele României, primari etc., deci unor organe unipersonale.

Actele evidenţiate de textul constituţional la care ne raportăm reprezintă manifestări de vo-
inţă realizate în scopul producerii de efecte juridice a căror încălcare atrage intervenţia statului 
prin forţa sa de constrângere. Sunt sau nu aceste trei categorii de acte juridice singurele ce pot fi  
adoptate de Parlamentul României ori mai există și altele? Două puncte de vedere sunt prezente 
în spaţiul juridic. În opinia unor autori enumerarea ar fi  limitativă, astfel încât organul legiuitor 
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nu poate adopta alte acte juridice în afara celor prevăzute de  art. 67 [2]. În opoziţie, s-a apreciat că 
,,nu există nicio piedică de ordin constituţional ca Parlamentului să i se confere prin lege organică 
sau ordinară și alte atribuţii decât cele enumerate în Constituţie. Atunci când s-ar proceda așa, 
nimic nu se opune ca, odată cu stabilirea prin lege organică sau ordinară a unei noi atribuţii în 
sfera de competenţă a Parlamentului, să se instituie și o modalitate procedurală specifi că pentru 
exercitarea ei, concretizată în acte care, prin conţinutul și forţa lor juridică, se deosebesc de legile 
constituţionale, organice și ordinare, ca și de hotărârile propriu-zise ale Parlamentului”[3]. Din 
punctul nostru de vedere, vizavi de această ultimă afi rmaţie, orice încercare de a lărgi sfera aces-
tora prin acte juridice inferioare Constituţiei, de genul legilor organice sau ordinare, n-ar putea fi  
decât neconstituţională. Eventuala lărgire a competenţei deliberative a Parlamentului este, neîn-
doios, apanajul exclusiv al legiuitorului constituant și nu al celui ordinar. Prin urmare, concluzia 
la care ne oprim este aceea, că legile, hotărârile și moţiunile sunt singurele acte juridice care pot 
fi  adoptate de Parlament, iar în cazul în care se adoptă unele acte ce poartă o altă denumire, ele 
trebuie considerate ca fi ind o varietate a celor arătate în legea noastră fundamentală. 

Actele juridice la care se referă art. 67 din Constituţie sunt adopate fi e de cele două Camere 
parlamentare în ședinţe separate, fi e în ședinţe comune și nu se referă și la actele juridice ale di-
verselor organe ale adunărilor, cum ar fi  Președinţii Camerelor, care în exercitarea atribuţiilor ce 
le revin, emit diverse acte juridice cum ar fi  de exemplu, convocarea parlamentarilor în sesiuni 
ordinare și extraordinare. Acestea, s-a spus în doctrină, nu ar reprezenta altceva decât ,,simple 
acte procedurale prin care se exercită atribuţii legale sau regulamentare de către cei ce le înfăptu-
iesc”[5]. Nu mai puţin însă, ele sunt acte juridice.

Mai dorim să facem o precizare în sens critic. Textul constituţional analizat are defi cienţa, 
opinăm noi, de a fi  inexact atunci când vorbește de cvorumul necesar pentru adoptarea actelor 
juridice. Dacă, din acest punct de vedere, în privinţa legilor organice și ordinare, a hotărârilor și 
moţiunilor nu am avea obiecţii de semnalat, probleme apar atunci când este vorba despre adop-
tarea legilor constituţionale. Este cunoscut faptul că acestea, conform art. 151 din Constituţie, se 
adoptă cu majoritate califi cată. Așadar, este evident că pentru adoptarea acestei categorii de legi 
este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor fi ecărei Camere, ceea ce 
înseamnă o altă majoritate decât cea prevăzută de Constituţie la art. 67. Mai mult, în cazul exis-
tenţei unor redactări diferite, vizavi de proiectul de revizuire votat de către Camere, se va consti-
tui o comisie de mediere care, dacă nu va ajunge la un acord asupra textelor afl ate în divergenţă 
sau una dintre Camere nu aprobă raportul întocmit de comisia de mediere, are drept consecinţă 
imediată faptul că Senatul și Camera Deputaţilor hotărăsc în ședinţă comună asupra acestuia cu 
votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor și senatorilor, deci din nou o altă majoritate. 

În ceea ce privește legea, deși legislaţia în vigoare nu o defi nește, aceasta poate fi  considerată 
un act normativ, o manifestare unilaterală de voinţă a Parlamentului, ce are drept scop producerea 
unor efecte juridice. Conţinutul și forma legii sunt condiţionate de particularităţile și specifi cul 
domeniul ce urmează a fi  reglementat. În opinia noastră, legea este actul juridic normativ rezultat 
al deliberării organului legiuitor constituit în urma unor alegeri libere, periodice și corecte, fi ind 
adoptată după o anumită tehnică și procedură dinainte stabilite, ulterior promulgată și publicată 
ofi cial și care formulează reguli de conduită generale, impersonale, repetitive și obligatorii, având 
cea mai mare forţă juridică și a căror încălcare atrage sancţiunea specifi că din partea puterii publice.

Constituţia României poziţionează legile în vârful piramidei actelor normative ale diverselor 
autorităţi ale statului, competente a adopta acte juridice cu caracter obligator, fi ind, într-o socie-
tate pluralistă, principalul instrument de guvernământ și de conduită vizavi de politicile publice 
[6]. În arhitectura juridică a statului român legea este supremă, principiu ce stă la baza statului de 
drept, care exprimă ,,acea calitate a legii în virtutea căreia legea, elaborată în conformitate cu li-
tera și spiritul Constituţiei, este superioară juridic tuturor actelor normative existente într-un sis-
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tem constituţional”[7]. Prin urmare, evidenţiem poziţia supraordonată în raport cu acestea, mai 
presus decât legea fi ind numai Constituţia. Consecinţa imediată, este aceea că legile, adoptate de 
Parlament, unica autoritate legiuitoare a ţării, în condiţiile și limitele dispoziţiilor constituţionale, 
vor avea cea mai mare forţă din punct de vedere juridic, ceea ce se traduce prin faptul că ele vor 
putea modifi ca, abroga sau suspenda orice alt act juridic, inclusiv legi ce se afl ă pe aceeași treaptă 
a forţei juridice. Sau, altfel spus, toate celelalte reguli de drept ce ,,impun obligaţii sau conferă 
drepturi persoanelor fi zice sau morale, ca și cele care reglementează organizarea, competenţa sau 
sarcinile autorităţilor sau fi xează o procedură”[8], cuprinse în diverse alte acte normative, sunt 
obediente legii, având un ,,caracter derivat și secundar în raport cu legea”[9]. Concluzionând, 
legile sunt obligatorii pentru toate subiectele de drept, indiferent de calitatea lor și toate actele 
juridice componente ale sistemului normativ vor trebui să li se conformeze. Se dă astfel expresie 
principiului legalităţii ce trebuie să anime statul de drept, consacrat de Constituţia României în 
art. 1 alin. (5), în conformitate cu care respectarea legilor este obligatorie. 

Parlamentul este în măsură de a reglementa prin lege orice domeniu al vieţii sociale, econo-
mice sau politice în raport cu interesele generale ale poporului român[10]. În ceea ce privește 
domeniul legii acesta nu este, în general, determinat în sistemul nostru constituţional, el fi ind, pe 
cale de consecinţă, nelimitat. Construcţia constituţională actuală se remarcă prin tendinţa de a 
lărgi sfera de acţiune a legii și nu de o îngusta, neuitându-se însă faptul ,,că nu există ţară în care 
legea să poată prevedea totul și în care instituţiile să poată înlocui raţiunea și moravurile”[11]. 
Este, într-adevăr, imposibil ca prin lege să se reglementeze vizavi de toate relaţiile sociale, motivat 
pe faptul că ,,tendinţele societăţii moderne sunt de multiplicare a centrelor de decizie normativă 
prin procedee diferite, cum sunt recursul în interesul legii, caracterul obligatoriu al contractelor 
colective, obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale...”[12].

Normele prevăzute de legi sunt generale și impersonale, ele se aplică, după caz, tuturor per-
soanelor sau anumitor categorii ori colectivităţi de persoane, nu unor cazuri individualizate, fi -
ind, din acest punct de vedere, de aplicaţie repetată pentru totalitatea situaţiilor ,,de fapt și de 
drept avute în vedere, ce se vor produce în viitor”[13]. 

Parlamentul în opera sa legislativă trebuie să aibă în vedere, neîndoios, legiferarea cu caracter 
general și fără discriminare. Prin urmare, fi ind generale și impersonale, regulile juridice stabilite 
prin legi sau ordonanţe guvernamentale nu pot viza un anume individ, ci numai o pluralitate de 
indivizi nedeterminaţi. Cu alte cuvinte, este contrară ordinii de drept ,,reglementarea particula-
rizată”[14]. Noi apreciem că o lege sau o ordonanţă care ar stabili drepturi și obligaţii în sarcina 
unei singure persoane sau ar fi   aplicabilă unei anume situaţii concrete, denumită în doctrină lege 
individuală, ar putea fi  considerată o pseudolege, ,,fi ind de esenţa legii faptul că ea stabilește reguli 
generale și impersonale”[15].

Legile se adoptă după o anumită tehnică legislativă, și nu tehnică juridică, acest ultim concept 
fi ind mai larg, înglobând deopotrivă atât modul de elaborare a dreptului, cât și de aplicare a lui. În 
acest sens, tehnica legislativă a fost defi nită ca ,,ansamblul de metode și procedee folosite în acti-
vitatea de elaborare a proiectelor de legi și a altor acte normative, care ajută la determinarea unor 
soluţii legislative judicios alese, potrivit cerinţelor sociale și deopotrivă la modul de exprimare a 
acestora în texte corespunzător redactate”[16]. Specifi citatea procedurii de adoptare a legilor este 
de netăgăduit, în armonie cu conţinutul viitoarei reglementări, fi ind diferită de cea de adoptare 
a celorlalte acte juridice și presupune parcurgerea mai multor etape obligatorii: iniţiativa legis-
lativă; avizarea proiectului de act normativ de către organele de stat competente; examinarea de 
către comisiile parlamentare competente; prezentarea de către iniţiator a proiectului, urmată de 
prezentarea raportului comisiei parlamentare permanente; dezbaterea și votarea pe articole și în 
ansamblu a legii; eventual întoarcerea legii; promulgarea și publicarea legii în Monitorul Ofi cial 
al României. În opoziţie, adoptarea oricărui alt act juridic al Parlamentului este subordonată unei 
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proceduri ce incumbă un număr mult mai mic de etape și condiţii, fi ind astfel mai puţin com-
plexă. De subliniat este și faptul că nu toate tipurile de legi comportă una și aceeași procedură 
de adoptare; în acest sens legile constituţionale, adică cele de revizuire a Constituţiei implică o 
procedură specială, aparte de cea a legilor organice și ordinare, expres prevăzută de Legea funda-
mentală, care i-a și subliniat astfel importanţa, consacrându-i un întreg titlu.

Promulgarea și publicarea legii sunt, de asemenea, caracteristici ale acesteia. Sunt ultimele 
două etape ale procedurii de adoptare a legilor ce se constituie în tot atâtea condiţii a căror ne-
îndeplinire afectează însăși existenţa juridică a actului normativ vizat. Existenţa juridică a unora 
dintre celelalte acte ale Parlamentului nu este condiţionată de publicarea ofi cială și, în niciun caz, 
de promulgare, care, se știe, este opera exclusivă a Președintelui și poate avea ca obiect numai 
legile, cu excepţia celor de revizuire a Constituţiei, care nu se promulgă. Așa fi ind, de netăgăduit, 
numai o lege care a fost promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Ofi cial al 
României va putea intra în vigoare, conform art. 78 din Constituţie, la 3 zile de la publicare sau la 
o dată ulterioară, stabilită în chiar corpul legii. 

Instituirea de norme juridice obligatorii este de natură a imprima legii o altă, caracteristică 
,,ce asigură ordinea de drept în societate, imprimând relaţiilor sociale stabilitatea necesară”[17], 
orice comportament uman, ce are drept consecinţă nerespectarea normelor stabilite de legi, atră-
gând răspunderea juridică a celui care le-a nesocotit, prin intermediul forţei de constrângere a 
statului. Constrângerea nu trebuie înţeleasă decât ca o constrângere normativizată, nu ca una ce 
presupune forţă fi zică brută. Desigur, este de dorit ca până la << constrângere >> să fi e profesată 
<< convingerea >>, deoarece, inevitabil, ,,forţa generează forţă, constrângerea generează rezisten-
ţă și supunere; convingerea generează înţelegere, altruism și armonie, pacifi sm și toleranţă”[18]. 
Prin urmare, precizarea din defi niţia de la care am plecat, conform căreia încălcarea legilor atrage 
sancţiunea specifi că din partea puterii publice, este inserată tocmai pentru a sublinia esenţa și, 
totodată, caracteristica normelor de drept care, în opoziţie cu celelalte norme sociale, sunt purtă-
toare de sancţiuni juridice.

Defi niţia atribuită de noi legii este o încercare, pe lângă multe altele, de a surprinde toate 
aspectele ce le incumbă noţiunea în sine. Se constată, încă de la prima lecturare a conceptului, că 
s-a realizat o îngemănare, o întrepătrundere între două criterii:

a) În primul rând un criteriu formal, având la bază ideea că legea nu este altceva decât actul 
juridic normativ, adoptat de Parlament conform unor reguli procedurale prestabilite. Esenţial, 
potrivit acestei viziuni asupra legii, este organul emitent și procedura urmată de acesta, fără a ţine 
seama însă de conţinutul reglementării. Dacă ne-am raporta exclusiv la acest criteriu, actul legis-
lativ s-ar defini numai prin organul care-l îndeplinește, lege fiind ,,orice act îndeplinit de Parla-
ment în formă legislativă, oricare ar fi conţinutul său”[19]. Criteriului organic, ca unic criteriu de 
definire a legii este, potrivit doctrinei[20], sursa ,,câtorva dileme și, în plus, are alte câteva incon-
veniente”: ignorarea sau cel mult minimalizarea trăsăturilor intrinseci actului, punându-se accen-
tul pe elemente sale exterioare, extrinseci; în definirea legii nu se poate face abstracţie de conţi-
nutul ei, neexistînd formă fără conţinut; nu toate actele adoptate de Parlament, chiar dacă urmea-
ză o procedură identică cu cea de adoptare a legilor, pot fi considerate legi; există acte juridice 
care au putere de lege, deși nu ţin seama de procedura legislativă, fiind exterioare Parlamentului 
(ordonanţele guvernamentale); definită astfel, legea ,,poate avea ca obiect orice materie și ea poa-
te cuprinde norme aplicabile la un caz particular”;

b) În al doilea rând, un criteriu material, în conformitate cu care legea este defi nită prin con-
ţinutul său sau, altfel spus, cu referire la sfera relaţiilor sociale ce urmează a fi  reglementate. De 
observat însă, că Legea noastră fundamentală nu delimitează domeniul legii, pentru că, în sens 
contrar, ar exista, precum în sistemul constituţional francez, o enumerare expresă și limitativă a 
materiilor ce  ar urma să fi e reglementate prin lege. Așa fi ind, imediat ne întrebăm atunci, dacă 
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acest criteriu mai are, din acest punct de vedere, vreo relevanţă în condiţiile în care Parlamentul 
poate legifera în orice domeniu, nefi ind ţinut în acest sens de nicio dispoziţie constituţională 
expresă? Răspunsul nu poate fi  decât negativ din moment ce rămâne la latitudinea autorităţii 
legislative dreptul de apreciere exclusivă a relaţiilor sociale care urmează să fi e reglementate prin 
lege. Așa fi ind, criteriul material ,,de defi nire a legii devine pur și simplu inoperant sau, cel mult, 
el are o semnifi caţie restrânsă”[21]. 

De ordinul evidenţei matematice este faptul că orice iniţiativă ce ar avea drept scop defi nirea 
legii nu poate fi  concepută în lipsa combinării celor două criterii. În sens contrar defi nirea aces-
tui concept numai prin prisma unui singur criteriu, fi e formal sau material, n-ar fi  în măsură să 
surprindă în totalitate complexitatea noţiunii. Este și motivul pentru care doctrina a defi nit și 
analizat acest tip de act juridic din perspectiva unui criteriu mixt, rezultat al conjugării criterii-
lor mai sus prezentate. Bunăoară, dintre defi niţiile legii, surprinse în literatura juridică, reliefăm 
câteva, pe care le considerăm mai semnifi cative. Astfel, legea s-a considerat a fi : ,,actul juridic 
normativ adoptat de către organul legiuitor și după procedura stabilită în acest scop, prin care, în 
cadrul competenţei sale legislative, acesta stabilește reguli generale și de aplicaţie repetată a căror 
aplicare este asigurată prin virtualitatea coerciţiunii statale”; ,,legea, în accepţiunea sa restrânsă, 
este actul juridic al Parlamentului elaborat în conformitate cu Constituţia, potrivit unei proceduri 
prestabilite și care reglementează relaţiile sociale cele mai generale și cele mai importante”[22]; 
,,legea trebuie să cuprindă o regulă de conduită socială, generală, obligatorie, adoptată de Par-
lament și susceptibilă de a fi  sancţionată prin forţa de constrângerea a statului”[23]; ,,o normă 
generală sau abstractă care impune obligaţii sau conferă drepturi persoanelor – fi zice sau morale 
– , sau care reglează organizarea sau competenţele autorităţilor sau procedura”[24]. Curtea Con-
stituţională este și ea pe aceeași “lungime de undă “, apreciind, prin jurisprudenţa sa, faptul că, 
prin lege, se înţelege numai acel act adoptat de Parlament și promulgat de Președintele României 
,,rezultat al îmbinării criteriului formal cu cel material, întrucât conţinutul legii este determinat 
de importanţa acordată de legiuitor aspectelor reglementate”[25].  
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Rezumat
Dreptul românesc nu a benefi ciat de un cod de procedură administrativă sau un alt act norma-

tiv care să reglementeze subiectul condiţiilor de valabilitate pentru actul administrativ unilateral, 
respectiv sancţiunile pentru neîndeplinirea acestor condiţii.

Doctrina și jurisprudenţa au adoptat terminologia dreptului civil pentru a desemna sancţiunea 
neîndeplinirii unei condiţii de valabilitate. Specifi cul actelor administrative a făcut evident faptul că în 
dreptul administrativ caracteristicile nulităţii sunt altele decât în dreptul civil. Teorii asupra nulităţii 
actului administrativ au fost emise, încercând să justifi ce existenţa situaţiilor distincte de „nulitate 
absolută” și „nulitate relativă”, însă criteriile propuse sunt imprecise. Decizia nr. XII/2001 pronunţată 
în soluţionarea unui recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie lasă să se înţeleagă 
o viziune proprie a Curţii asupra acestei probleme. Proiectul Codului de procedură administrativă 
propune o altă soluţie.

Definition
Th e starting point in discussing nullity for administrative acts is the defi nition. Major authors 

in the fi eld of administrative law are defi ning nullity as a manifestation of will aiming to directly 
terminate the act and eradicate its juridical eff ects [1, pp. 69-70; 2, p. 319]. Th e fi rst thing to be 
observed about this defi nition is that it does not match the defi nition for nullity in civil law, as 
it does not mention the reason for annulment of administrative act, the extension of nullity’s 
eff ects and is not referred at as a sanction. In civil law nullity is defi ned as a sanction consisting 
in undoing, with retroactive action, of the eff ects of a legal act when there is a breach of the legal 
conditions in issuing or concluding the act.

Nullity is always discussed as one of the ways of ending the eff ects of an administrative act. 
Although the defi nition does not show for what reason an administrative act may be annulled, 
comments on nullity show that the infringement of the conditions for issuing the act may lead to 
annulment. Th us, it has been argued that the type of nullity that may aff ect an administrative act 
depends on the seriousness of the vice breaching the legality of the act [1, p. 70] or the validity 
conditions imposed for the act [3, p. 174]. Such comments would bring the conclusion that in 
administrative law, like in civil law, the reason of nullity is linked with noncompliance of conditi-
ons at the moment of issuing the act. Express recognition of this conclusion is to be found in the 
statement that no matter which authority is annulling the administrative act, the reason may lay 
only in causes prior or concomitant with the issuing moment1 [1, p.78]. 

Other comments, however, suggest that the reason for annulling an administrative act may be 
subsequent to the moment of issuing the act. It has been stated that when the individual or normative 
administrative act would contravene, expressly or implicitly, to the situation created by abrogation of a 

1  The reference to a moment prior to issuing the act is considering the procedural formalities that might 
be required in order to issue an administrative act, such as an advice note or an expertise. Compliance 
with the requirements concerning such prior formalities is also considered a condition of validity of the 
administrative act, a component of the condition of complying with the issuing procedure. 
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law or annulment of a normative administrative act that was the basis for issuing the individual admi-
nistrative act, that former act becomes illegal and thus it is null [4, p. 282]. Th e project for a Romanian 
Code for Administrative Procedure [5] also mentions in article 139 paragraph (5), that the reasons 
for annulment of the administrative act may be prior, concomitant or subsequent to the moment of 
issuing/adopting the act. From the text of paragraph 6 of the same article two subsequent reasons for 
annulling the act are to be determined: 1) the right/material advantage conferred by the act is used 
for a diff erent purpose than the one mentioned in the act and 2) the act is issued under a condition 
and the benefi ciary of the act fails to meet the condition, or fails to meet the condition in the provided 
time interval, due to its own fault. But, in such situations, the act is subjected to a resolutive condition 
(subsequent condition) and if the condition is met (the advantage is not used for its purpose, the term 
is exceeded) the sanction is the resolution of the act and not its nullity.

It is true that an administrative act may become illegal for reasons subsequent to the mo-
ment of entering into force, such as the reasons described by the project for a Romanian Code 
for Administrative Procedure or because the opportunity condition is no longer met for reasons 
subsequent to the moment of entering into force. In this case the act may be simply abrogated [6, 
p. 214] or terminated by law or by issuing/adopting another administrative act with this purpose, 
without using the term “annulment”. 

Recent jurisprudence of the High Court of cassation and Justice2 stated that the court invested with 
a request to annul the administrative act has the power only to examine the conformity of the act with 
legal acts having a higher rank that constituted the basis of issuing the contested act, subsequent legal 
events having no eff ects on the contested act, but only on the moment to which it stays in force [8, p. 
12-14]. In French literature, the chapter destined to the legal regime of the administrative act considers 
only the abrogation and revocation as reasons for the ending of the eff ects of the administrative acts; 
annulment is mentioned only in respect of the power of hierarchic superior authorities or administra-
tive courts, if the conditions of validity for the administrative act have been breached [6, 9,]. Nullity is 
perceived as a sanction for breaching validity conditions [10, pp. 362-363].

Another diff erence in respect to civil law is regarding the extension of nullity’s eff ects. Although 
it is generally recognised that the eff ect of the nullity of an administrative act are retroactive [1, p.78; 
7, p. 257], the possibility of only for the future eff ect of the nullity is mentioned. It is true that only 
legal eff ects of the annulled act may be undone, not the facts that occurred during the existence 
of the administrative act [11, p. 247]. For instance, if the act of nomination of a public servant is 
annulled, the person may retain the payment for the activity he performed and the duration of the 
work will be taken into account for determining the pension rights [12, p. 123]. But authors in old 
literature [4, p. 283; 11, p. 248], sustained by recent authors [1, p.79; 2, p. 324] are referring to the fact 
that if the reason for the nullity lies in breaching the validity condition of the opportunity of the act, 
the eff ects of the nullity will not be retroactive but act only for the future. As we are going to show 
further, the opportunity of the administrative act is a condition for its validity, which has to be met 
at the issuing/adopting moment. If at that moment, the condition is breached, there is no reason 
to limit the eff ects of the nullity only to the future. If, on the other hand, during the enforcement of 
the act the conditions change and the act, that has not already consumed all its eff ects, is no longer 
opportune, there is no reason to annul it, but to terminate it with only future eff ect.

An interesting legal stipulation is to be found in article 23 of the Law No. 554/2004 of the con-
tentious administrative, which states that the fi nal (defi nitive an irrevocable) court decisions that 
dad decided the nullity of a normative administrative act have a force only for the future.  Jurispru-
dence has established that, if one is demanding the court to annul a normative administrative act, 
one may also demand the annulment of individual administrative acts emitted, on the basis of the 

2  Decision No. 205 from 22nd January 2008 of the High Court of Cassation and Justice, Section of Admi-
nistrative and Fiscal Contentious.
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illegal normative act, prior to the decision of the court, as well as the reparation for the material and 
moral prejudice produced by the normative act, also prior to the annulment decision. But as soon 
as the normative act s annulled on someone’s request, other persons who have also been prejudiced 
by the same normative act (by the issuing of an individual act or the conclusion of a civil act, or by 
losing money based on the illegal normative act) prior to the annulling decision, may not claim the 
annulment of the individual acts that have been fully executed or the refunding of the sums wrongly 
paid. A typical example is revealed by Decision No. 716/2009 of the Court of Appeal Cluj [13]. By 
the Decision No. 398/2006 of the Local Council of the town of Cluj-Napoca a special tax for using 
some parking spaces was approved for natural or legal persons who have economic activities in the 
central area of the town. Th is decision was annulled by Sentence No. 663/2007 of the Tribunal of 
Cluj County, which also obliged the town to reimburse to the plaintiff  the tax that he has already 
paid before contesting the decision. At a later date, another person who has also paid the tax prior 
to the annulment of the Decision No. 663/2007 has asked the court to oblige the town to reimburse 
him the same tax, as the town has refused to do so without any justifi cation. Th is latter request was 
rejected by the court who stated in the Decision No. 716/2009 that according to article 23 of the 
Law No. 554/2004 the eff ects of the Sentence No. 663/2007 have power only for the future, and so, 
the court has no power to oblige the town to reimburse the sums paid on the base of the Decision 
No. 663/2007 prior to its annulment. Th e Court also showed that dispositions of article 23 from the 
La No. 554/2004 are of the same nature with the ones of the article 147 the fi nal paragraph of the 
Romanian Constitution stating that the eff ects of a Decision of the Constitutional Court which has 
declared some legal text as being unconstitutional have power only for the future3. 

It is interesting to mention here the fact that, according to article 9 paragraph (4) of the Law 
No. 554/2004, a third party has the right to demand, among other, damages for prejudice caused 
by a Government Ordinance which has been declared as being unconstitutional following an 
exception raised in another complaint. Th e third party may also claim the annulment of the indi-
vidual administrative act based o the unconstitutional Government Ordinance or the fulfi lment 
of an obligation by the administration that has been refused before on the same basis.  Th ere is 
no reason to deny such a possibility in the case the normative act is annulled by a court decision. 
Compliance with the Constitution is a validity condition for a Government Ordinance, which is 
an administrative act issued on grounds of legislative enabling, so it cannot be annulled but de-
clared unconstitutional. For all the more reason the same solution should be applied if a validity 
condition of an administrative act, even if it is normative, has been breached.

In our opinion, the sense of the notion of nullity has to be maintained constant throughout the 
legal system. Th erefore, the reason for annulling an administrative act may be only a breach of the 
validity condition for issuing/adopting the act. Th e procedural forms that ensure the validity of an 
administrative act may be named “prior forms” or “subsequent forms” in respect with the moment of 
issuing/adopting the act, but in fact they are concomitant with the act generally speaking, as they are 
necessary to exist for the act to enter into force. For the same reason, nullity of administrative acts sho-

3  If a normative administrative act has been abrogated, the court recognized the possibility of a plaintiff to 
obtain the annulment of an individual administrative act based on the abrogated normative administrative 
act, if by the means of the exception of illegality provided by article 4 of the Law No. 554/2004 the abroga-
ted act was found to be illegal. The High Court of Cassation and Justice stated in the Decision No. 
3358/2006 that prior to abrogation, the administrative normative act has produced effects that have preju-
diced the plaintiff. Because the annulment of the normative administrative act is no longer possible, it must 
be possible for the court to search if the act was legal by means of the exception of illegality that may be 
raised at any time, including the time after its abrogation [14]. If such is the case, we see no reason why, in 
the case mentioned above, where the Decision No. 398/2006 of the Local Council of the town of Cluj-Na-
poca was annulled by court decision, the plaintiff should not have raised the exception of illegality of the 
act (for the same reasons stated by Decision No. 3358/2006) and claim damage for the prejudice suffered.
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uld also be regarded as a sanction for breaching the validity condition for issuing/adopting the act and 
its eff ect should be retroactive, in respect of the principle quod nullum est nullum producit eff ectum. 

Types of nullity, distinguishing criteria and the importance of distinction 
Th e division into absolute nullity and relative nullity is specifi c to legal civil acts in the fi rst place. 

Absolute nullity is a sanction for disregarding a validity condition of general interest and may be 
invoked by any interested party, while relative nullity is a sanction for disregarding conditions that 
protect a private interest and may be invoked only by the person whose interest has been infringed. 
Th ere is no time limit to invoke an absolute nullity, while relative nullity is subjected to a time limit 
mentioned by law. Th ere is no time limit to invoke absolute or relative nullity as an exception. 

Absolute and relative nullities are also mentioned in respect to administrative acts. Th e majority 
of authors agree that one of the criteria of distinction between these two types of nullity is the nature 
of the interest protected by the legal norm that was breached [1, p. 70]. However, norms regarding 
the validity conditions of the administrative act are most of the time protecting a general interest. 
It was also stated that another criteria for distinguishing between the two types of nullity is the 
seriousness of the infringement [3, p. 174]. Vices such as disregarding a procedure form necessary 
to ensure the legality and opportunity of the administrative act, or breaching a gist condition will 
be sanctioned with absolute nullity of the act, while disregarding procedure forms necessary for 
promptness or a certain work technique will be sanctioned with relative nullity [11, pp. 55-56]. 
Other authors stated that generally, the same criteria are to be applied for all legal acts [4, p. 276]. In 
more recent opinions, vices connected with the form o the administrative act will be sanctioned wit 
relative nullity, as some of them may be corrected aft er  entering into force, while vices connected 
with gist conditions will be sanctioned with absolute nullity [1, p. 73]. Th e same author points out 
that in some situations, the condition of form may be included among the gist conditions. 

Th e discussions about the forms of nullity and distinguishing criteria always end with the 
same question: what is the relevance of such a distinction in the administrative law? 

Th e adepts of the so called “two-parts theory” (that distinguishes between the sanctions of 
absolute and relative nullity for breaching the validity conditions) consider that administrative 
acts aff ected by absolute nullity cannot be considered as entered into force, may not be obeyed 
and may not be enforced [3, p. 174], while administrative acts aff ected by relative nullity are to be 
considered valid until the competent authority is annulling them. 

Modern authors, as adepts of the “three-parts theory” [15, p. 57], conclude that, no matter 
the type of nullity, the act has to be considered valid until it is annulled. We agree with the latter 
conclusion. Th e Romanian legal system does not recognize a nullity of law, the act having to be 
declared null by the competent authority, an administrative authority or the competent court. Th e 
name of the theory is refl ecting the idea that there are three types of sanctions that may occur 
when a validity condition is breached: relative nullity, absolute nullity and non-existence of the 
administrative act. In the latter case, the vice is so manifest, that there is not an appearance of 
legality for the act. Th e existence of the latter sanction is explicitly mentioned in the text of the 
Romanian Constitution, in article 100 paragraph (1) and article 108 paragraph (4)4. Th e non-
existence of the act is also recognized as a sanction in French, Swiss or British law [16, pp.66-67].

Without any explicit mentions in the legal norms, it would be diffi  cult to determine if the vice is 
so obvious that the sanction is the non-existence, with all its consequences, or some form of nullity. 
Th e determination is very important, as the defense in case of nullity is the gracious recourse or the 
recourse to court, both being subjected to time limits, and in case on non-existence is the contestati-

4  The Romanian Constitution in the present form was published in the Official Monitor No. 767, Section I, 
from 31 October 2003. According to article 100 paragraph (1), the Presidential Decree is non-existent if it 
is not published in the Official Monitor. The same sanction applies, according to article 108 paragraph (4), 
for the Government Decisions and Government Ordinances if not published in the Official Monitor.
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on of enforcement. If one wrongly assumes that the act is non-existent, may have the surprise to fi nd 
out, during the judgment of the contestation of enforcement, that the act is only null, by which time 
the time limit for demanding the annulment of the act is long overdue. Th is is probably why the 
project of the Romanian Code for Administrative Procedure, in article 140, mentions the situations 
when the act is to be considered non-existent: a) when the normative administrative act is not made 
public or the individual administrative act is not announced to the interested party, according to 
law; b) when the act is issued by an uninominal authority and it is not signed; c) when the act is is-
sued/adopted disregarding other procedure conditions and the law specifi es this sanction; d) when 
the act is not mentioning the public authority that issued/adopted it. Th e project also states that the 
non-existence is the most serious form of nullity. We do not agree with this statement. If there is to 
be considered a unique sense of the notion of nullity throughout the legal system, we have to agree 
that until it is annulled, the act is valid. In order to stop the illegal act to produce further eff ects, the 
nullity has to be pronounced by the competent public authority or court. As in the case of the non-
existent act, it never produces any eff ect and does not need to be annulled, as something that does 
not exist cannot be terminated. Also, there is a unanimous opinion that administrative acts that are 
not subjected to judiciary control may not be annulled by courts, but the court will be able to verify 
if such an administrative act exists or not [16, p.65].

In recent years, some emphasis was put on the fact that sometimes the normative act menti-
ons that the sanction for breaching a condition of validity is nullity, other times the validity con-
ditions are mentioned, but there is no mention about the sanction in case of not meeting them. It 
was asserted that for some administrative acts the law requires strict obedience of the conditions 
imposed, form conditions and gist conditions, and for such acts there is little importance in the-
ory or practice, if the sanction is absolute or relative nullity. We disagree, and consider that there 
is always a practical importance, for considerations presented further.

Decision No. XXII/2001 of the High Court of Cassation and Justice, pronounced in recourse 
in the interest of law, concluded that the absolute nullity is the nullity expressly mentioned as the 
sanction for breaching a validity condition, and the relative nullity is the sanction for breaching a 
validity condition for issuing/adopting the act if there are no express provisions in the normative 
act regarding the sanction of such a case. Th e same decision established that in the case of absolu-
te nullity, the sanction can be applied by the court ex offi  cio, while in the case of relative nullity the 
sanction may be applied on the request of the prejudiced party, who has to prove prejudice. Th is 
appreciation is consistent with the dispositions of the Civil Code, where article 1247 paragraph 
(3) stipulates that the court has an obligation to invoke the absolute nullity ex offi  cio. In some opi-
nion the High Court of Cassation and Justice has wrongly used the terms of absolute and relative 
nullity, because if the sanction of nullity is clearly stipulated by the law we are in the presence of 
an “express nullity” and if the sanction is not mentioned, but a validity condition of the act has 
been breached, we are in the presence of a “virtual nullity” [17, p. 391-392]. All we can say is that 
the classifi cation in absolute/relative nullity is not incompatible with the classifi cation in express/
virtual nullity. An express nullity can be an absolute or a virtual one. Articles 1250 and 1251 of 
the Civil Code mention that a nullity as absolute or relative if the law stipulates as such. A virtual 
nullity may also be an absolute one (if the infringed interest is a general one) or a relative one (if 
the infringed interest is a private one) according to the same articles of the Civil Code.

Considering all the ambiguous theories about the classifi cation of nullity in the administrati-
ve law, we consider that the decision of the High Court of Cassation and Justice has the merit of 
clearly stating when a nullity is absolute and the consequence of the ex offi  cio appreciation of the 
court. If there is a diff erence in respect with the nature of the infringed interest or the person than 
can invoke the nullity, it is due, on one hand, to the fact that, as stated before, most of the interests 
protected by administrative norms are general interests, and, on the other hand, to the fact that 
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any interested party may contest the legality of an administrative act, if one can prove that one’s 
right or legitimate interest has suff ered a prejudice.

Regarding the period of time for invoking the nullity of an administrative act, more is to 
be said further on.

The competence of annulling the administrative act and consequences
Th e majority of the jurisprudence and case-law agrees that the competence to annul an admi-

nistrative act belongs to the competent public authority or the competent court. Th e competent 
public authority may be the hierarchic superior authority to the one that issued the administrati-
ve act, or a public authority with such a special competence provided by law. It is also agreed that 
the competent public authority may annul the act both for reasons concerning the legality and 
the opportunity of the act. 

In the Romanian administrative law there are two major concepts developed in relation to the 
validity conditions for an administrative act. Th e so-called “school of Cluj” (formed by Transyl-
vanian authors, as Cluj is considered to be the capital of the province and has a renowned Faculty 
of Law) considers that the opportunity of the administrative act is a distinct condition from the 
condition of legality of the act. Th e opportunity concerns the discretionary power of the adminis-
tration to decide if, when and under what circumstances an administrative act should be issued 
or adopted. Th e “school of Bucharest” considers that the condition of opportunity is included, 
among others, in the condition of legality [1, p. 41]. Nevertheless, the adepts of the “school of 
Bucharest” make a diff erence between the nullity caused by lack of legality and the nullity caused 
by lack of opportunity, when they consider that the eff ect of nullity is retroactive in the former 
case and only for the future in the latter case, as we have already mentioned. 

Th e importance of the views of the two schools lies in the competence of courts to declare the 
nullity of an administrative act. Th e “school of Cluj” affi  rms that courts are competent to verify only 
if the legality conditions (such as competence, procedure, respect of legal norms with higher power, 
form) were met when the administrative act was issued/adopted, and have no competence to verify 
if the opportunity condition was met. Th e school of Bucharest affi  rms that courts are competent to 
verify if the conditions of legality for issuing/adopting the administrative were met, including the 
existence of opportunity. When mentioning the possibility of the court to verify the opportunity of 
the administrative act, the doctrine refers to the possibilities established by French administrative 
law in terms of “contrôle minimum”, “contrôle normal” and “contrôle maximum” [9, p. 64-71]. Un-
fortunately, with few exceptions, jurisprudence, including the one of the High Court of Cassation 
and Justice, agrees with the “school of Cluj” rather strictly. As we have previously showed, we consi-
der this attitude a loss for the possibility of the courts to maintain legality [17].

Th e possibility of requesting the court to annul an individual administrative act is subjected 
to a time limit. According to article 6 of the Law No. 554/2004, the person prejudiced by such an 
act may address the court during a period of six months, starting on the date when the response 
to the graceful appeal was received, the date when the unjustifi ed refusal of solving a request was 
received, or the date of expiring of the time period during which the request had to be answered 
by the administrative authority, but no longer than a year from the date when the act was issued. 

Th ere is no time limit and no other limit for the competent public authority to annul the ille-
gal act. In this respect, the Romanian doctrine is diff erent from the French or German doctrine or 
jurisprudence. French jurisprudence stated that the termination of an administrative individual 
act that creates rights may be disposed by the public authority only in a term of four months from 
the day it has been issued/adopted [6, pp. 216-217]. If the benefi ciary of the act is demanding the 
termination, the time limit does not apply. In the case of the individual administrative acts, the 
administration may annul them only during the time limit provided for the contestation of the 
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act in court. In German law, there also limitations for the administration in the possibilities of 
terminating an administrative individual act that creates rights, limitations that ensure the res-
pect of the principle of legal certainty [18, pp. 216-217].

Administrative normative acts may be annulled, by the public authority (which in fact is an 
abrogation) or by the court with no time limit.
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Rezumat
Acest articol vizează prezentarea unor caracteristici ale drepturilor și libertăţilor fundamentale, 

asa cum acestea sunt vazute la nivel internaţional. Dispoziţiile   Constituţiei Române sunt examinate 
și explicate intr-o maniera riguroasa. De asemenea, sunt discutate abordări fi lozofi ce in ceea ce 
priveste conceptul de drepturi fundamentale, precum și gânduri doctrinare.
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Abstract
Th is article aims at explaning some features of the fundamental rights and liberties, as they are 

seen at international level. Th e provisons of the Romanian Constitution are examined and axplai-
ned rigorously. Also, philosophical approaches to the concept of fundamental rights are discussed, as 
well as doctrinary thoughts.

Keywords: fundamental rights, fundamental liberties, human rights

La Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci – après dénommée C.E.D.O.), consa-
cre et garantit en article 10 un des droits fondamentaux, c’est – à – dire la liberté de l’expression.

Lorsque les Etats adoptent des mesures restrictives ou dérogatoires en ce qui concerne 
l’exercice de ce droit, l’instance internationale de Strasbourg a la compétence d’établir si ces me-
sures sont justifi ées, en analysant les suivants aspects en ordre de marche : s’il y a ou non une 
ingérence dans l’exercice du droit garanti par la Convention ; si l’ingérence est prévue par la loi 
nationale ; si la mesure restrictive vise un but légitime établi par la Convention ; la nécessité dans 
une société démocratique et la proportionnalité de l’ingérence avec le but légitime poursuivi.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme analyse l’observation du critère de la pro-
portionnalité après avoir établi que l’ingérence dans l’exercice de la liberté de l’expression est prévue 
par la loi nationale et qu’elle poursuit l’accomplissement d’un but légitime prévu par la Convention.

Les provisions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sont aussi 
présentes dans la Constitution de la Roumanie dans le règlement des deux articles : article 30 – 
Liberté de l’expression et l’article 31 – Droit à l’information.

Selon C.E.D.O., les éléments constitutifs de ce droit sont les suivants: la liberté de pensée, 
la liberté de chercher des informations, la liberté de communiquer les idées et les informati-
ons sans être limité par l’interférence des autorités publiques aussi que la liberté de bénéfi cier 
d’informations sur plan externe et international.

La jurisprudence C.E.D.O. a statué que l’article 10 garantit aussi l’expression artistique, les ac-
tivités des sociétés de radio – diff usion, cinéma ou télévision et surtout la presse. Une société dé-

1  George Coca,  lector univ. dr. , Facultatea de Drept și Administraţie Publică, București, Universitatea 
Spiru Haret, e-mail georgecoca59@yahoo.com
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mocratique se caractérise par pluralisme, tolérance, esprit d’ouverture et la possibilité d’exprimer 
une opinion minoritaire est un composant essentiel d’une société démocratique.

La protection de la liberté d’expression doit aussi projeter les informations qui peuvent off en-
ser les autorités de l’Etat ou une part de la population.

Ce droit fondamental de l’homme, respectivement la liberté d’expression, a un caractère au-
tonome dans le sens qu’il a une valeur qui ne se subordonne à l’intérêt général. En conséquence, 
on garantit aussi l’observation du principe du pluralisme et l’exclusion de l’Etat dans l’acte de 
création, information et expression de l’individu.

A coté de l’exercice de ce droit, l’Etat a plusieurs obligations : l’obligation de s’abstenir de la 
limitation de la liberté d’expression sous toutes ses formes ; l’obligation positive d’assurer l’exercice 
de ce droit par la garantie de l’existence de certains moyens d’information garantis (l’Etat est celui 
qui doit s’opposer à la concentration excessive de la presse et doit assurer la diversité des moyens 
de communication).

L’alinéa (2) de l’article 10 prévoit aussi certaines « dettes et responsabilités » dans l’exercice de 
la liberté d’expression aussi que des restrictions, formalités et conditions d’exercice.

C.E.D.O. a statué que l’article 10 peut être transgressé par des mesures disposées par 
les autorités publiques contre les personnes qui ont exercé leur liberté d’expression par la 
liberté d’expression comme : des affaires pénales et affaires civiles ; saisies de biens ; le refus 
d’autoriser certaines publications ou postes de télévision ; interdiction de diffuser certaines 
informations, etc.

La jurisprudence C.E.D.O. considère la liberté d’expression comme étant un des droits fon-
damentaux essentiels d’une société démocratique. Quand même, elle ne doit pas être utilisée 
seulement pour les informations et idées favorables, inoff ensives pour l’Etat mais aussi pour celles 
qui inquiètent l’Etat ou une part de la population, à condition que toute formalité, condition ou 
restriction imposée en matière soit proportionnelle au but légitime poursuit.

Lorsque C.E.D.O. analyse si les mesures restrictives imposées par les autorités nationales sont 
adéquates au but légitime invoqué, elle analyse l’observation du principe de la proportionnalité.

Même si on se trouve dans une telle situation, C.E.D.O. identifi e aux Etats contractants une 
certaine marge d’appréciation qui diff ère en fonction du but légitime poursuit et des moyens dans 
lesquels la liberté d’expression est manifestée, en considérant que les autorités internes sont mieux 
placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences imposées 
par l’éthique d’une société de telle manière qu’elles ont une grande marge d’appréciation.

Un des moyens les plus effi  caces par lequel le public est informé sur les idées et les opinions 
des leaders politiques ou sur les réalités sociales este la presse. Cette – ci a la mission de com-
muniquer d’informations sur les problèmes débattus dans la vie publique, et voilà pourquoi les 
limites de la critique admissible sont plus larges envers un homme politique ou un gouvernement 
que pour un simple citoyen.

Les restrictions imposées à la presse doivent être rigoureusement proportionnelles et centrées 
sur les affi  rmations qu’elles ont eff ectivement dépassé les limites d’une critique admissible.

C.E.D.O. assure la protection de la presse, en considérant que l’intérêt général est mieux servi 
lorsque le public est off ert les informations les plus compréhensives  et donc, le rapport de pro-
portionnalité est strictement interprété dans le sens qu’en vue de justifi er une limitation de la 
liberté de la presse, on doit avoir un besoin social impérieux.

Dans les aff aires « Unabhangige Initiative Information- Sviclfalt v. Autriche ; Dichand et au-
tres v. Autriche; Krane Verlag Con & Co.K.G. v. Autriche. Dans les décisions de 26 février 2002, 
l’instance de Strasbourg a fait la diff érence entre des faits et jugements de valeur dans le sens que 
si la matérialité des faits peut être prouvée, les jugements de valeur ne sont capables d’être démon-
trés sous l’aspect de leur exactitude.
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Ainsi, on ne peut pas justifi er sous l’aspect de la proportionnalité la condamnation d’un jour-
naliste pour l’expression de certains jugements de valeur, mais, même si on est dans la présence 
d’un jugement de valeur, celui-ci doit avoir une base factuelle qui la soutient.

L’activité des fonctionnaires d’Etat déployée dans l’accomplissement des attributions foncti-
onnelles représente un aspect particulier de la liberté d’expression. Dans une telle situation, l’Etat 
peut restreindre le droit d’expression de ses fonctionnaires dans la mesure où leurs points de vue 
concernent les tâches ou les attributions de travail, mais quand même, on doit tenir compte du 
principe de la proportionnalité pour que les mesures ne soient pas restrictives.

C.E.D.O. analyse chaque aff aire en fonction de ses particularités.
Dans l’aff aire Sunday Times versus Royaume Uni (Décision de 29 Avril 1979), C.E.D.O. a 

constaté que l’interdiction de publier un article concernant une aff aire pendante devant la Cour 
Judiciaire, interdiction disposée par la Haute Cour et soutenue par la Chambre des Lords, qui 
représente une transgression de l’article 10 de la Convention parce que le principe de la propor-
tionnalité n’a pas été respecté. Dans cette aff aire, la Cour a retenu les suivantes : «La mission de 
mass media est de communiquer d’informations et idées sur les questions que les Tribunaux les 
jugent et le public a le droit de recevoir ces informations et idées. »

La satisfaction de l’intérêt public d’être informé est un aspect essentiel pour établir si une im-
mixtion des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression est justifi ée. En rapport 
avec ces prémisses, C.E.D.O. a constaté que l’intérêt de la maintenance de l’autorité du pouvoir 
judiciaire n’a pas constitué une nécessité sociale si pressante qu’il contrecarre l’intérêt public de 
recevoir l’information.

Les condamnations appliquées aux journalistes pour les articles publiés dans la presse représen-
tent un restreinte de la liberté d’expression. Voilà pourquoi la Cour a examiné d’une manière rigo-
ureuse l’observation de la condition de proportionnalité, ayant en considération que les sanctions 
étaient appliquées pour des critiques apportées aux hommes politiques ou aux autorités de l’Etat.

La jurisprudence C.E.D.O. a aussi retenu que l’observation du principe de la proportionnalité 
est réalisée en rapport avec les coordonnées suivantes : « Dans un système démocratique, les ac-
tions ou omissions du gouvernement doivent être placées sous le contrôle stricte, pas seulement 
des pouvoirs législatifs et judiciaires, mais aussi sous le contrôle de l’opinion publique. En outre, la 
position dominante qu’il occupe exige une preuve de rétention en ce qui concerne l’utilisation de 
la procédure pénale, surtout s’il dispose d’autres moyens pour répondre aux attaques et critiques 
injustifi ées de ses opposants (Aff aire Seker Karatos v. Turquie, la décision de 9 Juillet 2002 ; Aff ai-
re Ayse Ozturk v. Turquie, décision de 15 octobre 2002).

D’autre part, on doit aussi admettre le fait que la liberté de la presse n’est pas absolue, elle ne 
doit pas dépasser de certaines limites surtout en ce qui concerne la réputation et les droits des 
autres et la nécessité de prévenir la diff usion des informations confi dentielles. Même si on admet 
que la liberté journalistique comprend aussi la possibilité de recourir à un dosage d’exagération, 
même défi , les limites de la critique admissible sont plus restreintes lorsqu’on parle d’un simple 
homme particulier que d’un gouvernement ou une personnalité publique.

C.E.D.O. fait la distinction entre les expressions injurieuses et les critiques acceptables 
lorsqu’on établit si le principe de la proportionnalité a été respecté ou non.

Dans l’aff aire Tammes versus Estonie, le réclamant a été condamné parce qu’il a utilisé dans la 
presse des termes off ensants pour l’épouse d’un ancien Premier Ministre et Ministre. Lorsqu’elle 
a analysé la proportionnalité entre la sanction appliquée et le but légitime poursuivi, C.E.D.O. a 
retenu que les termes off ensants utilisés par le journaliste constituent des jugements de valeur 
exprimés d’une manière off ensante qui n’étaient pas nécessaires pour exprimer une opinion néga-
tive et l’utilisation de ces termes pour qualifi er la vie privée d’une personne n’est pas justifi ée par 
l’intérêt public poursuivi.



445

La suivante constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression : obliger un jo-
urnaliste de révéler ses sources d’information. C’est ainsi que dans l’aff aire Goodwin v. Royaume 
Uni (Décision de 27 mars 1996), pour vérifi er l’observation du principe de la proportionnalité, 
C.E.D.O. a pris en considération  l’importance de la protection des sources journalistiques pour 
la liberté de la presse et l’eff et négatif d’une ordonnance de divulgation. Ainsi, on a stipulé qu’   
« il serait temps d’accorder un signifi cation plus grande à l’intérêt de la société démocratique de 
s’assumer et maintenir la liberté de la presse lorsqu’on veut déterminer si la restriction est propor-
tionnelle au but légitime poursuivi. Les limites de la confi dentialité sur les sources journalistiques 
demande le plus scrupuleux examen de la part de la Cour ».

La jurisprudence C.E.D.O. a retenu dans l’aff aire Plan (Société v. France) que le temps repré-
sente un critère pour apprécier si le principe de la proportionnalité a été respecté ou non dans le 
cas de la limitation de l’exercice de la liberté d’expression, par interdire la publication d’un travail 
qui est susceptible de révéler des données au caractère confi dentiel concernant l’évolution d’une 
maladie souff erte par une importante personne politique. Le passage du temps doit être pris en 
considération lorsqu’on analyse la compatibilité avec la liberté d’expression d’une mesure si grave 
pour l’interdiction absolue de publier un livre.

Un aspect particulier est représenté par l’application du principe de la proportionnalité dans 
le cas de limitation d’expression des fonctionnaires publics.

Dans ces situations, C.E.D.O. a retenu que l’Etat peut restreindre le droit à la liberté d’expression 
des fonctionnaires publics dans la mesure où leurs points de vue regardent les tâches ou les attri-
butions fonctionnelles.

Une situation particulière se produit lorsqu’on se trouve dans la présence des personnes qui ont le 
statut de militaires parce que dans ce cas, l’instance européenne doit examiner le concept « d’ordre ».

Il s’agit de l’ordre et la discipline militaire qui signifi e plus que l’ordre public parce qu’on fait référen-
ce à un certain group social qui doit respecter certaines règles de conduite, restreintes et privations.

Les Etats ont une marge d’appréciation plus large et les règles imposées aux militaires en ce qui 
concerne la liberté d’expression sont appropriées au but légitime poursuivi. (L’aff aire Engel versus 
Hollande, Décision de 8 Juin 1976).

Pour l’ordre constitutionnel d’un Etat, l’obligation de loyauté politique imposée à un fonction-
naire a une importance particulière. C.E.D.O. a retenu dans l’aff aire Vogt versus Allemagne que la 
révocation de la position d’un cadre didactique à cause de manque de loyauté envers la Constitu-
tion n’est pas proportionnelle avec le but poursuivi, tout spécialement que les autorités nationales 
avaient d’autres mesures punitives plus faciles.

Un des aspects particuliers de la liberté d’expression est représenté par la liberté du débat 
politique. La maintenance et la consolidation de la démocratie pluraliste imposent des garanties 
constitutionnelles qui restreignent pour certaines catégories professionnelles la liberté de déplo-
yer des activités politiques. Ainsi, la jurisprudence C.E.D.O a retenu que l’interdiction pour les 
policiers de déployer des activités politiques respecte le principe de la proportionnalité.

Les droits et les responsabilités précisées par l’article 10 paragraphe 2 ont une  importance 
spéciale lorsqu’on parle de la liberté d’expression des magistrates de haut rang.

Dans l’aff aire Wille v. Lichtenstein, Décision de 28 Octobre 1999, on a retenu « qu’il est légiti-
me de s’attendre des fonctionnaires de l’ordre judiciaire d’utiliser leur liberté d’expression avec des 
réservations chaque fois qu’on est susceptible de mettre en discussion l’autorité et l’impartialité de 
l’autorité judiciaire. Chaque touche à la liberté d’expression d’un magistrat réclame une vérifi ca-
tion minutieuse de l’observation du principe de la proportionnalité. La prémisse ce cette analyse 
est l’existence d’un juste équilibre entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression 
et d’un autre part, l’intérêt légitime d’un Etat démocratique de veiller sur le fait qu’une fonction 
publique doit agir dans les buts énoncés par l’article 10 paragraphe 2. Dans ce cas, C.E.D.O. e rete-
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nu qu’il i ya une touche apportée au réclamant, un haut magistrat, en ce qui concerne l’exercice de 
sa liberté d’expression, parce que les autorités nationales, en critiquant le contenu de son discours, 
l’avaient notifi é sur l’intention de le sanctionner parce qu’il avait librement exprimé son opinion. 
C.E.D.O. a apprécié que les raisons des autorités nationales pour justifi er la touche apportée au 
droit du réclamant à la liberté d’expression ne sont pas suffi  santes pour démontrer que l’ingérence 
était nécessaire dans une société démocratique, ayant en considération que le discours en liti-
ge avait l’objet problèmes de droit constitutionnel. Même si on admet l’existence d’une marge 
d’appréciation, la réaction des autorités nationales, c’est – à – dire le licenciement du magistrat 
de sa position, n’a pas été proportionnelle au but poursuivi et par conséquent, l’article 10 de la 
Convention a été transgressé.

A la fi n, on soumet à l’attention un autre aspect de la liberté d’expression, c’est – à – dire 
l’expression artistique.

C.E.D.O. jurisprudence a statué que l’article 10  de la Convention «  comprend la liberté 
d’expression artistique qui permet la participation à l’échange politique d’informations et idées 
culturelles, politiques, sociales et de toute sorte ».

Dans ces cas, l’application du principe de la proportionnalité implique et caractérise le con-
cept de morale et implicitement, la possibilité reconnue des états d’adopter des mesures restricti-
ves. En matière de moralité, les pays européens n’ont pas une conception uniforme des exigences 
de protection contre les attaques à l’adresse des convictions religieuses.
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LES IMPLICATIONS JURIDIQUES EN MATIÈRE JURIDICTIONNELLE DUES  
À L'INTÉGRATION DE LA ROUMANIE EN L'UE1

Prof.univ.dr., Valerius M. CIUCĂ
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, România,
Lab.RII France, Ex-juge, TUE Luxembourg

Rezumat
Admiterea României în Uniunea Europeana este ocazia cea mai potrivită pentru evaluarea for-

ţelor care susţin principiile și virtuţile democratice ale poporului nostru. Este un prilej secular de 
rafi nare, de distilare a unor reguli de organizare a societăţii românești în concordanţă cu valorile 
universale ale dreptului european, în cel mai meliorist sens cu putinţă. Justiţia, pilastru fundamental 
în orice societate, este prima vizată în această odisee europeană. 

Pe cale de consecinţă, România are fericita șansă istorică de-a-și apropria cele mai efi ciente 
mijloace pentru a crea și a întări palisadele necesare punerii în operă a principiilor independenţei 
judecătorului, preeminenţei dreptului european, al existenţei unui remediu judiciar pentru orice tip 
de controversă juridică (cum de altfel, pe noi, dacii, ne-au învăţat latinii de două milenii : ubi jus ibi 
remedium) și a tot ceea ce a acumulat dreptul european în vederea întronizării principiului demo-
cratic al supremaţiei normei de drept prin raportare la voinţa autorităţilor publice.

În sfârșit, prin această conferinţă publică, încerc a semnala eforturile de ordin livresc, cărtu-
răresc, informaţional pe care România trebuie să le facă pentru aculturarea, disiparea în public a 
normelor europene, a modului european de refl ectare pe seama fenomenelor socio-juridice ce ne 
amprentează existenţa în această meta-naţiunea europeană, în această patrie a patriilor fraterne. 
Mă gândesc la dotarea bibliotecilor, a clusterelor de calculatoare, a instituţiilor cu tot ce oglindește 
viaţa spiritului european. 

Motto: Major pars trahit ad se minorem…2

La plus forte conséquence est la transformation de la justice roumaine dans une justice euro-
péenne ou de facture européenne grâce à l’action inéluctable de trois principes fondamentaux, de 
trois piliers essentiels du droit européen.

Je fais référence aux: principe de l’eff et direct du droit européen; principe de la primauté du 
droit communautaire et le principe de la non–applicabilité du droit national à l’encontre du droit 
communautaire. 

Le premier principe, qui concerne même le droit résultant des directives, est un principe jailli 
dans la célèbre aff aire de l’année 1962 (Van Gend en Loos contre Netherlandse Administratie) et 
qui réactive à l’échelle européenne l’ancien adage de droit romain, ubi jus, ibi remedium. 

Ce principe fondamental cherche à ce que, par la force de l’argument de l’interprétation unifor-
me et de droit européen (ici inclus de la législation secondaire), comme interprétation téléologique 
de la Cour, le droit européen soit un droit eff ectif et unifi cateur. La même interprétation téléolo-
gique des normes communautaires est réclamée aussi par le deuxième principe de droit européen 
auquel la Roumanie devra s’habituer, c’est-à-dire le principe de la primauté du droit européen.

1  Text prezentat și la Universitatea din Ghent, Belgia, 2007.
2  La partie la plus grande attire à soi-même la partie petite…(transposition de la théorie de la connexité 

du jus rerum). VMC
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Par ordre historique, étant un droit postérieur à celui national, le raisonnement applicable 
c’est le suivant : lex posterior derogat priori.

Raffi  né dans l’aff aire Costa versus Enel (1964,) ce principe part de la réalité juridique intégrée 
que le traité CEE de 1957 a déterminée.

Pratiquement, les instances européennes sont habilitées à se prononcer par voie d’arrêts pré-
judiciels sur les controverses juridiques et tout cela à la faveur de l’interprétation uniforme et 
effi  cace des normes communautaires. En ce sens, le droit national roumain va produire ses eff ets 
seulement au moment où le droit communautaire se tait. 

Dans le prolongement de ces principes, un autre principe que les instances roumaines va 
devoir assimiler, est celui de l’obligation de ne pas appliquer le droit roumain à l’encontre des 
dispositions du droit communautaire.

Pour cela, les instances roumaines vont se comporter comme instances européennes en ce 
sens qu’elles ne doivent pas attendre l’abrogation des normes nationales pour pouvoir appliquer 
le droit communautaire. 

Le système juridique communautaire se présente à la façon d’un système intégré, c’est-à-dire 
d’un système qui n’accrédite pas l’esprit dualiste et celui du multilatéralisme des systèmes supra-
étatiques anciens (conformément à une décision de 1972 dans une aff aire : Commission versus 
Italie). Cela signifi e, entre autre, que le droit communautaire est prioritaire et le droit roumain 
devient subjacent.

Ce principe, exprimé ci-dessus, attire automatiquement l’obligation des juges roumains 
d’interpréter les normes nationales à la lumière du droit de l’UE.

Ce qui va paraître véritablement frappant pour les juges roumains sous l’impact du droit com-
munautaire pourra consister en ce pouvoir qui est reconnu au principe de la pleine assurance, 
de l’effi  cacité du droit européen, principe en vertu duquel, lui, le juge roumain, devra écarter les 
normes roumaines en vigueur à la faveur de celles communautaires au moment où il est empêché 
de prendre des mesures provisoires au sens des normes communautaires. Pratiquement, de cette 
manière, le juge roumain deviendra habilité à contraindre et à sanctionner les pouvoirs législatifs 
et exécutifs précisément pour assurer l’application directe et la primauté du droit européen. 

Finalement, l’accommodation des instances roumaines à l’esprit du droit européen devra se 
consommer sur le terrain du principe que je le trouve le plus intéressant, le principe du droit 
public par rapport à l’histoire universelle du droit, c’est-à-dire le principe de la responsabilité des 
Etats membres pour l’éventuelle violation des normes communautaires.

En des termes communs dans ce contexte nous parlons de la responsabilité de la Roumanie 
pour la sécurité juridique de l’entier espace européen, pour l’avis non inébranlable du droit euro-
péen. L’Etat de droit trouvé sous l’empire de son épitomé ou de son suprême principe réglateur: 
ubi jus ibi justitia, sive remedium, va acquérir, de cette façon, une relevance assez attendue pour 
tous les citoyens roumains, qui sont également des citoyens européens. 

Ainsi que ceux-ci se réjouissent des deux cercles identitaires, concentriques de sécurité ju-
ridique conférés par les deux citoyennetés, roumaine et européenne, à leur tour, les instances 
roumaines deviendront, grâce à ces principes, ipso facto, des instances européennes de droit com-
mun et le droit européen en Roumanie va connaître l’alchimie spécifi que du droit national rou-
main, c’est-à-dire, il va s’internaliser et devenir plus effi  cace.

Pour l’acculturation et pour la mise en œuvre de ces principes et normes juridique, nés dans 
la fabuleuse œuvre des juges européens pendant la seconde du siècle dernier, est naturellement 
nécessaire au premier lieu une promethean action de traduction : tout d’abord, la traduction des 
toutes les réglementations européennes qu’elles relèvent soit du Conseil, soit de la Commission 
ou du Parlement; ensuite, la traduction des toutes les normes statutaires de la Cour européenne, 
du Tribunal de première instance, du Tribunal de la fonction publique et de la Banque centrale 
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européenne; fi nalement, la traduction de l’intégralité de la jurisprudence appartenant aux instan-
ces européennes. L’ensemble de celles-ci doit être introduit dans les bases des données de toutes 
les instances, bibliothèques, institutions publiques ou académiques roumaines. 

Une nécessité impérieuse consiste en celle de la formation de juges spécialisés en matière de 
concurrence et marque communautaire, juges qui travaillent dans le cadre de sections spécia-
lisées auprès de nos instances. En ce sens, je trouve remarquable le modèle allemand dans lequel, 
exempli gratia, nous trouvons des sections spécialisées pour les marques et les brevets en général 
pour préserver les droits de la propriété intellectuelle. 

Finalement par la perspective purement païdeique, l’école juridique roumaine devra conna-
ître une nouvelle vision de recherche des phénomènes juridiques, une vision calquée sur l’esprit 
ouvert et comparatiste du droit européen. 

La tradition de la culture juridique de type universaliste, encyclopédiste et classique devra 
être renouvelée. 

La philosophie juridique dominante qui a des fondements romaniste, pandectistiques et soci-
ologistes favorise beaucoup la compréhension des phénomènes juridiques et européens et le sens 
intégrateur de la construction européenne. 

L’autarchisme et l’exceptionnalisme, comme réfl exes évidents de l’historisme juridique, doi-
vent être articulés, en Roumanie, sur cette volonté des Européens, la volonté d’accommoder les 
traditions et les habitudes avec l’esprit vivant de la création d’un jus commune Europaeus  effi  cace 
et unifi cateur.
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COMPETENŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

Dr., Dan CIMPOERU,
Avocat, București, România

Abstract
For the purpose of European construction, the Member States (now 27 in number) concluded 

treaties establishing fi rst the European Communities and then a European Union, with institutions 
which adopt legal rules in specifi c areas.

Th e Court of Justice of the European Union is the judicial institution of the European Union 
and of the European Atomic Energy Community (Euratom). It is made up of three courts: the Co-
urt of Justice, the General Court and the Civil Service Tribunal. Th eir primary task is to examine 
the legality of European Union measures and ensure the uniform interpretation and application of 
European Union law.

Th rough its case-law, the Court of Justice has identifi ed an obligation on administrations and nati-
onal courts to apply EU law in full within their sphere of competence and to protect the rights conferred 
on citizens by that law (direct application of EU law), and to disapply any confl icting national provision, 
whether prior or subsequent to the EU provision (primacy of European Union law over national law).

Th e Court of Justice also works in conjunction with the national courts, which are the ordinary 
courts applying EU law. Any national court or tribunal which is called upon to decide a dispute in-
volving EU law may, and sometimes must, submit questions to the Court of Justice for a preliminary 
ruling. Th e Court must then give its interpretation or review the legality of a rule of EU law.

Th e development of its case-law illustrates the Court’s contribution to creating a legal environ-
ment for citizens by protecting the rights which European Union legislation confers on them in vari-
ous areas of their daily life.

I. Reglementare actuală
De-a lungul timpului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (în continuare CJUE) a cunoscut 

o evoluţie atât în ceea ce privește structura sa cât și atribuţiile cu care este învestită. 
Deoarece acest studiu nu are drept scop o prezentare din perspectivă istorică a CJUE, în cele 

ce urmează ne vom mărgini la a prezenta această instituţie europeană în contextul actual al re-
glementărilor specifi ce.

În acest sens, am folosit, în principal, ca izvoare de drept, versiunile consolidate ale tratatelor 
fondatoare și a protocoalelor aferente.

Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcţi-
onarea Uniunii Europene, publicate în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene nr. 2010/C83/01 din 
30.03.20101. 

1  Pentru varianta online a se vedea http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:RO:H
TML.

 Potrivit „Avizului cititorului”, anexă la această versiune consolidată, „Prezenta publicaţie conţine versiu-
nile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană ţi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Eu-
ropene, precum și a protocoalelor și a anexelor la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la 
Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona și care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Aceasta 
conţine de asemenea declaraţiile anexate la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat 
Tratatul de la Lisabona. 
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Tratatul privind Uniunea Europeană (în continuare TUE) cuprinde doar două articole (art. 13 
și 19) care reglementează rolul, structura și competenţa CJUE.

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în continuare TFUE) cuprinde o regle-
mentare mult mai vastă în cadrul Secţiunii 5 „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene” (art. 251-
281). De asemenea, prevederi relevante referitoare la CJUE sunt cuprinse în art. 108, 218, 299 
și 340 din TFUE.

Tratatul de instituire a Comunităţi Europene a Energiei Atomice (EURATOM), în varianta 
consolidată2, cuprinde, de asemenea o serie de prevederi în legătură cu CJUE (art. 12, 18, 21, 81, 
82, 83, 103-105, 106a, 144, 145, 157 și 188).

Referiri importante despre CJUE găsim și în unele Protocoale la TFUE, astfel:
- Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii (art. 8);
- Protocolul (nr. 3) privind Statutul CJUE;
- Protocolul (nr. 7) privind privilegiile și imunităţile Uniunii Europene (art. 1);
- Protocolul (nr. 36) privind Dispoziţiile tranzitorii Titlul VII Dispoziţii tranzitorii privind 

actele adoptate în temeiul titlurilor V și VI din Tratatul privind Uniunea Europeană înainte de 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (art. 10).

În sfârșit, o serie de aspecte procedurale privind activitatea acestei instituţii jurisdicţionale 
găsim și în următoarele acte normative:

- Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie3;
- Instrucţiunile practice privind acţiunile directe și recursurile;
- Regulamentul de procedură al Tribunalului4;
- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 02.11.2004 de instituire a Tribunalului Funcţiei 

Publice al Uniunii Europene (2004/752/CE EURATOM)5.

II. Precizări terminologice
Prin Tratatul de la Lisabona6, semnat la 13.12.2007 s-au adus modifi cări și sub aspect termi-

nologic în ceea ce privește Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, astfel:
„Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, ca instituţie a Uniunii Europene, și-a schimbat 

denumirea în „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”. 

În conformitate cu aviz cititorului din precedenta versiune consolidată publicată (JO C 115, 9.5.2008, p. 1), 
textul prezent include rectificările adoptate în acest interval. 

Prezentul text include, de asemenea, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată de că-
tre Parlamentul European, Consiliu și Comisie la Strasbourg la 12 decembrie 2007 (JO C 303, 14.12.2007, 
p. 1). Prezentul text reia și adaptează Carta proclamată la 7 decembrie 2000 și o înlocuiește înecpând cu 1 
decembrie 2009, data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În temeiul articolului 6 alineatul (1) 
primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta proclamată în 2007 are valoare juridică 
egală cu cea a tratatelor.”

2  Varianta consolidată a celor două tratate a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
2010/C84/01 din 30.03.2010. Potrivit „Avizului cititorului”, anexă la această versiune consolidată, „Pre-
zenta publicaţie conţine versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energi-
ei Atomice, precum și protocoalele și anexele la acest tratat, în care au fost integrate modificările aduse prin 
Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007, și intrat în vigoare la 1 decembrie 2009”.

3  Versiunea consolidată a Regulamentului de procedură al CJ a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene nr. 2010/C177/01 din 02.07.2010.

4  Versiunea consolidată a Regulamentului de procedură al Tribunalului a fost publicată în Jurnalul Ofici-
al al Uniunii Europene nr. 2010/C177/02 din 02.07.2010.

5  Versiunea consolidată a Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 02.11.2004 de instituire a Tribuna-
lului Funcţiei Publice al Uniunii Europene a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
2004/L333/7 din 09.11.2004.

6  Pentru varianta online, a se vedea http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:RO:HTML
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„Tribunalul de Primă Instanţă” a devenit „Tribunal”, iar „camerele jurisdicţionale” și-au 
schimbat denumirea în „tribunale specializate”.

Potrivit art. 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Curtea de Justiţie a Uniunii Europe-
ne este compusă din următoarele instanţe:

- Curtea de Justiţie;
- Tribunalul;
- tribunalele specializate (Tribunalului Funcţiei Publice).

III. Competenţa Curţii de Justiţie
Curtea de Justiţie are următoarea competenţă:
A. Ca instanţă competentă să se pronunţe cu titlu preliminar
Articolul 19 alin. (3) lit. b) din TUE și art. 267 din TFUE instituie un „mecanism fundamental 

al dreptului Uniunii Europene, mecanism menit să confere instanţelor naţionale mijloacele de a 
asigura o interpretare și o aplicare uniforme a acestui drept în toate statele membre.”7

Acest mecanism juridic este ceea ce în doctrină este numită procedura „trimiterilor prelimi-
nare”, a „întrebărilor preliminare”, a „hotărârilor preliminare” sau a „întrebărilor prejudiciale”8.

Articolul 19 alin. (3) lit. b) din TUE prevede:
„(3) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele: 
 (b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătorești naţionale, cu privire la interpreta-

rea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţii;”
Articolul 267 din TFUE prevede:
„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe, cu titlu preliminar, cu 

privire la: 
(a) interpretarea tratatelor; 
(b) validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, ofi ciile sau agenţiile Uniunii; 
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în faţa unei instanţe dintr-un stat membru, 

această instanţă poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privinţă îi este necesară 
pentru a pronunţa o hotărâre, să ceară Curţii să se pronunţe cu privire la această chestiune. 

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa unei instanţe na-
ţionale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, această instanţă este 
obligată să sesizeze Curtea. 

Înainte de a trece la analiza acestei competenţe specifi ce, trebuie precizat că potrivit art. 256 
alin. (3) din TFUE, Tribunalul are competenţa să judece trimiteri preliminare adresate în teme-
iul articolului 267, în domenii specifi ce stabilite de statut. Având în vedere că statutul nu a fost 
adaptat în această privinţă, Curtea de Justiţie este singura competentă să se pronunţe cu titlu 
preliminar. 

În ceea ce privește caracterizarea juridică a acestei competenţe, doctrina de specialitate, atât 
cea naţională, cât și cea europeană, este extrem de amplă; însăși CJUE, în deciziile pronunţate și 
nu numai, face  serie de precizări importante9.

În continuare, prezentăm principalele aspecte ale acestui mecanism juridic de o importanţă 
crucială pentru aplicarea dreptului comunitar;

7  Nota de informare a CJUE cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale 
(2009/C 297/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C297/1/05.12.2009, partea a IV a.

8  Pentru o dezbatere asupra terminologiei a se vedea E.C.Mogîrzan, Noţiunea de chestiune prejudicială și 
cea de acţiune în terminologia dreptului român și cea a dreptului Uniunii Europene, în Dreptul nr. 5/2007, 
p. 101-113.

9  Nota de informare a CJUE cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanţele naţionale 
(2009/C 297/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C297/1/05.12.2009, partea a IV a.
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Procedura preliminară vizează două aspecte:
- interpretarea dreptului Uniunii;
- validitatea actelor adoptate de instituţiile, organele, ofi ciile sau agenţiile Uniunii.
În cazul „contenciosului de interpretare”, Curtea urmărește afl area sensului exact al unor dis-

poziţii normative și privește atât conţinutul tratatelor Uniunii, cât și dreptul derivat.
Stabilirea validităţii unui act adoptat de instituţiile organele, ofi ciile sau agenţiile Uniunii ur-

mărește verifi carea de către Curte a conformităţii acelui act cu dreptul comunitar. Este ceea ce în 
doctrină este numit „contenciosul de legalitate” și care vizează numai dreptul comunitar derivat. 
Cu alte cuvinte, „contenciosul de legalitate” examinează conformitatea unui act comunitar de 
rang inferior, în raport cu acte normative comunitare de rang superior.

Actul comunitar supus examinării în cadrul „contenciosului de legalitate” poate fi  atât cu 
caracter normativ, cât și cu caracter individual.

Mai mult, în practică se întâlnesc situaţii în care cele două categorii de contencios „de inter-
pretare” și, respectiv de „validitate” se pot combina deorece stabilirea validităţii poate depinde 
în prealabil de o chestiune de interpretare, astfel că actul comunitar atacat este considerat valid 
numai dacă este interpretat într-un anume sens10.

Acţiunea în pronunţarea unei hotărâri preliminare poate avea ca obiect numai soluţionarea 
unor probleme de drept, Curtea neputând fi  învestită cu verifi carea situaţiei de fapt. Cu toate aces-
tea, prezentarea faptelor, deși nu poate fi  pretinsă, ea ar facilita aprecierea Curţii în interpretarea 
pe care o va da.

B. Ca instanţă de fond
a) Acţiunea în constatarea încălcării dreptului comunitar de către statul membru
Așa cum s-a arătat în doctrină11, această acţiune a fost creată pentru a impune un comporta-

ment statal conform dreptului comunitar.
Acţiunea în constatarea încălcării tratatelor comunitare de către statul membru este regle-

mentată de art. 258 – 260 din TFUE.
 Curtea de Justiţie are o competenţă exclusivă în acestă materie.
În cazul în care se constată că un membru a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în 

temeiul tratatelor se poate inţia o astfel de procedură.
Iniţiativa acestei acţiuni poate aparţine Comisiei sau oricărui stat membru.
Înainte de sesizarea Curţii de Justiţie despre încălcarea tratatelor comunitare, ca o condiţie 

prealabilă, este necesar un aviz motivat cu privire la acest aspect al Comisiei. Avizul este dat după 
ce s-a oferit statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observaţiile. În cazul în care statul în 
cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene. 

În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei luni de la introducerea cererii, 
absenţa avizului nu împiedică sesizarea Curţii de către statul membru.

Dacă se constată că statul membru a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în temeiul 
tratatelor, Curtea de Justiţie emite o hotărâre prin care constată această încălcare. Statul în cauză 
este obligat să ia măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curţii.

În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune 
executarea hotărârii Curţii, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibi-

10  A se vedea, de ex., Hotarârea CJCE din 5.03.1982, Schul, Rec., 1982, p.1409; hotarârea CJCE din 
1.12.1965, C 16/65, Schwarze, Rec., 1965, p.909.

11  Gyula F. Curtea de Justiţie Europeană – Instanţă de judecată supranaţională, Editura Rosetti, Bucu-
rești, 2002, p.126.
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litatea de a-și prezenta observaţiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii 
cu titlu cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră 
adecvat situaţiei. 

În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a respectat hotărârea sa, aceasta 
îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu. 

De regulă, plata unei sume forfetare sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu intervine 
subsecvent și numai în situaţia în care statul membru nu înţelege să respecte hotărârea 
Curţii de Justiţie.

Prin excepţie, în cazul în care Curtea este sesizată printr-o acţiune în constatarea neîn-
deplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere a unei directive adoptate în 
conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica direct prin sesizarea iniţială și 
cuantumul sumei forfetare sau al penalităţi cu titlu cominatoriu; în acest caz Curtea apreciază 
asupra necesităţii acestei plăţi.

Curtea de Justiţie este de asemenea competentă, în limitele prevăzute în continuare, să judece 
litigiile privind: 

- îndeplinirea obligaţiilor statelor membre care rezultă din Statutul Băncii Europene de In-
vestiţii; Consiliul de administraţie al Băncii dispune în această privinţă de atribuţiile recunoscute 
Comisiei prin articolul 258 din TFUE, 

- îndeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor care rezultă din tratate și din 
Statutul SEBC și al BCE; în această privinţă, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene 
dispune, faţă de băncile centrale naţionale, de competenţele recunoscute Comisiei prin articolul 
258 din TFUE în raport cu statele membre. În cazul în care Curtea constată că o bancă centrală 
naţională nu și-a îndeplinit una dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, această bancă 
este obligată să adopte măsurile impuse de executarea hotărârii Curţii. 

b) Acţiunea în anularea actelor organismelor europene
Motivele de anulare vizează12:
- necompetenţa;
- încălcarea unor norme fundamentale de procedură;
- încălcarea tratatelor sau a oricăror norme de drept privind aplicarea acestuia;
- abuzul de putere.
Curtea de Justiţie are competenţă exclusivă13 în judecarea acţiunii în anulare introdusă de un 

stat membru împotriva:
(a) unui act al Parlamentului European sau al Consiliului, sau a celor două instituţii împreu-

nă, cu excepţia14: 
- deciziilor adoptate de Consiliu conform articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
- actelor Consiliului adoptate în temeiul unui regulament al Consiliului privind măsuri de 

apărare comercială în sensul articolului 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
- actelor Consiliului prin care acesta își exercită competenţele de executare în conformitate cu 

articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(b) unui act al Comisiei în temeiul articolului 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcţio-

narea Uniunii Europene15. 

12 Art. 263 alin. (2) din TFUE.
13  Competenţa exclusivă este dată de art. 51 din Statutul CJUE.
14 Aceste acte sunt de competenţa Tribunalului. A se vedea infra pct. IV.
15 Textul vizează actele Comisiei privind propunerile de participare a statelor membre la o formă de 

cooperare consolidată
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Se rezervă Curţii, de asemenea, acţiunile menţionate, atunci când acestea sunt introduse de o 
instituţie a Uniunii împotriva unui act sau al Parlamentului European sau al Consiliului, a celor 
două instituţii împreună sau a Comisiei sau sunt introduse de o instituţie a Uniunii împotriva 
unui act sau a unei abţineri de a hotărî a Băncii Centrale Europene. 

c) Acţiunea în constatarea omisiunii de a acţiona sau „recursul în carenţă”16

În cazul în care, prin încălcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, Consiliul Eu-
ropean, Consiliul, Comisia sau Banca Centrală Europeană se abţin să hotărască, statele membre 
și celelalte instituţii ale Uniunii pot sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a constata 
această încălcare. Prezentul articol se aplică, în aceleași condiţii, organelor, ofi ciilor și agenţiilor 
Uniunii care se abţin să hotărască.

În cadrul acestei competenţe17, Curtea de Justiţie judecă acţiunea introdusă de un stat mem-
bru împotriva:

(i) unei abţineri de a hotărî a Parlamentului European sau a Consiliului, sau a celor două 
instituţii împreună, cu excepţia: 

- omisiunii Consiliului de a adopta decizii conform articolului 108 alineatul (2) al treilea pa-
ragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

- omisiunii Consiliului de a adopta acte în temeiul unui regulament al Consiliului privind 
măsuri de apărare comercială în sensul articolului 207 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene; 

- omisiunii Consiliului de a emite acte prin care acesta își exercită competenţele de executare 
în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 

(ii) unei abţineri de a hotărî a Comisiei în temeiul articolului 331 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. 

Se rezervă Curţii, de asemenea, acţiunile menţionate, atunci când acestea sunt introduse de 
o instituţie a Uniunii împotriva unei abţineri de a hotărî a Parlamentului European sau a Consi-
liului, a celor două instituţii împreună sau a Comisiei sau sunt introduse de o instituţie a Uniunii 
împotriva unui act sau a unei abţineri de a hotărî a Băncii Centrale Europene. 

Ca o condiţie de admisibilitate, este necesară o solicitare prealabilă din partea persoanei inte-
resate adresată organismului european ca acesta să acţioneze.

d) Acţiunea în constatarea legalităţii actului adoptat de Consiliul European sau de Consiliu în 
temeiul articolului 718 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Curtea de Justiţie este competentă să se pronunţe în privinţa legalităţii unui act adoptat de 
Consiliul European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Eu-
ropeană numai la solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a Consiliului 
European sau a Consiliului și numai în privinţa respectării dispoziţiilor de procedură prevăzute 
de respectivul articol. Această cerere trebuie prezentată în termen de o lună de la data respectivei 
constatări. Curtea hotărăște în termen de o lună de la data cererii. 

e) Acţiunea privind diferendele dintre statele membre în legătură cu obiectul tratatelor

16  Art. 265 – 266 din TJUE.
17  Competenţa exclusivă este dată de art. 51 din Statutul CJUE.
18  Articolul 7 din TUE vizeză ipoteza în care Consiliul  European sau Consiliul constată existenţa unui 

risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2 din TUE („Uniunea se întemeiază pe valo-
rile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum și pe respecta-
rea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt co-
mune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, so-
lidaritate și egalitate între femei și bărbaţi.”) și decid suspendarea unor drepturi ale statului în cauză.
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Această competenţă conferită Curţii de Justiţie prin art. 273 din TFUE se realizează numai 
dacă statele membre care au un diferend încheie un compromis în acest sens.

f) Excepţia de nelegalitate sau a actului inexistent
Prin această procedură19, pe cale indirectă, se constată nelegalitatea unui act în cadrul unei 

proceduri pedinte în faţa Curţii de Justiţie care are ca obiect contestarea legalităţii unui alt act. În 
acest mod, pe cale de excepţie, se poate pune în discuţie legalitatea unui act comunitar care a stat 
la baza emiterii unei decizii care este atacată.

Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate20, raţiunea acestui tip de control stă în faptul  
că „legalitatea măsurii individuale contestate trebuie analizată în funcţie de elementele de fapt și 
de drept existente la momentul adoptării sale (...) Legalitatea măsurii legislative care stă la baza ei 
trebuie, de asemenea, analizată raportat mai degrabă la circumstanţele existente la acest moment 
și nu la momentul adoptării sale”; „prin această excepţie se realizează un compromis între princi-
piul securităţii juridice și cel al legalităţii.”

g) Acţiunea privind încălcarea principiului subsidiarităţii
O competenţă exclusivă specială21 este conferită Curţii de Justiţie și în ceea ce privește acţiuni-

le referitoare la încălcarea principiului subsidiarităţii de către un act legislativ formulate de un stat 
membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului 
naţional sau al unei camere a acestuia. Deși această acţiune este în esenţă o „acţiune directă” în 
anulare totuși, datorită particularităţii sale, o vom analiza de sine stătător.

Semnifi caţia și fi nalitatea generală a principiului subsidiarităţii22 constau în atribuirea unui 
anumit grad de independenţă unei autorităţi subordonate faţă de o autoritate superioară, în spe-
cial independenţa unei autorităţi locale faţă de puterea centrală. În consecinţă, se pornește de la 
partajarea competenţelor între diferitele niveluri de putere, principiu care constituie fundamentul 
instituţional al statelor cu structură federală.

Aplicat în cadrul Uniunii Europene, principiul subsidiarităţii constituie un criteriu de regle-
mentare a exercitării competenţelor partajate între Comunitate și statele membre. Pe de o parte, 
acesta exclude intervenţia Comunităţii în cazul în care o chestiune poate fi  reglementată efi cient 
de statele membre la nivel central, regional sau local. Pe de altă parte, acesta prevede intervenţia 
Comunităţii dacă statele membre nu pot îndeplini obiectivele tratatelor în mod satisfăcător.

În temeiul articolului 5 al doilea paragraf din TUE, intervenţia instituţiilor Uniunii în numele 
principiului subsidiarităţii presupune îndeplinirea a trei condiţii:

- domeniul vizat nu trebuie să ţină de competenţa exclusivă a Uniunii;
- obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi  realizate în mod satisfăcător de statele membre;
- acţiunea poate fi  îndeplinită mai bine, având în vedere dimensiunile și efectele sale, prin 

intervenţia Uniunii.
În general, aplicarea principiului subsidiarităţii poate fi  abordată din două unghiuri diferite. 

19 Articolul 277 din TFUE prevede:
„Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 263 al șaselea paragraf, în cazul unui litigiu privind 
un act cu caracter general adoptat de o instituţie, un organ, un ofi ciu sau o agenţie a Uniunii, orice parte se 
poate prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 263 al doilea paragraf pentru a invoca în faţa Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act.”

20 K. Benke Competenţa instanţelor constituţionale în raport cu cea a Curţii de Justiţie a Comunităţilor 
Europene în lumina jurisprudenţei acestora, revista Dreptul nr. 11/2008, Editura C.H.Beck, 2008, p. 101 
cu referire la A. Arnull, A. Dashwood, M. Dougan, M. Ross, E. Spaventa, D. Wyatt, European Union Law, 
Editura Sweet & Maxwell, London, 2006, p. 480.

21 Art.  8 din Protocolul 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii.
22 A se vedea pentru dezvoltări http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/characte-

ristics/article_7148_ro.htm
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În domeniile în care tratatul oferă Uniunii o competenţă partajată cu statele membre, princi-
piul subsidiarităţii constituie un criteriu în determinarea acestei competenţe (limite în exerci-
tarea competenţelor). În domeniile în care tratatul nu recunoaște nici o competenţă Uniunii 
Europene, nici principiul subsidiarităţii nu creează o competenţă complementară (nu are loc 
atribuirea de competenţe).

Principiul subsidiarităţii se aplică doar domeniilor partajate între Uniune și statele membre. 
În consecinţă, acesta nu se aplică în domeniile în care intră în joc competenţele exclusive ale Uni-
unii sau competenţele naţionale exclusive. Cu toate acestea, linia de departajare a competenţelor 
variază, întrucât – de exemplu – domeniile de competenţă ale Uniunii pot fi  extinse în temeiul 
articolului 308 din TUE dacă se impune o măsură din partea Uniunii în vederea realizării obiec-
tivelor tratatului. Delimitarea competenţelor exclusive ale Uniunii continuă să constituie o pro-
blemă, în special pentru că aceasta se realizează în tratate nu prin denumirea domeniilor exacte, 
ci printr-o descriere funcţională.

Odată intrat în vigoare, Tratatul de la Lisabona ar trebui să pună capăt diferitelor interpretări 
privind domeniul de aplicare al principiului subsidiarităţii. În fapt, noul tratat stabilește dome-
niile care ţin de competenţele exclusive și cele partajate ale Uniunii. Articolul 4 alineatul (2) din 
versiunea consolidată a TFUE cuprinde următoarea listă a politicilor care intră în domeniul de 
aplicare al competenţelor partajate: piaţa internă, politica socială, coeziunea economică, socială 
și teritorială; agricultura și pescuitul, cu excepţia conservării resurselor biologice ale mării; me-
diul; protecţia consumatorilor; transporturile; reţelele transeuropene; energia; spaţiul de liberta-
te, securitate și justiţie; obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică. Cu toate 
acestea, eventualele diferende privind încălcarea acestui principiu al subsidiarităţii, sunt supuse 
jurisdicţiei Curţii de Justiţie.

C. Ca instanţă de reexaminare
În cazurile prevăzute la articolul 256 alineatele (2) și (3) din TFUE, în cazul care se consideră 

că există un risc grav pentru unitatea sau coerenţa dreptului Uniunii, primul avocat general poate 
să propună Curţii de Justiţie reexaminarea deciziei Tribunalului.

Cele două ipoteze vizate sunt:
- deciziile pronunţate de Tribunal în soluţionarea unui recurs împotriva unei deciziei Tribu-

nalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene (art. 256 alin. (2) din TFUE);
- deciziile pronunţate de Tribunal în cazul unei trimiteri preliminare (art. 256 alin. (3) din 

TFUE);
În legătură cu cea de a două ipoteză, arătăm că, până în prezent, Tribunalului nu i s-a conferit 

prin statut competenţa de a judeca trimiteri preliminare.

D. Ca instanţă de revizuire
Curtea de Jusitiţie poate să-și revizuiască propria hotărâre pronunţată23 numai în urma des-

coperirii unui fapt de natură să aibă o infl uenţă decisivă și care, înainte de pronunţarea hotărârii, 
era necunoscut Curţii și părţii care solicită revizuirea. 

23  Art. 44 din TFUE prevede:
„Revizuirea unei hotărâri poate fi  cerută Curţii de Justiţie numai în urma descoperirii unui fapt de 

natură să aibă o infl uenţă decisivă și care, înainte de pronunţarea hotărârii, era necunoscut Curţii și părţii 
care solicită revizuirea. 

Procedura de revizuire este deschisă printr-o hotărâre a Curţii care constată în mod expres existen-
ţa unui fapt nou, recunoaște că acesta este de natură să conducă la deschiderea revizuirii și declară cererea 
ca fi ind admisibilă din acest motiv. 

Nici o cerere de revizuire nu va putea fi  formulată după expirarea unui termen de zece ani de la 
data hotărârii.”
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IV. Competenţa Tribunalului

A. Ca instanţă de fond
Din analiza dispoziţiilor TFUE și a Statutului CJUE, rezultă că Tribunalul are următoarea 

competenţă materială:
a. Acţiunea în anularea actelor organismelor europene, cu excepţia celor date în competenţa 

exclusivă a Curţii de Justiţie24:
Intră în această categorie următoarele acte:
- actele legislative;
- actele Consiliului, ale Comisiei și ale Băncii Centrale Europene, altele decât recomandările 

și avizele;
- actele Parlamentului European și ale Consiliului European;
- actele organelor, ofi ciilor sau agenţiilor Uniunii.
Motivele de nelegalitate vizează următoarele aspecte25:
- necompetenţa;
- încălcarea unor norme fundamentale de procedură;
- încălcarea tratatelor sau a oricăror norme de drept privind aplicarea acestuia;
- abuzul de putere.
Tribunalul este competent să judece26 acţiunile introduse de un stat membru împotriva: 
- deciziilor adoptate de Consiliu conform articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene27; 
- actelor Consiliului adoptate în temeiul unui regulament al Consiliului privind măsuri de apă-

rare comercială în sensul articolului 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene28; 
- actelor Consiliului prin care acesta îţi exercită competenţele de executare în conformitate cu 

articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene29;
Din analiza art. 256 alin. (1) și art. 271 din TFUE, rezultă că Tribunalul are în competenţă și 

judecarea următoarelor litigii:
- acţiunile în anulare privind hotărârile Consiliului guvernatorilor Băncii Europene de Inves-

tiţii; fi ecare stat membru, Comisia și Consiliul de administraţie al Băncii pot formula o acţiune în 
această materie, în condiţiile prevăzute la articolul 263 din TFUE;

- acţiunile în anulare privind hotărârile Consiliului de administraţie al Băncii Europene de 
Investiţii; acţiunile împotriva acestor hotărâri pot fi  formulate, în condiţiile prevăzute la articolul 
263, numai de către statele membre sau de către Comisie și numai pentru nerespectarea procedu-
rilor prevăzute la articolul 19 alineatele (2) și (5)-(7) din statutul Băncii;

De asemenea, orice persoană fi zică sau juridică poate formula o acţiune împotriva actelor al 
căror destinatar este sau care o privesc direct și individual, precum și împotriva actelor normative 
care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.

b) Acţiunea în constatarea omisiunii de a acţiona sau „recursul în carenţă”, cu excepţia celor 
date în competenţa exclusivă a Curţii de Justiţie30:

24 A se vedea supra pct. III.
25 Art. 263 alin. (2) din TFUE.
26 Aceste competenţe ale Tribunalului rezultă din interpretarea per a contrario a art. 51 din Statutul CJUE.
27 Articolul 108 alin. (2) din TFUE reglementează domeniul acordării ajutoarelor de stat.
28 În principal este vorba despre măsurile de protecţie comercială („dumping”).
29 Potrivit tratatelor, statele membre au obligaţia de a lua toate măsurile de drept intern necesare pentru 

a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. În cazul în care sunt necesa-
re condiţii unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, 
aceste acte conferă Comisiei competenţe de executare.

30  A se vedea supra pct. III.
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În cazul în care, prin încălcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, Consiliul Euro-
pean, Consiliul, Comisia sau Banca Centrală Europeană se abţin să hotărască, statele membre și ce-
lelalte instituţii ale Uniunii pot sesiza Tribunalul pentru a constata această încălcare. În aceleași con-
diţii, această  procedură se aplică și altor organe, ofi cii și agenţii Uniunii care se abţin să hotărască.

Ca o condiţie de admisibilitate, este necesar ca, în prealabil iniţierii acţiunii, partea interesată 
trebuie să solicite instituţiei, organului, ofi ciului sau agenţiei respective să acţioneze. În cazul în 
care la expirarea unui termen de două luni de la data acestei solicitări, instituţia, organul, ofi ciul 
sau agenţia nu și-a precizat poziţia, acţiunea poate fi  formulată într-un nou termen de două luni.

Subiectul de sesiză poate fi  orice persoană fi zică sau juridică, iar actul instituţiei, organului, 
ofi ciului sau agenţiei Uniunii trebuie să fi e altul decât o recomandare sau aviz.

În cazul în care Tribunalul constată că o asemenea omisiune, atunci o declară ca fi ind contrară 
tratatelor Uniunii, însă nu are competenţa de a remedia această omisiune și nici de a ordona in-
stituţiei în cauză să emită actul respectiv. Cu toate acestea, instituţia, organul, ofi ciul sau agenţia 
emitentă a actului anulat sau a cărei abţinere a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia 
măsurile impuse de executarea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În cadrul acestei competenţe, Tribunalul este competent să judece:
- omisiunea Consiliului de a adopta decizii conform articolului 108 alineatul (2) al treilea 

paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
- omisiunea Consiliului de a adopta acte în temeiul unui regulament al Consiliului privind măsuri 

de apărare comercială în sensul articolului 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
- omisiunea Consiliului de a emite acte prin care acesta își exercită competenţele de executare 

în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
De asemenea, Tribunalul are în competenţă și judecarea abţinerii de a hotărî a Consiliului 

guvernatorilor și a Consiliului de administraţie ale Băncii Europene de Investiţii; 
c) Excepţia de nelegalitate sau a actului inexistent
Ca și în cazul Curţii de Justiţie31, pe cale incidentală, Tribunalul poate examina legalitatea unui act 

emis de un organism european care deși nu formează obiectul acţiunii pedinte, are legătură cu acesta.
Apreciem că în situaţia în care excepţia de nelegalitate vizează un act asupra căruia competen-

ţa aparţine exclusiv Curţi de Justiţie, Tribunalul va suspenda judecata și va trimite excepţia spre 
soluţionare Curţii.

d) Acţiunea în despăgubire
Acţiunea în despăgubire32 vizează angajarea răspunderii juridice a Uniunii pentru pagubele cre-

ate unor terţi de către instituţiile sale sau de cele cauzate de agenţii săi în exerciţiul funcţiunilor sale. 
e) Acţiunea în răspundere contractuală întemeiată pe o clauză compromisorie
Articolul 272 din TFUE conferă posibilitatea părţilor unui contract de drept public sau de drept 

privat, încheiat de Uniune sau în numele acesteia, să stabilească printr-o clauză compromisorie 
competenţa Tribunalului în soluţionarea unei acţiuni în răspundere derivând din acel contract.

Apreciem că părţile nu pot stabili prin clauza compromisorie competenţa Curţii de Justiţie, 
căci în acest caz s-ar încălca dispoziţiile art. 256 alin. (1) din TFUE. 

f) Judecarea acţiunilor formulate de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de 
Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora. 33

B. Ca instanţă de recurs soluţionează recursurile împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei 
Publice al Uniunii Europene34

31 A se vedea supra pct. III.
32 Această procedură este reglementată de art. 268 și 340 din TFUE.
33 Art. 263 alin. (3) din TFUE.
34 Art. 256 alin. (2) din TFUE.
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Tribunalul soluţionează „acţiunile” împotriva deciziilor tribunalelor specializate (Tribunalul 
Funcţiei Publice al Uniunii Europene).

În ceea ce privește caracterul acestui control judiciar, Tribunalul este instanţă de recurs care 
este limitat doar la chestiunile de drept35 privind:

- lipsa de competenţă a Tribunalului Funcţiei Publice;
- încălcarea procedurii în faţa Tribunalului Funcţiei Publice care aduce atingere intereselor 

părţii în cauză;
- încălcarea dreptului comunitar de către Tribunalul Funcţiei Publice.
Recursul poate viza nu numai decizia pronunţată de Tribunalul Funcţiei Publice pe aspecte ce 

ţin de fondul cauzei, ci și hotărârile pronunţate de această instanţă pe unele aspecte incidentale:
- respingerea cererii de intervenţie;
- suspendarea executării actului atacat.
C. Ca instanţă de revizuire
Deși nu se prevede în mod expres posibilitatea revizuirii așa cum este cazul hotărârii Curţii 

de Justiţie (art. 44 din TFUE), opinăm că și Tribunalul poate să-și revizuiască propria hotărâre 
pronunţată în urma descoperirii unui fapt de natură să aibă o infl uenţă decisivă și care, înainte de 
pronunţarea hotărârii, era necunoscut Tribunalului și părţii care solicită revizuirea. 

Acest raţionament se bazează pe dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Statutul CJUE care prevede 
că  „procedura în faţa Tribunalului este reglementată de titlul III” (iar titlul III din Statut include și 
art. 44 referitor la revizuire).

V. Competenţa Tribunalului Funcţiei Publice

A. Ca instanţă de fond
Articolul 270 din TFUE stabilește că CJUE este competentă să se pronunţe asupra oricărui 

litigiu dintre Uniune și agenţii săi, în limitele și condiţiile stabilite prin Statutul funcţionarilor 
Uniunii și regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii.

Articolul 1 din Anexa I la Protocolul 3 la TFUE (Statutul CJUE) prevede că Tribunalul Func-
ţiei Publice exercită în primă instană competenţe în litigiile dintre Uniune și funcţionarii acesteia 
în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv în litigiile 
dintre orice organe, ofi cii sau agenţii și funcţionarii acestora.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Funcţiei Publice pot face obiectul unui recurs limitat la 
problemele de drept. Acest recurs poate fi  intrdus în termen de două luni în faţa Tribunalului.

B. Ca instanţă de revizuire
Ca și în cazul Tribunalului, deși nu se prevede în mod expres posibilitatea revizuirii așa cum 

este cazul hotărârii Curţii de Justiţie (art. 44 din TFUE), opinăm că și Tribunalul Funcţiei Publice 
poate să-și revizuiască propria hotărâre pronunţată în urma descoperirii unui fapt de natură să 
aibă o infl uenţă decisivă și care, înainte de pronunţarea hotărârii, era necunoscut Tribunalului 
Funcţiei Publice și părţii care solicită revizuirea. 

Acest raţionament se bazează pe dispoziţiile art. 7 din Anexa I la Statutul CJUE care prevede 
că  „procedura în faţa Tribunalului Funcţiei Publice este reglementată de titlul III” (iar titlul III din 
Statut include și art. 44 referitor la revizuire).

35  Art. 11 din Anexa 1 „Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene” la Statutul Curţii de Justiţiei 
a Uniunii Europene.
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ACTUL JURISDICŢIONAL CA MODALITATE DE APLICARE A DREPTULUI 

Lector univ. dr., George COCA,
Universitatea Spiru Haret, București, România, 
Avocat Baroul București

Resume
Défi nir l’acte juridictionnel représente une question controversée dans le domaine de la science 

du droit.
La question présente un intérêt en ce qui concerne les critères d’individualisation, les eff ets que 

ces actes  produisent, ainsi que leurs caractéristiques.
En outre, un aspect particulièrement important est représenté par  l’acte juridictionnel comme 

moyen d’application de la loi.
Le sujet est étroitement lié à l’analyse de l’acte administratif juridictionnel.

Mots-clés: Acte juridictionnel, acte administratif juridictionnel, le droit, l’application du droit, 
l’instance judiciaire, constitution, loi

1.Teoreticienii dreptului au avut opinii diferite in ceea ce privește defi nirea actului jurisdicţional, 
criteriile de individualizare, efectele pe care le produc, precum și modul de caracterizare a acestuia în 
funcţie de ramura de drept căreia îi aparţine autorul care încearcă să elucideze o astfel de controversă.

Chestiunea în discuţie suscită interes și prezintă controverse atât în doctrina din România cât 
și în cea din Republica Moldova. 

Se încearcă o abordare diferită din perspectiva dreptului public sau al dreptului privat, pre-
cum și o delimitare necesară între actele jurisdicţionale și actele civile, actele administrative sau 
actele normative.

2. O chestiune demnă de discutat sub aspectul demersului nostru știinţifi c îl reprezintă stabi-
lirea criteriillor defi nitorii ale actului jurisdicţional. 

Trebuie să spunem că există o multitudine de opinii asupra acestui aspect. Urmează să evalu-
ăm în continuare câteva dintre aceste opinii care au realizat o abordare sistemică și exhaustivă a 
noţiunii de act jurisdicţional.

Profesorul Gabriel Boroi1 abordează noţiunea actului jurisdicţional nu în mod exhaustiv ci 
într-un mod particular, din punctul de vedere al dreptului procesual civil, încercându-se deli-
mitarea actului jurisdicţional de alte categorii de acte ale judecătorului în procesul civil. Autorul 
analizează criteriile formale și materiale, oprindu-se în cele din urmă la criteriul teleologic.

Criteriile formale
a) Criteriul specifi cului autorităţii de la care emană actul, în conformitate cu care un act este 

jurisdicţional dacă acesta este îndeplinit de un organ jurisdicţional. Într-adevăr, opinăm și noi că 
numai o autoritate învestită de lege cu astfel de atribuţii specifi ce poate emite acte jurisdicţionale. 
Ar fi  inadmisibil ca un organ al statului sau, în general, o entitate de drept public ori privat să 
emită acte jurisdicţionale fără o învestire specială din partea statului. Pe de altă parte, nu este mai 
puţin adevărat că un organ jurisdicţional emite și alte categorii de acte decât cele jurisdicţionale.

1  G. Boroi, Drept procesual civil. Note de curs, volumul I, Ed. Romfeld, București, 1993, p. 36; G. Boroi 
și D. Rădescu, Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Ed. All Beck, 1994, p. 356-359.
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b) Criteriul procedural, potrivit căruia un act este jurisdicţional dacă a fost elaborat după o 
procedură prestabilită de lege. Așa cum am arătat și în cazul actelor normative, ca de altfel și al 
celor administrative, există proceduri speciale de adoptare. 

c) Judecătorul este un terţ faţă de interesele în cauza dedusă judecăţii, singurul său interes 
fi ind acela de a respecta legea.

Toate aceste criterii formale au meritul de a confi gura, mai mult sau mai puţin, actul jurisdic-
ţional în raport cu actele administrative, însă nu reușesc să surprindă deosebirile între diferitele 
acte ale judecătorului și, prin urmare, sunt propuse și alte criterii mareriale.

Criteriile materiale
a) Existenţa unei contestaţii deduse judecăţii ar fi  un element decisiv al actului jurisdicţional. 

Acest criteriu este relativ deoarece, așa cum am vom arăta, există și acte pronunţate în materie 
necontencioasă care au însă un caracter jurisdicţional.

b) Actul jurisdicţional are o structură proprie care cuprinde următoarele elemente: o pretenţie 
(o problemă de drept dedusă judecăţii), o constatare (soluţia dată de judecător la pretenţia formu-
lată) și o hotărâre (consecinţa logică și directă a constatării și care urmărește să o realizeze concret).

c) Un al treilea criteriu îl constituie scopul (fi nalitatea) actului, respectiv confruntarea faptelor 
cu regulile de drept în scopul tragerii unor consecinţe juridice concrete. Acest din urmă criteriu 
este considerat de autor ca fi ind sufi cient de precis pentru ca, împreună cu alte criterii, un act al 
judecătorului să fi e caracterizat drept jurisdicţional.

Profesorul Viorel Mihai Ciobanu2 propune trei criterii de defi nire a actului jurisdicţional: 
formal, funcţional și organic.

Criteriul formal are în vedere următoarele particularităţi:
a) Judecătorul pronunţă o hotărâre de speţă care produce, de regulă, efecte relative, adică 

numai faţă de părţile implicate în proces. În acest fel, hotărârea judecătorului se deosebește fun-
damental de actul normativ care are un caracter general și abstract. 

Sub acest aspect există și excepţii. Pe de o parte, spre exemplu în materie civilă, din cauza 
interesului social ca o persoană să nu aibă decât o singură stare civilă, hotărârile judecătorești au 
efecte erga omnes. De asemenea, situaţia este aceeași și în materie de interdicţie, divorţ, declarare 
judecătorească a morţii unei persoane, etc. Pe de altă parte, există și acte normative cu caracter 
individual care produc, în special, efecte numai faţă de destinatar. Spre exemplu, o hotărâre de 
guvern prin care se acordă un ajutor social unei persoane fi zice. Desigur, într-un sens larg, și un 
astfel de act normativ cu caracter individual produce, ca de altfel și o hotărâre judecătorească, 
efecte și faţă de terţi, în sensul că aceștia sunt obligaţi să  le respecte. 

b) Judecătorul se pronunţă a posteriori pentru soluţionarea unui confl ict. Prin ipoteză, con-
fl ictul precede judecata. În cazul actului normativ sau a actului administrativ cu caracter indi-
vidual, nu este în mod obigatoriu necesar să existe un confl ict a priori. Se arată că, de cele mai 
multe ori, actul normativ are un caracter preventiv. Și această susţinere este criticabilă. Este cazul 
acţiunilor în constatare, când reclamantul cere instanţei să constate existenţa dreptului său sau 
inexistenţa unui pretins drept al pârâtului împotriva sa. O varietate a acţiunii în constatare este și 
acţiunea interogatorie când, în mod preventiv, titularul dreptului cheamă în judecată o persoană 
care ar putea eventual să-i conteste dreptul pentru a răspunde și a se lua act dacă recunoaște sau 
nu dreptul3. În această situaţie, judecătorul pronunţă o hotărâre a priori, tocmai pentru a preveni 
un eventual confl ict între părţi. În altă ordine de idei, arătăm că, uneori, actul normativ este emis 

2  V.M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, volumul I, Ed. Naţional, București, 1996, p. 27-31.
3  I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucu-

rești, 1983, p. 248.
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tocmai ca urmare a existenţei unor confl icte și în scopul stingerii acestora. Orice act normativ 
trebuie să aibă o fundamentare știinţifi că care cuprinde, printre altele, și descrierea unei situaţii 
de fapt ce urmează a fi  transformată într-o situaţie de drept4. Este ceea ce se numește situaţia de 
„vid legislativ”, când, la un moment dat, într-un anumit domeniu al vieţii sociale, există relaţii, 
uneori chiar de confl ict, care încă nu sunt reglementate legislativ; prin adoptarea normei juridice 
de către organul statal abilitat, pe de o parte, stările confl ictuale existente sunt înlăturale iar, pe de 
altă parte, stările confl ictuale viitoare sunt prevenite. 

c) Judecătorul nu acţionează, de regulă, din ofi ciu, ci numai la sesizare, în timp ce organul 
de reglementare acţionează, în principiu, în mod spontan fără o sesizare anume. Uneori, în 
mod excepţional, judecătorul se poate autoînvesti, cum ar fi , spre pildă, în cazul punerii sub in-
terdicţie a alienaţilor și debililor mintali (art. 143 coroborat cu art. 115 din Codul Familiei) sau 
al exercitării acţiunii civile în cadrul procesului penal, pentru o persoană lipsită de capacitatea 
de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă (art. 17 din Codul de procedură penală). 
În ceea ce privește elaborarea actelor normative, menţionăm că acest proces nu se desfășoară 
într-un mod aleatoriu ci dimpotrivă. Astfel, iniţiativa legislativă este consacrată la nivel con-
stituţional, prin art. 74 din legea fundamentală, iar procedura de elaborare a actelor normative 
este minuţios detaliată prin lege5.

d) Judecătorul se pronunţă prin acte solemne, într-o anumită formă. Hotărârea, de regulă, se 
pronunţă în ședinţă publică și trebuie motivată, în fapt și în drept. Elaborarea actelor normative 
se realizează, așa cum am arătat, după o anumită procedură, fi ind impuse o serie de rigori de 
tehnică legislativă.

e) Activitatea judecătorului se desfășoară sub formă de proces, după o procedură particulară 
care impune respectarea principiului publicităţii dezbaterilor, al contradictorialităţii, precum și a 
dreptului de apărare.

Prin folosirea criteriului formal, observăm că se încearcă o comparare a actului jurisdicţional 
cu actul normativ și/sau actul administrativ. Din acest punct de vedere, observăm o ușoară lipsă 
de precizie în delimitarea și mai ales în folosirea noţiunilor de act normativ, act administrativ și 
act jurisdicţional. Activitatea normativă se deosebește de activitatea de aplicare a dreptului prin 
trăsăturile de conţinut și de formă. Din acest punct de vedere achiesăm la opinia exprimată în 
doctrină, potrivit căreia, în esenţă, atât actul administrativ cât și cel jurisdicţional reprezintă, 
alături de stabilirea stării de fapt, alegerea normei de drept și interpretarea normei juridice, faze 
fi nale specifi ce ale procesului de aplicare a dreptului (a actului normativ ca izvor de drept)6. Le-
am denumit „specifi ce”, deoarece deoarece aceste acte fi nale capătă caracter administrativ sau 
jurisdicţional în funcţie de caracterul  organelor statului abilitate să aplice dreptul.  

Criteriul funcţional presupune următoarele aspecte:
a) Judecătorul se supune numai legii. Acesta este chemat să soluţioneze un litigiu dat printr-

un act care spune și realizează dreptul într-o speţă dată.

4  N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia a 2 a, Ed. All Beck, București, 
2005, p. 188-190.

5  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative a fost publi-
cată în Monitorul Oficial, Partea I nr.139 din 31.03.2000. Ulterior, Legea nr. 24/2000 a fost modificată și 
completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 (publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr.114 din 24.03.2003) și Legea nr. 189/2004 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.463 din 
24.05.2004) și republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.777 din 25.08.2004, în temeiul Legii nr. 
189/2004 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.463 din 24.05.2005).  

6  N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia a 2 a, Ed. All Beck, București, 
2005, p. 207-215.
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Din perspectiva celor arătate anterior, arătăm că și organul administrativ „aplică dreptul” la o 
situaţie de fapt, chiar dacă, în concepţia clasică, actul administrativ presupune și puterea discre-
ţionară de apreciere asupra oportunităţii. În concepţia modernă exprimată în dreptul adminis-
trativ român7 s-a susţinut, pe bună dreptate, că în condiţiile actuale, inclusiv oportunitatea este 
supusă controlului de legalitate exercitat de către judecător. Cu alte cuvinte și organul adminis-
trativ se „supune” legii atunci când emite un act deoarece potrivit art. 16 alin. (2) din Constituţia 
României „nimeni nu este mai presus de lege”.

b) Actul judecătorului se bucură de o autoritate particulară, autoritatea lucrului judecat. Au-
torul arată, în mod justifi cat, că acest criteriu nu este tocmai relevant, oricât ar fi  de specifi c, 
deoarece se încearcă a se caracteriza natura actului jurisdicţional prin efectele sale. Corect ar fi  
invers, un act ar avea autoritate de lucru judecat tocmai datorită faptului că este jurisdicţional.

Criteriul organic evidenţiază următoarele aspecte:
a) Principiul independenţei instanţelor și a judecătorilor care este consacrat și garantat prin 

dispoziţiile constituţionale.
b) Principiul instanţelor succesive, potrivit căruia actul jurisdicţional poate fi  făcut și refăcut, 

prin intermediul căilor de atac, de către instanţele superioare.
c) Principiul colegialităţii, în virtutea căruia, actul jurisdicţional este rezultatul unei deliberări 

colective.
Deși relevă unele faţete ale activităţii judecătorești, criteriul organic este mult prea general pen-

tru a putea oferi o caracterizare sufi cient de clară a actului jurisdicţional, prin notele sale particulare.
Profesorul Ion Deleanu8 care, pentru început, identifi că motivele pentru care defi nirea actului 

jurisdicţional este atât de difi cilă, are o abordare nuanţată și amănunţită Complexitatea problemei 
derivă din cel puţin trei cauze: unele autorităţi administrative emit și acte cu caracter jurisdicţi-
onal; alături de modalităţile jurisdicţionale de soluţionare a unui litigiu se afl ă și modalităţi „ne-
jurisdicţionale” (recursul administrativ graţios, tranzacţia, medierea); autorităţile judecătorești 
emit, uneori, și acte fără caracter jurisdicţional. Criteriile propuse de autor sunt următoarele:

a) Criteriul „extrinsec” (procedural), potrivit căruia actul jurisdicţional este defi nit de „ca-
litatea autorului său”. În această concepţie, un act este jurisdicţional dacă emană de la un organ 
jurisdicţional. O astfel de perspectivă însă nu rezolvă fundamental problema ci, așa cum în mod 
justifi cat s-a subliniat, „o deplasează” întrucât ar urma să se defi nească „autorul” actului.

b) În concepţia criteriilor „intrinseci”, interesează pentru defi nirea actului juridic, criteriul 
fi nalist, adică efi cacitatea lui specifi că exprimată prin autoritatea de lucru judecat și criteriul ma-
terial, adică existenţa unui litigiu susceptibil de a fi  soluţionat prin „rostirea dreptului” (iuris dic-
tio). Nici această concepţie nu este scutită de critici deoarece, așa cum arată autorul, autoritatea 
de lucru judecat, care este comferită de lege, califi că a priori unele acte ca fi ind jurisdicţionale, iar 
pe de altă parte, există acte jurisdicţionale care nu au autoritate de lucru judecat (spre exemplu 
ordonanţa președinţială). De asemenea, sunt situaţii când instanţa emite un act jurisdicţional în 
lipsa unui litigiu între părţi (unele acte din cadrul procedurilor necontencioase).

c) Criteriul eclectic care rezultă din combinarea mai multor criterii cum ar fi : „existenţa unui 
litigiu”; emiterea actului de un „organism care are toate caracteristicile unei veritabile jurisdicţii”; 
existenţa unei proceduri specifi ce; „autoritatea lucrului judecat”, etc.

Desigur, toate acestea relevă, mai mult sau mai puţin pregnant, valenţe ale noţiunii, însă nu 
întotdeauna și reușesc să surprindă cu acurateţe specifi citatea actului jurisdicţional. 

7  A. Iorgovan, Drept administrativ, volumul II, Ed. Hercules, Drobeta Tr Severin, 1993, p. 49 și urm.
8  I. Deleanu, Instituţii și proceduri constituţionale, Ed.Servo-Sat, Arad, 2003, p. 657-662; „Atributele 

legale și efectele actului jurisdicţional”, în „Culegere de studii”, Pandectele Române, 2003, p. 92 și 
urm.; Justiţia constituţională, Ed. Lumina Lex, București, 1995, p. 346-352.
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În cele din urmă, autorul achiesează, cu unele nuanţări, la o definiţie recentă exprimată în 
doctrina franceză apreciind că „actul jurisdicţional este actul emis de către o autoritate jurisdicţio-
nală, independentă și imparţială, conform unei proceduri determinate, prin care, pe baza constată-
rilor făcute devine posibilă sau nu aplicarea legii la o situaţie determinată ori se conferă sau nu efi-
cacitate juridică unor acte sau fapte”.

O imagine completă a actului jurisdicţional  vom realiza dacă vom analiza și noţiunea de „act 
administrativ-jurisdicţional”.

Actul administrativ jurisdicţional trebuie analizat în corelaţie cu dispoziţiile art. 21 din Con-
stituţia României revizuită, care instituie principiul liberului acces la justiţie, și respectiv ale art. 
21 alin. (4) din Constituţia revizuită, în sensul că jurisdicţiile speciale administrative sunt facul-
tative și gratuite.

În ceea ce privește Republica Moldova urmează a se avea în vedere art. 20 din Constituţie titlu 
marginal ,, Accesul liber la justiţie’’ în care se prevede că:

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătorești com-
petente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul liber la justiţie.
Totodată în art. 52 alin. (1) se prevede că: ,, Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor 

publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor’’ iar art. 53 alin. (1) prevede că : 
,,Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act adminsitrativ sau 
prin nesoluţionarea în ternenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoașterea drep-
tului pretins, anularea actului și repararea pagubei,,.

Deasemenea trebuie să avem în vedere și actul normativ care reglementează controlul judecă-
toresc asupra activităţii organelor administraţiei publice respectiv Legea contenciosului adminis-
trativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 care instituie un mecanism modern de apărare a drepturlor și 
libertăţilor omului de către instanţele judecătorești.

Profesoara Veginia Vedinaș în lucrarea sa Drept administrativ, ediţia a II a revăzută și actua-
lizată, considera că activitatea administraţiei ca orice tip de activitate umană , se poate exprima 
prin acte și fapte, iar actele juridice pe care le poate efectua acesta sunt de doua categorii și anume 
acte specifice administraţiei prin care se obiectivizează esenţa acesteia, specificitatea ei, cum ar fi 
actele adminsitrative și contractele și acte prin care administraţia se comportă ca orice subiect de 
drept, în relaţiile cu alte subiecte de drept, acestea reprezintă acte juridice supuse dreptului co-
mun, contracte civile, acte emise în regim de drept comun.

Activitatea autorităţilor administrative cu atribuţii jurisdicţionale se finalizează cu un act ad-
ministrativ cu caracter jurisdicţional.

Sub aspect terminologic, există o mare varietate de expresii care încearcă să surprindă mai 
bine trăsăturile acestei noţiuni. Cele mai frecvente denumiri sunt: „act administrativ-jurisdicţio-
nal”, „act administrativ cu caracter jurisdicţional”, „act administrativ de jurisdicţie”, „act adminis-
trativ jurisdicţional ce rezolvă un litigiu de drept administrativ”, „acte jurisdicţionale emise de 
organe de jurisdicţie ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei de stat” și „hotărâri ale 
organelor administrative cu caracter jurisdicţional”9.

Profesorul Antonie Iorgovan opinează că un asemenea act juridic are o funcţie complexă, care 
este atât un act de executare a legii (act administrativ), dar și un act de garantare a executării co-
recte a legii, implicit o garanţie juridică (cale jurisdicţională de atac). Se apreciază că suntem în 
prezenţa unui act administrativ (și nu jurisdicţional), cu un specific jurisdicţional. Considerăm 
ca fiind pertinentă o astfel de nuanţare, deoarece ab initio actul în discuţie este administrativ (cu 
caracter individual s.n.), el căpătând valenţe jurisdicţionale care se grefează acestuia. 

9  A se vedea pentru dezvoltări A. Iorgovan, Drept administrativ, volumul II, Ed. Hercules, Drobeta Tr 
Severin, 1993, p. 172-176.
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Autorul definește actul administrativ-jurisdicţional ca „fiind actul administrativ tipic, care, în 
cazuri riguros determinate de lege, soluţionează cu forţă de adevăr legal și după o procedură bazată 
pe principiul independenţei și al contradictorialităţii, litigii ivite în realizarea administraţiei de stat 
active”. Principalele trăsături ale actului administrativ-jurisdicţional ar fi:

a) este un act admnistrativ tipic adică emis de către organe ale administraţiei de stat;
b) are un caracter de excepţie, în sensul că intervine numai în situaţiile expres prevăzute de lege;
c) este emis în soluţionarea unor litigii ce se ivesc într-un domeniu sau altul de activitate din 

administraţia de stat;
d) este emis după o procedură specială, administrativ-jurisdicţională, care cuprinde princi-

piul independenţei organului care emite actul în raport cu părţile aflate în litigiu, respectiv prin-
cipiul contradictorialităţii;

e) este exceptat de la principiul revocabilităţii actelor administrative (mai exact al retractării), 
fără a avea autoritatea lucrului judecat, ci doar o stabilitate mai mare decât actele administrative;

f) este susceptibil de a fi atacat în contenciosul administrativ.
Am adăuga la acestea și o altă trăsătură, respectiv aceea că actul administrativ-jurisdicţional 

este un act administrativ cu caracter individual, pentru a-l putea astfel deosebi de actul adminis-
trativ cu caracter normativ.

Valentin Prisecaru, analizând actele jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, în reglementarea 
anterioară revizuirii Constituţiei, când acest organism avea și atribuţii jurisdicţionale, reţine ur-
mătoarele trăsături10:

a) sunt acte administrative;
b) sunt pronunţate de un organ jurisdicţional;
c) conţin soluţia unui organ administrativ cu activitate jurisdicţională, pronunţată pentru 

rezolvarea unui conflict juridic specific;
d) sunt pronunţate după o procedură stabilită de lege, care se deosebește de procedura de 

emitere sau de adoptare a actelor administrative propriu-zise, dar se aseamănă cu procedura de 
judecată de drept comun;

e) au autoritate de lucru judecat (sub acest aspect ne exprimăm unele rezerve s.n.);
f) au asigurate executarea prin putere publică dacă partea obligată nu le execută de bună voie;
g) legea stabilește căi de atac împotriva acestor acte administrativ-jurisdicţionale de compe-

tenţa instanţelor judecătorești.
Profesorul Ion Deleanu, analizând natura juridică a actului administrativ-jurisdicţional se 

oprește la următoarele caracteristici11 :
a) este emis în cadrul funcţiei jurisdicţionale (a organului administrativ stabilit experes de 

lege s.n.) și în scopul realizării acesteia, adică, de regulă, pentru soluţionarea unor litigii juridice;
b) organul care, potrivit legii, are competenţa de a soluţiona respectivul litigiu, procedează ca 

organ de jurisdicţie;
c) activitatea acestui organ are la bază principiul independenţei și de regulă – cauna din ga-

ranţiile independenţei – principiul inamovibilităţii;
d) actul este emis în cadrul unei proceduri specifice;
e) în condiţiile stabilite de lege, actul dobândește o proprietate prin care el se singularizează 

– puterea lucrului judecat;
În raport cu noile modifi cări în materie aduse prin revizuirea Constituţiei, ne exprimăm rezervele 

cu privire la principiul inamovibilităţii (lit. c)) și puterea lucrului judecat (lit. e), reţinute de autor ca 
fi ind caracteristici ale actului administrativ-jurisdicţional. Sub acest aspect se impun unele comentarii.

10  V. Prisecaru, Actele și faptele de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, București, 2001, p. 268-271.
11  I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, volumul I, Ed.Servo-Sat, Arad, 2004, p. 381-383.
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Până la revizuirea Constituţiei, Curtea de Conturi era principala autoritate administartivă cu 
activitate jurisdicţională. Astfel, potrivit art. 139 alin. (1) din Constituţia din 1991, „în condiţiile 
legii, Curtea (de Conturi s.n.) exercită și atribuţii jurisdicţionale”. Faţă de această prevedere, Va-
lentin Prisecaru susţine că singurul organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale ar fi doar 
Curtea de Conturi12. Asupra acestei opinii, de altfel singulară, cu care nu suntem de acord, vom 
reveni. După revizuire, art. 140 din Constituţie care reglementează activitatea Curţii de Conturi 
a căpătat o nouă configurare, prin eliminarea atribuţiilor jurisdicţionale ale acestui organism. 
Astfel, s-a schimbat fundamental statutul juridic al Curţii de Conturi care, din organ administra-
tiv cu activitate jurisdicţională, a devenit o autoritate care „are menirea de a contribui la asigura-
rea echilibrului în funcţionarea clasicelor puteri”13.

Chiar dacă textul constituţional, în forma revizuită, prevede la art. 140 alin. (4) că membrii 
Curţii de Conturi „sunt independenţi în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata 
acestuia”, reluându-se într-o formă elaborată vechea prevedere a art. 139 alin. (4) din Constituţia 
din 1991, potrivit căruia aceștia erau „independenţi și inamovibili”, nu mai putem reţine, în noul 
context, faptul ca „principiul inamovibilităţii” ar fi o caracteristică a procedurii administrativ-
jurisdicţionale. Motivul este simplu, chiar dacă membrii săi sunt inamovibili, Curtea de Conturi 
nu mai desfășoară activitate jurisdicţională.

În altă ordine de idei, apreciem că puterea lucrului judecat, ca efect specific al hotărârii jude-
cătorești, nu poate constitui o „marcă” a actului administrativ-jurisdicţional. Din acest punct de 
vedere achiesăm la părerea profesorului Antonie Iorgovan, potrivit căreia, actele administrativ-
jurisdicţionale, deși au o stabilitate mai mare decât actele administrative propriu-zise, nu se bu-
cură de autoritate de lucru judecat. 

Anterior revizuirii legii fundamentale, Curtea de Conturi nu era singura autoritate adminis-
trativ-jurisdicţională. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat cu valoare de principiu că 
instituirea unei proceduri administrativ-jurisdicţionale nu este contrară principiului liberului ac-
ces la justiţie, cât timp decizia organului administrativ de jurisdicţie poate fi atacată în faţa unei 
instanţe judecătorești. De asemenea, noul cadru constituţional permite instituirea de jurisdicţii 
administrative care au un caracter facultativ și gratuit. Un exemplu tipic de astfel de organ admi-
nistrativ-jurisdicţional este comisia de jurisdicţie a imputaţiilor care are atribuţii stabilite prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Acest act nor-
mativ ne oferă și un argument în plus în sprijinul negării „principiului inamovibilităţii” ca o ca-
racteristică a procedurii administrativ-jurisdicţionale. Astfel, art. 32 prevede: „Comisiile de juris-
dicţie a imputaţiilor se înfiinţează, se organizează și funcţionează pe baza ordinului conducătorilor 
instituţiilor publice prevăzute la art. 2 (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei 
și Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie și Pază, Serviciul de Informa-
ţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale și Ministerul Justiţiei s.n.), fiind formate din 3-7 
membri. Aceste comisii funcţionează în complete compuse din 3 membri, din care unul va fi în mod 
obligatoriu ofiţer de justiţie sau licenţiat în știinţe juridice.” După cum se observă, membrii acestei 
comisii nu se bucură de inamovibilitate, putând oricând revocaţi din funcţie de către  conducăto-
rii instituţiilor publice care i-au numit.

Nu în ultimul rând, în încercarea de a analiza natura juridică a actului administrativ-jurisdic-
ţional, trebuie să ne oprim și la definiţia legală dată de art. 2 alin.(1) lit. d) din Legea contenciosu-
lui administrativ  nr. 554/2004, potrivit căreia acesta este “actul emis de o autoritate administrativă 
învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială”. Aceeași lege defi-

12  V. Prisecaru, Actele și faptele de drept administrativ, Ed. Lumina Lex, București, 2001, p. 259-262.
13  M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită. Co-

mentarii și explicaţii, Ed. All Beck, București, 2004, p. 308-312.
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nește jurisdicţia administrativă specială ca fiind “activitatea înfăptuită de o autoritate administra-
tivă care are, conform legii organice speciale în materie, competenţa de soluţionare a unui conflict 
privind un act administrativ, după o procedură bazată pe principiile contradictorialităţii, asigurării 
dreptului la apărare și independenţei activităţii administrativ-jurisdicţionale”(art. 2 alin.(1) lit. e) 
din Legea  nr. 554/2004).  

Legea nr. 793 din 2000 din Republica Moldova, în art. 2 definește în mod oficial actul admin-
strativ  ca fiind ,, manifestarea juridică unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau individual, 
a unei autorităţi publice, emis în vederea organizării executării sau executarea concrete a legii’’.

În lucrarea sa ,,Curs de contencios administrativ’’ Conf. univ .dr.  Maria Orlov, consideră că 
actul administrativ are o serie de trasături caracteristice care îl deosebesc de celelalte acte juridice 
cum ar fi legea, hotărârea judecătorească, contracte de drept privat, etc. 

Printre trăsăturile reţinute de autoare precizăm că actul administrativ este un act juridic, este 
o manifestare unilaterală de voinţă de putere, este forma principală de activitate a organelor ad-
ministraţiei publice, este obligatoriu spre îndeplinire și respectare, are o putere juridică inferioară 
legii și este de regulă executoriu imediat.

Profesoara Elena Aramă în lucrarea sa Istoria Dreptului Românesc, publicată la Editura S.A. 
Reclama la Chișinău în anul 2003, menţionează: ,,Constituţia din 1923 prin art. 107 consacra 
principiul potrivit căruia cel vătămat printr-un act administrativ ilegal (de autoritate sau de ges-
tiune) făcut cu încălcarea legilor și regulamentelor sau prin rea voinţa autorităţilor administrative 
de a rezolva cererea privitoare la un drept poate cere instanţelor judecătorești recunoașterea drep-
tului său. În dezvoltarea prevederilor constituţionale în 1925 a fost adoptată Legea contenciosului 
administrativ. Această lege prevedea că atribuţiile de contencios administrativ au Curţile de Apel, 
una dintre ele se afla la Chișinău.

3. Actul jurisdicţional ca modalitate de aplicare a dreptului
Așa cum arăta Rudolf von Jhering „dreptul există pentru a se realiza. Realizarea este viaţa și 

realitatea dreptului; ea este chiar dreptul”14.
Dreptul, ca ansamblu de norme juridice, nu are o existenţă în sine ci se raportează permanent 

la societate. Dreptul reglementează conduita oamenilor în cadrul relaţiilor sociale, stabilind, în 
ultimă instanţă, regulile convieţuirii sociale. De aceea, este de neconceput ca o normă de drept să 
nu fie transpusă în plan social.

În literatura de specialitate15, realizarea dreptului a fost definită ca „procesul transpunerii în 
viaţă a conţinutului normelor juridice, în cadrul căruia, oamenii, ca subiecte de drept, respectă și 
execută dispoziţii normative, iar organele de stat aplică dreptul, în temeiul competenţei lor.” Din 
această definiţie rezultă care sunt cele două forme de realizare a dreptului: a) realizarea dreptului 
prin activitatea de executare și respectare a legilor; b) realizarea dreptului prin aplicarea normelor 
juridice de către autorităţile statului (aplicarea dreptului).

Dintre aceste două forme de realizare, ne vom opri asupra celei de-a doua, respectiv aplicarea 
dreptului, deoarece aceasta prezintă interes din perspectiva temei acestei lucrări.

Nu trebuie înţeles însă că activitatea de aplicare a dreptului de către stat se reduce doar la re-
stabilirea ordinii de drept încălcate și la aplicarea sancţiunii prevăzută de norma de drept. 

Reducerea domeniului de acţiune al statului doar la aceste valenţe „sancţionatorii” ar goli de 
conţinut activitatea de aplicare a dreptului. În realitate, organele de stat, în virtutea competenţelor 
atribuite de lege, participă, împreună cu alţi subiecţi de drept, în cadrul unor raporturi juridice 
determinate.

14  R. Von Jhering, L'esprit du droit romain, T. III, p.15.
15  N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia a 2 a, Ed. All Beck, București, 

2005, p. 204.
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Prin activitatea de constatare a drepturilor și obligaţiilor subiecţilor participanţi la viaţa soci-
ală, organele statului contribuie decisiv la realizarea dreptului. Această activitate statală în planul 
aplicării dreptului se manifestă concret prin actul de aplicare.

Actul de aplicare nu se bazează pe voinţa subiectivă și arbitrară a organului de stat emitent ci 
are ca temei Constituţia, legile și celelalte acte normative care compun sistemul de drept statal.

Fiind purtătoare a prerogativelor de autoritate, putem afi rma, fără teama de a greși, că majo-
ritatea covârșitoare a organelor de stat, dacă nu chiar toate, aplică, într-o formă sau alta, dreptul, 
prin emiterea de acte de aplicare.

Raportându-ne la organul de stat emitent, putem clasifi ca actele de aplicare, în două mari ca-
tegorii: acte ale administraţiei publice (acte administrative) și acte ale instanţelor de judecată (acte 
jurisdicţionale). La acestea se adaugă și o a treia categorie „mixtă” –actele administrativ-jurisdic-
ţionale– emise de organele administraţiei publice, abilitate să desfășoare activitate jurisdicţională.

Aplicarea de aplicare a dreptului, privită ca proces, cunoaște o serie de faze, între care există o 
strânsă interdependenţă: a) Stabilirea stării de fapt; b) Alegerea normei de drept; c) Interpretarea 
normelor juridice; d) Elaborarea și emiterea actului de aplicare.

În cazul actului jurisdicţional, fazele procesului de aplicare a dreptului au un grad mai ridicat 
de complexitate și specificitate decât în cazul actului administrativ:

a) Stabilirea stării de fapt, ca premisă obligatorie a soluţionării cauzei, presupune existenţa, în 
cadrul procedurii jurisdicţionale, a unei serii de activităţi minuţios detaliate de lege: audierea de 
martori, verificarea de înscrisuri, cercetarea la faţa locului, efectuarea de expertize judiciare, ad-
ministrarea de interogatorii etc. Toate aceste activităţi nu se desfășoară într-un mod arbitrar, ci cu 
respectarea unor reguli procedurale bine stabilite de lege: noţiunea de probă, administrarea pro-
belor, sarcina probei, valoarea probatorie, termenele și modalităţile de administrare etc.

b) Alegerea normei de drept reprezintă o a doua fază importantă a aplicării dreptului, când 
organul de aplicare procedează la critica normei, la selecţionarea normei juridice în vederea cali-
ficării juridice a stării de fapt stabilite pe bază de probe. Încadrarea juridică a faptei conferă actu-
lui de aplicare trăsături de legalitate.

Și din acest punct de vedere, actul jurisdicţional prezintă o serie de trăsături care îl individuali-
zează faţă de alte acte de aplicare a dreptului. Încadrarea juridică se realizează în urma unui proces, 
bazat pe dezbateri judiciare, care se desfășoară cu respectarea unor principii fundamentale, specifi -
ce, în principiu, fi ecărei ramuri de drept. Spre exemplu, procesul civil este guvernat de următoarele 
principii: contradictorialitatea, dreptul la apărare, rolul activ al judecătorului, disponibilitatea, pu-
blicitatea, oralitatea16. De asemenea, căile de atac împotriva actelor jurisdicţionale îmbracă forme 
specifi ce de manifestare: ordinare și extraordinare, de reformare și de retractare etc.

c) Interpretarea normelor juridice, „operaţiune care constă în lămurirea și concretizarea conţi-
nutului regulii de drept cuprinsă în normă ce urmează a cârmui raportul respectiv”17, reprezintă o 
altă etapă esenţială a acestui proces de aplicare a dreptului. 

d) În sfârșit, elaborarea și emiterea actului de aplicare, reprezintă cea din urmă fază a 
acestui proces.

În ceea ce privește conceptul de realizare a dreptului, profesorul Gheorghe Avornic în lucrarea 
sa  Teoria Generală a Dreptului consideră că în conţinutul noţiunii de ralizare a dreptului trebuie 
să cuprindem toate acţiunile necesare pentru traducerea în viaţă a reglementărilor juridice, iar 
obiectul acestor acţiuni este comportarea și conduita subiecţilor de drept. 

16  V.M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, volumul I, Ed. Naţional, București, 
1996, p. 125-141. 

17  N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului, Ediţia a 2 a, Ed. All Beck, București, 
2005, p. 214.
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Realizarea dreptului se sprijină și pe mijloace nejuridice, cum ar fi cele economice, politice, 
culturale, ideologice, în măsură să creeze condiţii normale pentru cunoașterea și respectarea nor-
melor de drept.

În ceea ce privește formele de realizare a dreptului autorul identifică:
a. Cea mai simplă formă este realizarea normelor prohibitive.
b. A doua formă ţine de normele juridice permisive și onerative.
c. A treia forma de realizare a dreptului constă în aplicarea normelor juridice de către organe-

le de stat competente.
În ceea ce privește etapele procesului de aplicare a dreptului autorul subscrie la opiniile majori-

tăţii savanţilor juriști care identifică patru etape și anume stabilirea stării de fapt, alegerea normei de 
drept, interpretarea normei juridice și elaborarea și emiterea actului de aplicare a dreptului.

Fiind o formă de manifestare exterioară a organul de stat cu puteri jurisdicţionale care produ-
ce efecte juridice în plan social, actul jurisdicţional, cum este și firesc, trebuie să îndeplinească o 
serie de condiţii de formă necesare pentru a-i asigura validitatea, cum ar fi cele privitoare la: de-
liberare, pronunţare, redactare a minutei, semnare, comunicare etc. 

Toate aceste condiţii de formă sunt pe larg prevăzute în legile de procedură și constituie - ca 
de altfel toate regulile de procedură - o garanţie că actul jurisdicţional este adoptat în condiţii de 
legalitate care exclud arbitrariul organului de stat emitent.

Faţă de cele arătate, putem conchide că actul jurisdicţional reprezintă o modalitate de aplicare 
a dreptului de către autorităţile jurisdicţionale ale statului.
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PRIORITĂŢI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ROMÂNIA 
ȘI REPUBLICA MOLDOVA
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Summary
Th is paper aims to analyze some aspects that should be considered in reforming the judicial sys-

tem in Romania and Moldova. For Romania is important because it remains subject to monitoring 
by the Cooperation and Verifi cation Mechanism (CVM). For Moldova is a priority, given the option 
to integrate in the future, the European Union.

Romania has developed in recent years, four new codes, civil, penal, civil procedure and criminal 
procedure, of which only the Civil Code entered into force, but also a law on speeding up the adjudi-
cation of disputes, which aims to diminish and to eliminate, in time,  forms to delay  the process and 
other events aff ecting the justice in Romania.

Keywords: Reform, Judiciary System, Civil Code, Criminal Code,  Civil Procedure Code , Crimi-
nal Procedure Code, acceleration judgment, free access to justice .

1. Conceptul de reformă, în general, și reforma sistemului judiciar, în particular
Revoluţia petrecută în România în decembrie 1989, pe care unii o numesc, fără temei, ”eveni-

mentele din decembrie” sau mai grav ”lovitura de stat” din decembrie 19891, a adus cu sine, printre 
alte inovaţii și fenomenul reformei, care periodic era declamată și aclamată și care nu s-a mai 
terminat niciodată. Ea a fost, ca regulă, etapizată în timp, corespunzător schimbării periodice a 
guvernelor, întâlnindu-se un fenomen pe care nu doar orice specialist, ci și orice om de bun simţ 
îl condamnă. Este vorba despre tentaţia, materializată din păcate, a fiecărei noi forţe politice, de a 
anula ceea ce a realizat guvernarea care i-a precedat și de a purcede la o nouă reformă, anulând 
ceea ce s-a realizat înainte. Fiecare nouă forţă politică, fiecare titular al unei demnităţi în stat a 
simţit nevoia și chiar aroganţa, am putea spune, de a face propria sa reformă. Este evident că nu 
putem împărtăși o asemenea abordare și că o considerăm nocivă, pentru ceea ce înseamnă pro-
gres, în general, și pentru fiecare domeniu în parte, în particular.

Pentru domeniul juridic, în România ea s-a concretizat printre altele, în preocuparea de a 
elabora noi coduri, civile, penale, de procedură civilă și de procedură penală.

Dintre acestea, exemplul cel mai strigător la cereruri îl reprezintă elaborarea codului penal. 
Este cunoscut faptul că România are în prezent trei coduri penale2, elaborate pe vremea când la 
cârma ministerului justiţiei s-au aflat, evident, trei titulari diferiţi, fiecare dintre ei dorind să-și 
lege numele de propriul său Cod penal, dând la o parte ceea ce facuseră miniștrii precedenţi. 
Aceste trei coduri penale au fost aprobate de Parlament prin lege, au fost promulgate de Președin-

1  Art. 1 alin. 3 din Constituţie califică România ca ”stat de drept, democratic și social, în care demnitatea 
omului, drepturile  și libertăţile cetăţenilor , libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea și pluralis-
mul politic reprezintă valori, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluţi-
ei din decembrie 1989”.

2  Legea nr. 140 din 5 noiembrie 1996 de modificare și completare a Legii nr. 15/1968 publicată în Moni-
torul Oficial al României, Partea I nr. 289 din 14 iunie 1996, Legea nr. 301/2004 publicată în Monitorul  
Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004 și Legea nr. 286/2009 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
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tele României, dar nu au intrat încă în vigoare  iar procesele penale se soluţionează tot după Co-
dul penal adoptat în anul 19683.

Alături de Codul penal, au mai fost adoptate și Codul civil4, de procedură5 civilă și de proce-
dură penală6. Singurul care a intrat în viguare a fost Codul civil, a cărui punere în aplicare s-a 
realizat prin Legea nr. 71/20117.

De aceea, în opinia noastră, practica creată în România, prin care legile sunt puse în vigoare 
prin alte legi este cel puţin discutabilă. Că lucrurile stau astfel rezultă și din conţinutul Legii 
287/2011 care a pus în aplicare Codul civil, și care conţine multe prevederi care adaugă la Codul 
civil, ceea ce bulversează și îngreunează și mai mult procesul de intrare în viguare a unei legi de o 
complexitate deosebită cum este un Cod.

Revenind la conceptul de reforma potrivit Dicţionarului Explicativ Român aceasta semnifică 
”a schimba (în bine); a înnoi, a primeni o stare de lucruri, o concepţie”.

Semnificaţia pe care doctrina o dă acestui concept diferă și ea, după cum ne referim la cea 
juridică, sau cea sociologică, istorică sau politologică. Ca elemente comune, fiecare dintre aces-
te abordări înţelege reforma ca semnificând un proces amplu prin care se transformă conţinutul 
și forma unui domeniu de activitate, într-un mod în care se abordează modelul anterior, despre 
care se apreciază că blochează programul și că este învechit, și se propune unul nou, despre care 
se consideră că are aptitudinea să încurajeze evoluţia și să-l schimbe fundamental pe cel anterior.

Reforma presupune astfel o negare a trecutului calificat vetust, incapabil să facă faţă viitorului, 
fundamental diferit și capabil să transforme într-un mod revoluţionar, realităţiile precedente.

Din păcate, istoria a dovedit ca o asemenea abordare nu este neaparat urmată în conţinutul ei 
în care nu există continuitate și o repartizare rezonabilă în timp a unor eforturi, pentru ca soluţi-
ile propuse prin reformă să fie fundamentate și apte să reziste.

Este de notorietate faptul că, spre pildă Codul civil francez a fost elaborat pe parcursul a 4 ani( 
1799-1803) de către un colectiv care reunea juriștii iluștri ai vremii și cărora Napoleon le-a stabi-
lit misiunea de a se ocupa în exclusivitate de redactarea acestui document, iar valoarea lui este 
reflectată nu doar de rezistenţa în timp, ci și în faptul că statele care au purces la același demers 
s-au inspirat într-un mod consistent din Codul civil francez8. România a parcurs începând cu 
1990, un proces de continuă reformare, care a cuprins toate mediile și toate domeniile, societatea 
în ansamblul sau fără ca rezultatele să aducă neaparat un beneficiu. Problema cu care s- a con-
fruntat și Republica Moldova.

Reformă constituţională, reformă în economie, reformă în administraţie, reformă în justiţie 
ca să ne referim doar la cele care prezintă interes pentru studiul nostru.

2. Stadiul actual 
După reforma începută și ca regulă, nefi nalizată, abandonată, România a parcurs în ultimii 

ani anumite progrese, care așează pe noi baze organizarea actului de justiţie. Cea care înfăptuiește 
actul de justiţie este puterea judecătorească evocată în Constituţia României în Cap. VI al titlului 

3  Este vorba despre Legea nr. 15/21.06.1968 publicată în Buletinul Oficial al României nr.  79 – 79 bis din 21 
iunie 1968 și republicată în republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 15 aprilie 1997.

4  Codul civil a fost aprobat prin Legea nr. 287/2009 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 505 din 15 iulie 2011

5  Codul de procedură civilă a fost aprobat prin Legea nr. 134/2010 publicată în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010

6  Codul de procedură penală a fost aprobat prin Legea nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010

7  Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 15 iunie 2011
8  Un exemplu de notorietate îl reprezintă Codul civil belgian care a fost atât de fidel modelului francez încât 

a facut referiri și la teritorii care aparţineau Franţei ceea ce trădează mai mult decât o simplă inspiraţie.
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3 care reglementează autorităţiile care realizează prerogativele celor 3 puteri în stat9, prin sintag-
ma ”autoritate judecătorească”, mod care a determinat o percepţie negativă și a fost criticat de 
reprezentanţii acestuia, pe considerentul că prin Constituţie nu i s-ar recunoaște statutul de pu-
tere judecătorescă, doar de autoritate judecătorească. O asemenea critică este, în opinia noastră, 
nefondată, în contextul în care articolul 1 alin. (4) al Constituţiei consacră principiul separaţiei 
și echilibrului puterilor în stat – legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democra-
ţiei constituţionale. Constatăm în sintagma ”putere judecătorească” este utilizată în singurul text 
constituţional care folosește conceptul de putere  a statului prin raportare la clasica trinitate a 
puterilor. Iar în Titlul III, nici unul din cele trei puteri a statului nu este evocată prin conceptul 
de putere, ci prin denumirea organului care exercită puterea respectivă. Puterea legiuitoare o 
regăsim în capitolul care reglementează și poartă denumirea de Parlamentul, puterea executivă 
în capitolele II-IV, care reglementează Președintele, Guvernul și raporturile acestuia cu Parla-
mentul și administraţia publică iar puterea judecătorească în capitolul VI, care reglementează 
autoritatea judecătorească.

Dincolo de aceste ”subtilităţi terminologice”, în România există o putere judecătorească aptă 
să-și releve trăsătura sa fundamentală, aceea de a fi  independentă. Și orice iniţiative, prin care 
închipuit sau nu, s-ar fi  relevat intenţia de a infl uenţa într-un fel sau altul justiţia, au fost categoric 
stopate printr-o legitimă reacţie din partea reprezentanţilor acestei puteri.

Statutul însuși al reprezentanţilor puterii judecătorești este unul care refl ectă semnifi caţia lui, 
și ne referim, exempli graţia, la aspectele privind modul de salarizare, dreptul la pensie, magis-
traţii fi ind printre puţinele categorii profesionale cărora le este recunoscută pensia de serviciu 
prin recentele reglementări adoptate în România în acest domeniu10.

Un aspect  asupra căruia ne vom opri în cele ce urmează este modul în care funcţionează 
justiţia și soluţiile avute în vedere pentru eliminarea defi cienţelor în procesul de funcţionare.

Una din carenţele care a fost de-a lungul timpului, și mai ales în perioada pre- și post ade-
rare, criticată, este tergiversarea soluţionării proceselor11. Acest lucru ne-a atras difi cultăţi și 
în parcursul european, România fi ind permanent monitorizată și în permanenţă, atenţionată, 
cu privire la defi cienţele înregistrate sub acest aspect. Pentru a elimina, fi e și parţial acest lucru, 
a fost elaborată o lege evocată prin formula ”mica reformă”, care, de la intrarea sa în vigoare12, 
își relevă, pe de o parte, aptitudinea de a aduce actul de justiţie în reperul esenţial pentru func-
ţionarea sa, și anume celeritatea și rezonabilitatea termenului, iar, pe de altă parte, naște și 
unele probleme, pe care le apreciem ca fi ind discutabile și necesar a fi  eliminate în viitor. Unul 
dintre acestea este renunţarea la orice cale de atac în anumite categorii de procese, cum ar 
fi  unele procese contravenţionale. În ceea ce ne privește, nu împărtășim această soluţie, pe 
care o considerăm contrară atât articolului 21 din Constituţia României, cât și articolului 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Art. 21(3) din Constituţie garantează liberul acces 
la justiţie, pentru apărarea drepturilor, libertăţilor și îndatoririlor fundamentale, dreptul la un 

9     Titlul 3 din Constituţia României denumit ”Autorităţiile publice” are următarea structură: cap.1- Par-
lamentul; cap 2. Președintele; 3. Guvernul; 4. Raporturile Parlamentului cu Guvernul; cap. 5 Adminis-
traţia public; cap. 6 Autoritatea judecătorească.

10 Este vorba despre Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 și Legea nr. 263/16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

11 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.

12 Legea a intrat în vigoare la data de 26 noiembrie 2010 cu excepţia prevederilor privind divorţul pe 
cale administrativă și pe cale notarială care intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010.
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proces echitabil și într-un termen rezonabil. Articolul 6 din Convenţia Europeană prevede că 
liberul acces la justiţie, include judecarea cauzelor într-un termen rezonabil, de un tribunal 
independent, dar și asigurarea a cel puţin unei căi de atac. Celeritatea nu este un scop în sine și 
nu poate fi  interpretată și aplicată într-un mod care să suprime dreptul părţilor de a-și formula 
apărările și de a contribui la administrarea actului de justiţie într-un mod care să o facă pe 
aceasta dreaptă și echitabilă.

Una este să înţelegem că este necesară scurtarea termenelor și alta este ca ele să fi e astfel fi xate 
încât să nu ofere posibilitatea fi zică a părţilor de a fi  prezente și de a-și face apărările. Pentru că, 
din păcate, se întâlnesc și astfel de situaţii.

Este adevărat că defi cienţele constatate în funcţionarea justiţiei au creat difi cultăţi în procesul 
de aderare și ulterior de integrare a României în Uniunea Europeană, iar în prezent el este invocat 
ca un impediment serios în procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen, în care Mecanis-
mul de Cooperare și Verifi care (MCV) a devenit un criteriu de accedere în acest spaţiu.

De aceea este necesar ca reforma sistemului judiciar să constituie o prioritate. Republica Mol-
dova depune eforturi pentru a se integra în structurile europene și între criteriile care condiţi-
onează fi nalizarea acestui acestui demers se regăsește și organizarea și funcţionarea justiţiei.
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Abstract
State reform  is one  of the most  important  objectives of the authorities. All the actions taken 

by states in transition since independence were seen namely in terms of achievements in the fi eld of 
justice. Th e eff ectiveness of other reforms decreases when is doubt regarding the eff ectiveness of judi-
cial reform and its ability to respond adequately to the state of aff airs.

Reforma statului constituie unul din cele mai importante obiective ale autorităţilor, însă ac-
ţiunile întreprinse de statele în tranziţie după obţinerea independenţei erau privite anume prin 
prisma realizărilor din sfera justiţiei, efi cienţa altor reforme scade în situaţia în care există dubii în 
ce privește efi cienţa justiţiei și capacitatea acesteia de а răspunde adecvat stării de lucruri.

La rîndul său legislaţia Republicii Moldova cu privire la instituţia Procuraturii a cunoscut 
multiple transformări, sub aspectul reformării instituţiei, în vederea alinierii la standardele ţărilor 
cu democraţii dezvoltate.

De menţionat, la prima etapă după obţinerea independenţei, din lipsa experienţei autorităţilor 
statale și inexistenta documentelor internaţionale în domeniu a rezultat adoptarea la 29 ianuarie 
1992 de către Parlamentul ţării a primei Legi cu privire la Procuratură, nr.902-XII, care, deși a fost 
apreciată ca mult mai progresiste și conform exigenţelor unui stat de drept decît reglementările 
legale exsovietice, de fapt conţinea multiple neajunsuri, preluînd prea multe din normativitatea 
unională.

Ulterior, sub presiunea necesităţilor de ordin intern și extern, reieșind din practicile internaţi-
onale, prin Legea 1115 – XIV din 05.07.2000 cu privire la modifi carea și completarea Constituţiei, 
funcţia de supraveghere generală a respectării legilor a fost exclusă din atribuţiile de bază ale 
Procuraturii.

La 14.03.2003, avînd la bază Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 
nr. REC(2000)19 cu privire la rolul Procuraturii în sistemul justiţiei penale, adoptată 6 octombrie 
2000, și bunele practici internaţionale, Legislativul adoptă o nouă Lege nr.118-XV cu privire la 
Procuratură.

În conformitate cu acest act legislativ și respectiv Codului de Procedură Penală și Codului de 
Procedură Civilă puse în aplicare la 12.06.2003, Procuratura ca parte autonomă a autorităţii jude-
cătorești, reprezintă interesele generale ale societăţii, apăra ordinea de drept, precum și drepturile 
și libertăţile cetăţenilor, conduce și exercita urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele 
judecătorești.   

Aspectul novator al acestei legi a constat în suprimarea funcţiei de „supraveghere a Procu-
raturii asupra executării exacte și uniforme a legilor de către organele administraţiei publice, de 
către persoanele juridice și fi zice și asociaţiile lor,” cu „reprezentarea intereselor generale ale soci-
etăţii și apărării ordinii de drept” precum și suprimarea funcţiei de „supraveghere a Procuraturii 
asupra instanţelor judecătorești”, cu cea de „contribuire la exercitarea justiţiei în condiţiile legii”. 
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Cu toate că la acel moment se considera că Legea menţionată, fi ind expertizată de experţii eu-
ropeni, corespundea standardelor internaţionale, pe parcurs s-a constatat că și acest act legislativ 
are unele carenţe care urmau să fi e înlăturate și care vizau unele drepturi și atribuţii ale procu-
rorului precum și necesitatea instituirii și organizării activităţii organelor de autoadministrare a 
procurorilor, defi nirea statutului și sporirea independenţei acestora.

Anume în lumina acestor necesităţi Procuratura a intrat într-o nouă etapă de reformare, la 
25.12.2008 fiind adoptată o nouă Lege cu privire la Procuratură, nr. 294-XVI (în vigoare din 17 
martie 2009).

Legea nouă cu privire la Procuratură a fost elaborată în scopul ajustării actelor legislative care 
reglementează activitatea Procuraturii la prevederile obiectivului principal al Programului Naţi-
onal de Implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană privind 
revizuirea legislaţiei existente în scopul asigurării imparţialităţii și eficienţei Procuraturii și con-
solidării capacităţii sale administrative.

La elaborarea actului dat sa ţinut cont  de specificul naţional dar nu s-a  putut nega tradiţiile 
divergente ale sistemelor legislative din diverse state, unele cu sistem de drept cutumiar, altele 
beneficiind de un sistem de drept continental.

Astfel, chiar dacă există o gamă largă de opţiuni în ceea ce privește modul în care Republica 
Moldova dorește să-și organizeze instituţia „procurorului», totuși, au fost făcute eforturi pentru 
definirea și aplicarea unei zone comune de reglementări pentru a  crea cu adevărat o comunitate 
de valori comune și respectiv o serie de standarde principale acceptate de fiecare stat.

Recomandarea referitoare la rolul pe care îl exercită Procuratura în sistemul de justiţie euro-
peană conturează funcţiile, obiectivele, garanţiile conferite procurorilor pentru exercitarea atri-
buţiilor și a relaţiilor cu celelalte puteri în statul de drept.

Alte documente importante la elaborarea proiectului de lege au fost:
- Recomandarea nr.(1604)2003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind rolul 

Procuraturii într-o societate democratică. 
- Recomandarea REC(87)18 din 17 septembrie 1987, privind simplificarea justiţiei penale. 
În procesul de elaborare a proiectului s-a recurs la un mecanism care și-a propus ca  obiective  

sinteza tuturor deficienţelor expuse cu referinţă la cadrul juridic ce determină organizarea procu-
raturii, statutul procurorului și organelor consultative, de autoadministrare din cadrul Procura-
turii  atît  la  nivel  naţional cît și la nivel internaţional (recomandările experţilor internaţionali), 
identificarea soluţiilor pentru eficientizarea reglementărilor din domeniul vizat și ajustarea lor 
recomandărilor  expuse de experţii internaţionali, perfecţionarea prevederilor proiectului reie-
șind din opiniile și propunerile relevante parvenite de la organele Procuraturii.

În Lege au fost limitate și bine definite funcţiile Procuraturii, în condiţiile normelor dreptului 
internaţional, și exclus caracterul nedeterminat și extins al domeniului de aplicare a împuternici-
rilor procurorului, pentru nu a interveni în cazurile de  încălcare de lege în sfera intereselor pri-
vate, în absenţa criteriului cînd încălcarea atrage după sine impunerea unei sancţiuni penale.

Legea de asemeni stabilește principiile de organizare a activităţii procuraturii. Acestea se refe-
ră la obligativitatea desfășurării activităţii în strictă conformitate cu legea, la obligativitatea trans-
parenţei, independenţei și autonomiei procurorilor. 

Tot aici Legea prevede atribuţiile Procuraturii care corelează cu art.124 din Constituţie și po-
trivit experţilor internaţionali, sunt în conformitate cu normele internaţionale.

În acest sens procurorul activează în domeniul penal cît și activităţi extrajudiciare care sînt 
niște derivate a activităţii de bază.

Atribuţiile procurorului la conducerea și exercitarea urmăririi penale prevăd examinarea se-
sizărilor, petiţiilor, materialelor și autosesizarea lui în vederea constatării existenţei sau inexisten-
ţei încălcării de lege ce atrage răspunderea penală,  pornirea urmăririi penale și exercitarea ei in 
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privinţa infracţiunilor atribuite de Codul de procedură penală în competenţă, sau în orice cauză 
penală, prevederi care sînt în concordanţă cu pct.2 al Recomandării REC (2000) 19.

De asemenea procurorul în numele societăţii și în interes public, asigură aplicarea legii apără 
ordinea de drept, drepturile și libertăţile cetăţenilor, atunci cînd încălcarea acesteia atrage o sanc-
ţiune penală, 

De menţionat că exercitarea controlului asupra legalităţii aflării persoanelor în instituţiile de 
reţinere și detenţiune preventivă, în alte instituţii de executare a pedepselor precum și controlul 
asupra executării legilor în Forţele Armate este motivat prin necesitatea prevenirii violării drep-
turilor persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunilor, ale inculpaţilor, persoanelor 
trase la răspundere penală, militarilor, la fel, are ca scop combaterea fenomenului torturii. 

În acest sens au fost remediate aspectele negative constatate, prin revizuirea atribuţiilor și 
competenţelor Procuraturii, a actelor de reacţionare a procurorului, restructurarea instituţio-
nală, prin stabilirea împuternicirilor bine definite și limitate ale Procurorului General, o con-
diţie necesara pentru supremaţia legii și a principiilor statului de drept și crearea unui sistem 
modern al organelor Procuraturii, capabil să implementeze normele dreptului comunitar și să 
se adapteze cerinţelor Uniunii Europene.  

În ceea ce privește statutul procurorului a fost definit prin prisma atribuţiilor de bază cu care 
este învestită Procuratura, prin normele Constituţiei ca fiind   persoana cu funcţie de răspundere 
prin intermediul căreia Procuratura își exercită atribuţiile.

Este necesar de remarcat că proiectul prevede noi reglementări referitoare la condiţiile de 
candidare la funcţia de procuror, de numire în funcţia de Procuror General, adjunct,  procuror, 
care lipseau  anterior în actele legislative privind activitatea Procuraturii.

Aceste prevederi se încadrează în obiectivele care vizează consolidarea corpului de conducere 
a organelor Procuraturii, asigurarea unui mecanism de numire în funcţiile cheie  din organele 
Procuraturii a unor persoane cu un înalt nivel de profesionalism și devotate acestui organ.

Un element nou este și la compartimentul ce ţine de răspunderea disciplinară a procurorilor, 
constînd în instituirea unui mecanism de influenţă disciplinară care ar exclude abordări subiec-
tive sau tendenţioase.

Normele din proiect  stabilesc în mod exhaustiv abaterile pentru care procurorii  pot fi trași 
la răspundere disciplinară înlăturîndu-se orice  posibilitate de intervenţie în acest domeniu de 
reglementare a actelor normative subordonate legii.  Acest mecanism de aplicare a sancţiunilor 
disciplinare în privinţa procurorului are menirea de a introduce elementul de echilibru în siste-
mul de subordonare ierarhică și de a diminua influenţa factorului subiectiv la luarea deciziilor  în 
cazurile disciplinare.

De asemenea un element nou este și prevederile în lege a condiţiilor în care survine răspun-
derea patrimonială a procurorilor pentru prejudiciile cauzate prin erorile admise de procurori în 
exerciţiul funcţiei drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, garantate de Constituţie și 
de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În Lege au mai fost incluse un șir de norme, care vin să reformeze conceptual sistemul de 
drepturi și garanţii acordate procurorilor prin lege.

Astfel, la compartimentul ce ţine de stabilirea unor garanţii sociale pentru procurori proiectul 
presupune  echivalarea acestor garanţii  cu cele  ale judecătorilor ceia ce ar materializa principiul 
asimilării statutului  procurorului  cu cel  de magistrat.

Este vorba în primul rînd de prevederea  potrivit căreia Procurorul poate fi numit în funcţie 
de judecător în condiţiile prevăzute de lege și în acest caz vechimea în muncă în funcţia de pro-
curor, calificarea și  garanţiile sociale sînt menţinute  și  se asimilează cu cele ale judecătorului.

Un aspect complet inovator a Legii sînt „Organele consultative și de autoadministrare din 
cadrul procuraturii” care sunt: Consiliul Superior al Procurorilor,  Colegiul disciplinar și 
Colegiul de calificare. 
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Consiliul  Superior  al  Procurorilor este un organ reprezentativ și de autoadministrare al 
procurorilor. Consiliul este garantul autonomiei și imparţialităţii procurorilor. Este constituit din 
12 membri (procurori și membri ai societăţii civile) din oficiu fiind  Procurorul General, Minis-
trul justiţiei și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

Cu privire la cariera procurorilor Consiliul examinează  numirea, promovarea, transferarea, 
detașarea, delegarea, eliberarea, suspendarea  procurorilor din funcţie.

În domeniul instruirii iniţiale și continue a procurorilor Consiliul examinează desemnarea 
procurorilor în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; aprobă Strategii privind for-
marea iniţială și continuă a procurorilor; examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de 
colegiul de calificare și disciplinar.

 În domeniul respectării disciplinei și eticii de procuror Consiliul examinează petiţiile cetă-
ţenilor în problemele ce ţin de etica procurorilor; coordonează programele de acordare a conce-
diilor de odihnă anuale a procurorilor. 

Instituind această instituţie  un șir de atribuţii din activitatea Procurorului General au fost 
puse pe seama Consiliului Superior al Procurorilor. 

Pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor activează Colegiul disciplinar și are ca scop exami-
narea cazurilor privind răspunderea disciplinară a procurorilor. 

Colegiul disciplinar este învestit cu atribuţii în ceea ce privește derularea procedurii răspun-
derii disciplinare, și rolul său este de a proteja procurorul împotriva unor decizii arbitrare, abuzi-
ve, care ar putea fi luate împotriva sa, dar de a proteja și instituţia în care activează, prin sancţio-
narea celor care se fac vinovaţi de comiterea unor încălcări ale obligaţiilor care le revin procuro-
rilor în calitatea pe care o au.

Colegiul disciplinar se compune din 9 membri:  trei procurori de la Procuratura Generală aleși 
de procurorii Procuraturii Generale și șase procurori de nivelul procuraturilor teritoriale și specia-
lizate din procurorii procuraturilor teritoriale și specializate. În componenţa Colegiului disciplinar 
nu pot fi  aleși membrii Consiliului Superior al Procurorilor și membrii Colegiului de califi care.

Colegiul de califi care este constituit pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor și reglementează 
domeniul selectării cadrelor în organele Procuraturii, evaluarea nivelului de pregătire și capacită-
ţilor profesionale ale procurorilor, corespunderea funcţiilor ocupate, respectarea interdicţiilor și 
exigenţelor faţă de procuror. Componenţa colegiului de califi care este de 9 membri: trei procurori 
de la Procuratura Generală aleși din procurorii Procuraturii Generale, șase procurori de nivelul 
procuraturilor teritoriale și specializate aleși din procurorii procuraturilor teritoriale și specializate.

Colegiul de califi care organizează examenul de capacitate care constă în verifi carea cunoștin-
ţelor teoretice și practice prin probe scrise și orale. Colegiul de califi care adoptă hotărîrea privind 
susţinerea sau nu a examenului. 

În aceste realităţi, doar după 2 ani și puţin de la punerea în aplicare a noii legi am ajuns în pra-
gul unor noi necesităţi de modifi cări-completări legislative, care impuneau obiectiv intervenţii în 
însăși Legea cu privire la Procuratură, precum și în CPP, CP, CPC, Codul contravenţional și alte 
acte legislative conexe.

Aspectul complex al problemei a condiţionat trecerea Procuraturii în cea de a 4-a etapă de re-
formare, 2011 – prezent, cînd, atît sub presingul instrumentelor și mecanismelor internaţionale, 
cît și reieșind din necesităţile interne, autorităţile poliţie ale statului au conștientizat seriozitatea 
chestiunii și ca rezultat apar cîteva documente politico-juridice conform cărora în perioada 2011-
2016 urmează a se încerca a se realiza o reformă complexă a sectorului justiţiei și, respectiv, in-
clusiv, și a Procuraturii.

Recent, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni și Consiliul Consultativ al Procurori-
lor Europeni au adoptat un document comun, Avizul nr.12(2009) și nr.4(2009), care este cunos-
cut ca Declaraţia de la Bordeaux din 20 septembrie 2009, intitulat  „Judecătorii  și procurorii în-
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tr-o societate democratică”, potrivit căruia, „Rolul distinct, dar complementar al procurorilor 
și judecătorilor este o garanţie necesară pentru o justiţie echitabilă, imparţială și efi cientă. În 
exerciţiul funcţiilor lor, judecătorii și procurorii trebuie să se bucure de independenţă, și, de 
asemenea, trebuie să fi e și să apară independenţi unii de ceilalţi (pct.3).

Aplicarea legii și, unde este cazul, puterea discreţionara a procurorilor din faza premergă-
toare a procesului impun ca statutul procurorilor să fi e garantat prin lege, la cel mai înalt nivel 
posibil, într-o manieră similară cu cel al judecătorilor. Aceștia vor fi  independenţi și autonomi 
în luarea deciziilor și își vor exercita atribuţiile într-un mod echitabil, obiectiv și imparţial.

Concomitent, considerăm că realizarea reformei instituţionale a Procuraturii în Republica 
Moldova în formula dată este cel mai serios și unical exerciţiu al democraţiei în ţară și, fi ind iniţi-
ată sub presiunea necesităţilor interne și cerinţelor diferitor mecanisme, instrumente, organizaţii 
și standarde internaţionale, este, totodată, și un control din partea comunităţii internaţionale a 
maturităţii și seriozităţii statalităţii Republicii Moldova, și, respectiv, impune o tratare cu respon-
sabilitate la superlativ.
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ADMINISTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL 
INFORMAŢIONAL AL ORGANELOR DE DREPT

Lector univ., dr., Vasile CONSTANTINOV,
Universitatea Studii Aplicate din Moldova

Abstract
One of the main objectives in the assurance of the rights protection to the private life inviolability 

as well as to the personal and familial secret is the assurance of the protection concerning the person’s 
rights and freedoms at the processing of personal data.

Th e integrated informational system of law enforcement bodies (hereinaft er SIIOD) is an infor-
mation processing mechanism and is intended for informational support of law enforcement bodies 
activity. As a result of law enforcement activity and the system operation, the unique information 
resource of the country’s law enforcement is forming. Th e informational resource contains personal 
data of both law enforcement offi  cials and persons involved in the administrative or penal process.

Th e information about a person which allow his/her identifi cation in a direct or indirect man-
ner, the place of residence, personal photos, bank accounts, information about digital fi ngerprints, 
criminal history, execution of the sentence, description of distinguishing marks on the person’s body, 
occupation, psychological characteristics etc. are facts which can be attributed to the personal data 
of individuals involved in administrative or criminal process.

Any processing of personal data, except those which concern the data within the categories speci-
fi ed by law, may be made only if the regarded person has given an express and unequivocal consent 
for that processing. Among the exceptions provided by law, there can be mentioned the following 
situations where the subject’s consent is not required while processing:

• to protect the life, physical integrity or health of the person concerned or another endangered 
person;

• to meet a legal obligation of the operator;
• to comply with measures of public interest or which concern the exercise of the public authority 

prerogatives which are vested to the operator or to the third party to whom data are disclosed.
Personal data relating to criminal convictions are qualifi ed by the law as a special category of 

personal data. Th e processing of this special category of personal data without the subject’s consent 
is allowed, provided that the processing will be performed in compliance with fundamental human 
rights and freedoms.

Asigurarea protecţiei drepturilor și libertăţilor persoanei la prelucrarea datelor ei cu caracter 
personal este unul din obiectivele principale în asigurarea protecţiei drepturilor la inviolabilitatea 
vieţii private, la secretul personal și familial1.

Sistemul informaţional integrat al organelor de drept (în continuare SIIOD) este un meca-
nism de prelucrare a informaţiei și este destinat pentru susţinerea informaţională a activităţii 
organelor de drept. Ca rezultat al activităţii organelor de drept și al funcţionării sistemului, se 
formează resursa informaţională unică a organelor de drept din ţară2. Resursa informaţională 

1  Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter per-
sonal, încheiate la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Constituţia

2  HG nr.1202 din 17.10.2006.
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conţine și datele cu caracter personal atât al colaboratorilor organelor de drept, cât și a persoane-
lor implicate în procesul contravenţional sau penal.

La datele cu caracter personal persoanelor implicate în procesul contravenţional sau penal 
pot fi  atribuite informaţiile despre o persoană fi zică, ce permit identifi carea ei directă sau indi-
rectă, locul de trai, fotografi i personale, conturi bancare, informaţia despre amprentele digitale, 
antecedente penale, executarea pedepsei, descrierea semnelor distinctive de pe corpul persoanei, 
îndeletnicirile, ocupaţia, caracteristica psihologică3 etc.

Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date 
din categoriile menţionate de lege, poate fi  efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat con-
simţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. Dintre excepţiile stipulate de 
lege, menţionăm situaţiile în care consimţământul persoanei vizate nu este necesar atunci când 
prelucrarea se efectuează4 :

• în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte per-
soane ameninţate;

• în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
• în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea pre-

rogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele.
Datele cu caracter personal referitoare la condamnările penale legea le califică ca o categorie 

specială de date cu caracter personal5. Prelucrarea acestei categoriei speciale de date cu caracter 
personal se permite fără consimţământul subiectului datelor cu caracter personal6 , cu condiţia că 
prelucrarea se va efectua cu respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanei.

Astfel, legea permite lucrătorilor organelor de drept, în limita competenţei, să prelucreze datele 
cu caracter personal a persoanelor bănuite, învinuite, condamnate, fără consimţământul acestora, 
cu condiţia că astfel de date vor fi utilizate numai în interesele de serviciu, iar utilizarea acestor date 
nu v-or liza drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei. Prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal în SIIOD înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu 
caracter personal la colectare, înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, modificare, ex-
cludere, consultare, acordare a accesului, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau distrugere7.

Luând în consideraţie principiul prezumţiei nevinovăţiei8 , legea penală prevede divizarea 
persoanelor în funcţie de etapa procedurii penale în persoane acuzate de săvârșirea unei infrac-
ţiuni (bănuiţi9 , învinuiţi10 , inculpaţi11 ) și persoane vinovate de săvârșirea unei infracţiuni (con-
damnaţi12 ). Astfel, sunt stabilite categoriile persoanelor ale căror date personale sunt luate la 
evidenţă în cadrul organelor de drept13. În aceste categorii sunt incluse persoanele:

a) luate la evidenţă specială în scopul profilaxiei infracţiunilor;
b) reţinute ca fiind bănuite de săvârșirea unei infracţiuni;
c) puse sub învinuire; 

3  Instrucţiunile privind evidenţa unică a persoanelor care au săvârșit infracţiuni, modul de completare și 
prezentare a actelor de evidenţă primară MAI, 2003.

4  alin. (6) al art.6 al Legii nr.17 din 15.02.2007
5  alin. (1) al art.7 al Legii nr.17 din 15.02.2007
6  alin. (4) al art.7 al Legii nr.17 din 15.02.2007
7  art.4 al Legii nr.17 din 15.02.2007
8  Constituţia Republicii Moldova
9  art.63 CPP RM
10 alin.(1) al art.65 CPP RM
11  alin.(2) al art.65 CPP RM
12 pct.1) al alin.(3) al art.65 CPP RM
13 Legea nr.216 din 29.05.2003
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d) reţinute și arestate;
e) date în urmărire generală de către organele de urmărire penală ale Republicii Moldova sau 

ale altor state;
f) absolvite de răspundere penală; 
g) condamnate pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile altor state;
h) ce își ispășesc pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile altor state.
Informaţia SIIOD utilizată în organele de drept o putem deviza în: informaţie operativă, in-

formaţie de procedură, informaţie de arhivă.
La informaţia operativă se atribuie datele cu caracter personal acumulată în rezultatul desfă-

șurării activităţii operative de investigaţii14.
La informaţia de procedură se atribuie datele cu caracter personal acumulată pe parcursul 

desfășurării procedurii contravenţionale, procedurii penale sau a procedurii de executare a pe-
depselor penale. Astfel de informaţii încep a fi acumulate odată cu constatarea unei fapte contra-
venţionale15 , sau odată cu primirea de către organele de drept a sesizării despre săvârșirea unei 
infracţiuni16. Datele cu caracter personal sunt accesibile pentru prelucrare pe toată perioada pro-
cedurii penale (desfășurarea anchetei, examinarea cauzei în judecată), perioada de executare a 
pedepsei și perioada de importanţă în utilizarea operativă a datelor. Importanţa utilizării opera-
tive a datelor este determinată de termenul de stingere a antecedentului penal17 , sau de prescrip-
ţia răspunderii contravenţionale18 , și de termenul de păstrare a datelor cu caracter personal în 
fișierele de informare operativă a organelor de drept19.

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal în fișierele de informare operativă a orga-
nelor de drept trebuie să fie unul rezonabil și să nu depășească limitele stabilite de legislaţie. 
Considerăm că acest termen nu poate fi mai mare decât termenul de stingere a antecedentului 
penal sau al prescripţiei răspunderii contravenţionale. Depășirea acestor termeni creează premize 
de încălcare a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanei referitoare la prelucrarea da-
telor ei personale. Actual, în sistemul informaţional al MAI termenul de păstrare a datelor cu 
caracter personal este fără termen20 , păstrarea fiind stabilită permanentă, ceea ce contravine 
normelor de drept atât celor internaţionale stipulate în Convenţii, cât și a celor republicane stipu-
late în legislaţia Republicii Moldova.

La informaţia de arhivă se atribuie datele cu caracter personal care in conformitate cu norme-
le de păstrare a informaţiei este trecută în categoria informaţiei de păstrare provizorie sau spre 
păstrare permanentă în fondul de arhivă21,22.

Încetarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la condamnările penale este sta-
bilită în funcţie de calitatea procesuală a persoanei. Astfel, calitatea de bănuit încetează din mo-
mentul eliberării reţinutului, revocării măsurii preventive aplicate în privinţa lui ori, după caz, 
anulării ordonanţei de recunoaștere în calitate de bănuit și scoaterii lui de sub urmărire23. Persoa-
na nu are calitatea de învinuit din momentul când în privinţa ei a fost încetat procesul penal sau 

14  Legea nr.45 din 12.04.1994
15  art.440 CC RM
16  art.262 CPP RM
17  art.111 CP RM
18  art.30 CC RM
19  Instrucţiuni MAI, Chișinău: MAI, 2007.
20  Instrucţiuni MAI, Chișinău: MAI, 2007.
21  Legea nr. 880 din 22.01.1992
22  HG nr.352 din 27.05.1992
23  alin.(5) al art.63 CPP RM
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ea a fost scoasă de sub urmărire penală24. Iar persoana inculpată își pierde calitatea de inculpat, 
urmând să fie numit achitat, în cazul pronunţării sentinţei integral de achitare25.

Deci, prelucrarea datelor persoanelor cu calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat, în 
cadrul sistemului informaţional trebuie să înceteze odată cu expirarea termenului de păstrare a 
informaţiei, care va începe să decurgă din momentul încetării calităţii procesuale a persoanei.

În această ordine de idei, considerăm că, termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
trebuie să fi e stabiliţi în mod diferenţial, luând în consideraţie calitatea procesuală a persoanei și 
categoria informaţiei la care se atribuie datele cu caracter personal.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal este necesară pentru protecţia datelor cu 
caracter personal împotriva accesului ilicit sau întâmplător, distrugerii, modifi cării, blocării, co-
pierii, răspândirii, precum și a altor acţiuni ilicite26. Prin sistemul de securitate a datelor se are în 
vedere ansamblul unitar al normelor de drept și etico-morale, al măsurilor organizatorice (ad-
ministrative) și mijloacelor tehnice de program, orientate spre contracararea pericolelor ce ame-
ninţă Sistemul și spre minimizarea eventualului prejudiciu care ar putea fi  cauzate utilizatorilor 
și posesorilor de informaţii27.

Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări automatizate trebuie să fi e obţi-
nute și prelucrate corect și legal, înregistrate pentru scopuri determinate și legitime, să nu fi e uti-
lizate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, adecvate, pertinente și ne excesive în raport cu 
scopurile pentru care sunt înregistrate28. Normele de drept prevăd începerea prelucrării datelor 
în baza unor acte, care ar justifi ca acţiunile lucrătorilor organelor de drept la etapele de colectare, 
înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, modifi care, excludere, consultare, acordare 
a accesului, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau distrugere ale acestor date. 

Spre exemplu, sesizarea despre săvârșirea infracţiunii, prevăzută de art.262 CPP RM, este te-
mei de a începe procedura de acumulare a datelor despre infracţiune și identifi carea persoanelor 
bănuite. Iar, în baza ordonanţei procurorului de trimitere a cauzei penale în judecată, se întoc-
mește fi șa de evidenţă, care este temei de a prelucra datele persoanei învinuite. Astfel, toate acţi-
unile de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul informaţional al organelor de drept 
trebuie să fi e justifi cate prin acte (ordonanţe, decizii, fi șe de evidenţă etc.) emise de lucrătorii 
organelor de drept în baza legislaţiei conform competenţei (Codul de procedură penală, Codul 
contravenţional, Codul de executare etc.).

Măsurile organizatorice (administrative) și aplicarea corectă a mijloacelor tehnice de program 
au scopul de a contracara pericolelor ce ameninţă Sistemul. Ameninţările la adresa securităţii Sis-
temului pot avea următoarele origini: dezastre sau calamităţi naturale, defectări ale echipamente-
lor, greșeli umane de operare sau manipulare, fraude. În funcţie de intenţia creării pericolelor ele 
pot fi  divizate în atacuri pasive și active. Câteva studii de securitate a calculatoarelor29 au depistat 
următoarele pericole ce ameninţă sistemul informaţional:

24  alin.(4) al art.65 CPP RM
25  pct.2) al alin.(3) al art.65 CPP RM
26  art.14 al Legii nr.17 din 15.02.2007
27  Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010
28  Convenţia
29  Straub D. W.. Widom C.S.. Deviancy by bits and bytes: computer abusers and control measures. - In: 

Computer security: a global challenge. Netherlands. 1984.
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Pericolele ce ameninţă sistemul

Obiect al pericolului

Utilaj
(%)

Programe 
(%)

Date 
(%)

Servicii 
(%)

În total 
(%)

Transmiterea ilegală 2,4 7,1 14,6 11,2 35,3

Modifi carea ilegală 2,0 9,5 37,0 0,3 48,8

Distrugerea ilegală 7,5 2,4 4,8 1,2 15,9

Total 11,9 19,0 56,4 12,7 100,0

Relevăm faptul, că cele mai frecvente pericole se referă la prelucrarea datelor (56,4%), dintre 
care în 37% datele sunt supuse modifi cării ilegale, în 14,6% sunt obţinute în mod ilegal, iar în 
4,8% de cazuri datele sunt distruse în mod fraudulos din sistemul informaţional.

David Icove și Karl Seger în lucrările sale30 afirmă că majoritatea fraudelor în domeniul 
prelucrării datelor sunt legate de atacurile asupra informaţiei. Din aceste atacuri 55% sunt 
produse din greșeala funcţionarilor, 10% sunt săvârșite de funcţionari necinstiţi, 9% sunt 
săvârșite de funcţionari obijduiţi de conducere și 4% sunt produse ca rezultat al acţiunii 
programelor virulente.

Deci, în cazul aplicării soft ului special în SIIOD ce ar permite minimizarea acţiunilor func-
ţionarilor în procesul de prelucrare a datelor și instruirea acestor funcţionari, v-or fi  înlăturate 
mai mult de jumătate din pericole care ar duce la fraudarea informaţiei din sistemul informaţi-
onal al organelor de drept. Iar selectarea persoanelor pentru activitatea în domeniul prelucrării 
datelor în SIIOD și comportarea corectă a conducătorilor faţă de subalterni, va reduce încă 
19% din fraude.

În cazul atacurilor active pericolul poate fi realizat fie prin furtul mesajelor, fie prin modifica-
rea, reluarea sau inserarea de mesaje false. Aceasta înseamnă că se poate șterge, întârzia sau mo-
difica datele cu caracter personal, se pot insera date false sau date vechi, pot fi schimbate originea 
datelor personale. Aceste atacuri sunt serioase deoarece modifica starea sistemelor de calcul, a 
datelor sau a sistemelor de comunicaţii.

Atacurile presupun, în general, fie citirea ne autorizată a informaţilor, fie distrugerea par-
ţiala sau totala a datelor. Ca mijloc de organizare a atacurilor active se utilizează unele pro-
grame create cu scop distructiv și care afectează, uneori esenţial, securitatea sistemului in-
formaţional. Dintre aceste programe distructive putem menţiona virușii care, la rândul lor, 
pot fi divizaţi în: bombe software, viermi, calul Troian, etc31.Cel mai grav este posibilitatea 
potenţiala de infectare, prin reţea sau chiar copieri de dischete sau CD, a unui mare număr 
de computere aflate în sistem. 

Pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal sunt elaborate cerinţe standarde faţă de 
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaţionale de date cu caracter personal32 

30 Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У., Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с 
компьютерными преступлениями: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999.

31  А.Е.Фаронов, Обеспечение безопасности персональных данных, Официальный сайт Интернет-
Университет Информационных Технологий, http://www.intuit.ru/speciality/intuitdpo/secpdata/

32 HG nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu 
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter 
personal
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Astfel, măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal în sistemul informaţional al or-
ganelor de drept reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare și exploatare 
a sistemului informaţional și trebuie să fie efectuate neîntrerupt. Protecţia datelor cu caracter 
personal în sistemul informaţional trebuie să fie asigurată printr-un complex de măsuri tehni-
ce și organizatorice de preîntâmpinare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal și se 
efectuează prin metodele de:

1) preîntâmpinare a conexiunilor neautorizate la reţelele electronice ale sistemului informa-
ţional și interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin 
aceste reţele;

2) excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate în sistem;
3) preîntâmpinarea acţiunilor speciale tehnice și de program, prin intermediul cărora se 

efectuează distrugerea sau modificarea datelor cu caracter personal, sau provoacă defecţiuni în 
lucrul complexului program-tehnic;

4) preîntâmpinarea acţiunilor utilizatorilor de modificare a datelor cu caracter personal sau 
de provocare a defecţiunilor în lucrul complexului program-tehnic.
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Abstract
Th e authors propose to analyze the evolution and impact of the principles of property in corre-

lation with the legal steps aft er 1990, on the restitution of property taken over abusive by the regime 
established in Romania aft er World War II.

A peculiarity is the situation of the former large real estate properties, in particular forests that 
have existed throughout history in Transylvania.  At the time of the Union of Transylvania with 
Romania, in 1918, the great properties in Transylvania were held by Hungarians owners who have 
suppressed the Romanian population, and the legal and social confi guration of the property looked 
alike with the feudal system itself owing to the State of things perpetuated here.

Th e Romanian legislator aft er 1990, has a legislative concern at least complicated concerning 
the return of these properties, leaving his indiff erence, ignorance to cover the length of time that has 
elapsed and the evolution of historical natural social relations in the Romanian society.

Th e legislative framework was bushy, defi ning the diff erent legislative approaches, we have laws 
that contradict each other,  that are oft en the expression of interests of political group to follow, 
without the prospect of economic and social consequences, which would be about to pauperizeze 
normal population and distort the Romanian company producing a huge fi nancial hemorrhaging.

Th rough the acquisition of indiscriminate and without a thorough prior documentation I was 
placed in front of claims for land and exorbitant amounts on properties restored the situation to 
the stage where it was in the XVIII-XIX in Transylvania. It passed over the realities of historical 
events and legislative measures, aft er the great Union, the legislation and the authorities of this 
time to the Romanian Government, through its own measures restore the properties of the feudal 
period, ignoring the realities of Transylvania.

Th e study seeks to draw a signal and among researchers of history to give research a new prag-
matic assessment.

I. Cadrul social și juridic al reparării abuzurilor în materia dreptului de proprietate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

După evenimentele care au avut loc în decembrie 1989, societatea românească a fost supusă 
unor transformări radicale. Poate că cel mai controversat dar și semnifi cativ demers este acela al 
reparaţiilor în materia dreptului de proprietate ca urmare a abuzurilor pretins a fi  săvârșite de 
autorităţile statului în perioada de referinţă 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

 SABĂU-POP Ioan, Profesor universitar doctor în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, şef al Catedrei de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, avocat-Baroul Mureş.
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A fost creat un cadru legislativ imens și stufos, defi nind concepţii legislative diferite, legi care 
se contrazic unele pe altele, deseori exprimarea unor interese politice sau de grup, de a satisface 
dorinţe de moment care să servească noua camarilă în formare și desigur confuzii în interpretare. 

Au apărut un alt fel de abuzuri și s-au ridicat piedici insurmontabile în faţa tuturor factorilor de pu-
tere, dar mai ales autorităţile administrative și judiciare, confruntate cu valuri succesive de texte con-
fuze, a apărut o birocratizare înspăimântătoare care au dus în derizoriu ideea de dreptate și de justiţie. 

În principal, legislaţia privind reconstituirile dreptului de proprietate, restituirile în natură a 
imobilelor de orice fel (terenuri și construcţii), poate fi  clasifi cată pe trei trunchiuri legislative:

Primul, privește legislaţia fondului funciar, începând cu Decretul-lege nr. 42/1990, privind unele 
măsuri pentru stimularea ţărănimii2; Legea nr. 9/1990, privind interzicerea temporară a înstrăinării 
terenurilor prin acte între vii3 și desigur Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, care a constituit 
un impact esenţial prin controversatele și greoi aplicabile ale dispoziţiilor sale, urmată de șirul de 
inconsecvenţe și confuzii care au urmat modifi cării sale ulterioare până la Legea nr 247/2005.

Al doilea, privește legislaţia care reglementează regimul juridic al unor imobile preluate n 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, statuat prin Legea nr. 10/20014, care 
a fost precedată de Legea nr. 112/1995, între care legi există un enorm decalaj conceptual ce a 
generat infi nite situaţii paradoxale asupra raporturilor juridice care s-au conturat în societate și a 
afectat profund stabilitatea drepturilor prin suprapunere și interpretarea în timp.

În fi ne, al treilea, privește retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religi-
oase din România prin O.U.G. nr. 94/2000, modifi cată și aprobată prin Legea nr. 501/2002 la care 
se adaugă situaţia specială a Bisericii Greco-Catolice Unită cu Roma care a fost din nou recunos-
cută prin Decretul-lege nr. 126/1990 în forma completată prin Legea nr. 182/20055.

În fi ne, haosul legislativ din România a devenit de notorietate și a fost condamnat la CEDO. Au 
fost relevante două momente, cel din anul 1999 recunoscutul caz Brumărescu și cel din decembrie 
2008, cunoscutul caz Viasu. Nu este doar o simplă încălcare a dreptului de proprietate ci și existenţa 
unui haos legislativ constând din lipsa de precizie și previzibilitate a legii. S-a constatat că odată sta-
bilit precedentul, este de presupus ca această abordare să poată fi  invocată cu succes în faţa Curţii și 
constituie un precedent care să poată fi  invocat și în alte domenii care sunt afectate de haos legislativ.

În plus, de aceasta magistraţii CEDO faţă de avalanșa de cereri introduse la Curte de foștii 
proprietari și de alţi nemulţumiţi pe lângă nesiguranţa interpretării corecte a legislaţiei interne con-
stituie o ameninţare pentru efi cienţa viitoare a mecanismului de control pus în practică de Conven-
ţie și printr-o supra-încărcare a activităţii. Lipsa de preocupare serioasă și de diligenţă a statului 
român periclitează funcţionarea CEDO. Dezordinea și „beţia legislativă” în România care a devenit 
comună în multe domenii în România aduce prejudicii în egală măsură și cetăţenilor care nu sunt 
antrenaţi direct în procesul de revendicare, dar și statului însuși.

Tema conferinţei ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ȘI MEDIUL POLITIC, precum și perspectiva 
unei bune guvernări face ca această problematică să fi e de reală oportunitate pentru că privește în 
egală măsură: legiferarea, administraţia publică în aplicarea legilor reparatorii, în materia proprie-
tăţii și activitatea justiţiei în același domeniu.

II. Problematica restituirii domenilor și proprietăţiilor istorice în Transilvania
Pentru a nu ne adânci  prea mult în istoria socială a Transilvaniei, a raporturilor dintre popu-

laţiile care o locuiau, a ierarhizării social-economice și a distribuirii proprietăţii alegem pentru 
analiza noastră secolul al XVIII-lea când încep să își facă loc și devin vizibili germenii distrucţiei 

2  Publicat în Monitorul Oficial nr.17/30 ianuarie 1990.
3  Publicată în Monitorul Oficial nr.9/1 august 1990.
4  Publicată în Monitorul Oficial nr.75/14 februarie 2001.
5  Publicată în Monitorul Oficial nr. 54/25 aprilie 1990 și Monitorul Oficial nr. 500/14 iunie 2005.
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feudale pe care se clădește încet economia perioadei moderne. În faţa mișcărilor naţionale, ale 
progresului și marilor descoperiri știinţifi ce apare redeșteptarea naţională și o redistribuire a pro-
prietăţii, crescând valenţele muncii și ale creaţiei. 

Dacă pentru popoarele Europei Apusene, secolul al XVIII-lea a fost caracterizat ca fi ind un 
secol al luminilor, marile ţări ale Apusului au stat sub semnul iluminsimului cultural și social, își 
fac loc germenii noului prin creșterea impetuoasă a industriei, a creditului, comerţului, categorii 
economice noi cu purtători dintr-o nouă clasă (a burgheziei și a muncitorimii califi cate). 

Nu același lucru se poate spune despre Transilvania, provincie a Imperiului Habsburgic, unde 
chiar împăratul Rudolf era un exponent declarat al Iluminismului, măcar sub percepţia caricatu-
rală și extravagantă a acestuia. Transilvania a străbătut o perioadă neagră și de implicare a popu-
laţiei românești, care atât în ceea ce privește recunoașterea naţională cât și ca religie era exclusă 
de la cunoscutul Unio Trio Natiorum și cele patru religii recepte, fi ind considerată o populaţie 
tolerată, utilă numai pentru a fi  servilă stăpânirii feudale; fără nici un drept la propria existenţă 
și identitate. Și acest lucru s-a prelungit în istorie până la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. 
Oprimările sociale și naţionale pentru românii transilvăneni erau multiple și insuportabile, în 
cuprinsul acestui studiu, vom face câteva referiri semnifi cative la situaţia lor economică stagnantă 
care se răsfrânge direct asupra dreptului lor de proprietate, aceasta lipsind în cazul românilor, 
desigur acest adevăr având conotaţii refl exive în timp.

Este regretabil că cei care conduc în zilele noastre destinele României, prin legile de reparaţie 
privind dreptul de proprietate, nu au în vedere aceste adevăruri istorice și readuc în realitatea 
prezentă, prin legile de „pretinsă restituire”, întoarcerea societăţii românești la stările economice 
ale proprietăţii ale secolului XVIII, practic astfel va apare împărţită proprietatea în Transilvania, 
încât ne vom afl a practic în situaţia existentă la jumătatea veacului „iluminist”, adică înainte de 
1784 când a fost ridicată populaţia românească a Ardealului în Revoluţia lui Horea. 

Starea socială și economică în care se afl au românii este ilustrativă în opera legislativă de la 
1517, Tripartitul lui Werboczi, care pune într-o situaţie de inferioritate totală pe românii „va-
lahi” ardeleni, dar care recunoscută ca o valoroasă lucrare juridică de compendiere, scoate în afa-
ră pe români. Observăm că după 150 de ani prin Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei de la 
1653, nu se găsește nici un progres care să îmbunătăţească situaţia social-economică a populaţiei 
românești. Dispoziţiile Constituţiilor Aprobate îi privea direct și indirect pe români, pentru că: 
„populaţia românească a Transilvaniei, care era formată în cea mai mare parte din elemente 
ale categoriei servile a iobagilor”,  ei formau majoritatea locuitorilor Transilvaniei, iar „articole-
le privitoare la iobagi priveau mai ales pe români”6.

Textele Constituţiilor Aprobate cuprindeau discriminări clare privind pe români, cum ar fi  
exemplifi cativ: Valahii nu erau socotiţi între stările ţării și nici religia ortodoxă între religiile re-
cepte, Biserica Ortodoxă este supusă unor restricţii. Exemplu: fi i preoţilor ortodocși erau consi-
deraţi în stare servilă, transformarea pentru valahi zilele nelucrătoare în zile de lucru, interdicţia 
de a purta arme, pedepse mai aspre pentru ei, dar mai ales în materie de proprietate erau legaţi 
de așa-zișii „domni de pământ”. Pentru a nu periclita proprietatea nobililor, preoţii valahi erau 
obligaţi anual să dea un onorariu, fi i preoţilor valahi, imediat ce se căsătoresc și își câștigă exis-
tenţa, sunt readuși înapoi în starea de iobăgie (Titlul VIII, art. 3). Naţiunea valahă „a fost admisă 
în această ţară pentru binele public, totuși, neţinând seama de starea lor inferioară, au împie-
dicat pe unii nobili, fi i ai ţării ca în zilele lor de sărbătoare să nu fi e permis să lucreze” (Titlul 
IX „Despre valahi”, Art. I).

Din motive de spaţiu ne limităm la aceste exemple ilustrative pentru a constata cum nedrepta-
tea seculară legiferată a dus la acumularea prin polarizare a unor averi exorbitante în mâinile câ-

6  Al. Herlea, Val. Șotropea, R. Pop, Ion Floca: Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei, Ed. Dacia, 1997, p. 26.
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torva grupuri de familii privilegiate, stare de lucru care a dominat până la Marea Unire din 1918. 
Statul Român nu s-a dovedit consecvent și decisiv în rezolvarea tranșantă care aducea ca o povară 
din istoria neagră a feudalismului transilvănean, a acestei situaţii economice și rezolvarea rapor-
turilor economice în spiritul vremii cum s-a întâmplat și la alte popoare vecine, inclusiv Ungaria.   

La umbra entuziasmului de scurtă durată că s-a creat România Mare, au rămas chestiuni econo-
mice și juridice, cu balastul lor secular, în afara unor preocupări consecvente și durabile. Reparaţia 
istorică echitabilă s-a lăsat așteptată, dar și datorită presiunii puternice exercitată de magnaţii și la-
tifundiarii unguri care băteau la ușile cancelariilor europene disperaţi după privilegiile pierdute.

Este de semnalat că delegaţia Ungariei la Conferinţa de pace de la Paris din 1919, precedată 
de semnarea Tratatului de la Trianon, a prezentat un dosar consistent și dovezi elaborate pentru 
a înclina balanţa în favoarea lor privind Transilvania. Găsim să arătăm aici că una din tezele lor 
principale era aceea că marea proprietate, că economia Transilvaniei se găsește peste 80% în fa-
voarea grofi lor și nemeșilor unguri. Argumentul acesta, solid dintr-o privinţă, scoate la lumină un 
adevăr istoric dar care este clădit pe împilare și nedreptate seculară, pentru că românii (valahii) 
nu aveau acces la proprietate, ei erau servi pentru „binele public”, în concepţia oprimatorilor săi.

Era clar că statul român trebuia să trateze această chestiune, dar să o și rezolve. România in-
terbelică a făcut-o parţial, prin Reforma agrară din 1921, prin exproprierile marilor proprietăţi 
latifundiare (de zeci de mii de hectare), prin efectele proceselor de arbitraj pronunţate în instanţe-
le internaţionale cu optanţii unguri și însumarea celor generate de evenimentele celui de-al II-lea 
Război Mondial. S-a admis ca marile proprietăţi din Transilvania să fi e de cel mult 100 iugăre. 
Cum s-a ajuns, ca în zilele noastre să se revendice zeci de mii de hectare de către familiile foștilor 
magnaţi unguri (grofi , conţi, baroni), ca și cum cele două reforme agrare, din 1921 și din 1945, 
nu ar fi  fost aplicabile pentru ei?  

Se întâmplă însă ca în prezent, după 1990, legiuitorii României, în general autorităţile sta-
tului român să recreeze formele și stabilirea dreptului de proprietate la nivelul sec. al XVIII-lea 
în Transilvania, prin adoptarea legilor pe care le-am arătat și prin modul lor de aplicare de către 
autorităţile administrative și instanţele judecătorești.

Demagogia a fost o constantă a fruntașilor poporului român și tot exemplifi cativ cităm din 
scrisoarea lui Carol al II-lea, adresată lui Hitler la data de 26 iulie 1940, ca răspuns la scrisoarea 
acestuia din 17 iulie 1940. Scrie, fostul rege al României: „Grandioasa a împărţirii pământurilor 
la ţărani. Împroprietărirea face un contrast puternic cu înapoiatul egoism de clasă al pătu-
rilor conducătoare din unele ţări vecine și constituie o adevărată anticipare de care suntem 
mândri, a spiritului socialist și naţionalist al vremii noastre!”

Evident scrisoarea făcea trimitere la proprietăţile din Transilvania și era o aluzie la trufi a gro-
fi lor care contau în führer un aliat pentru  cedările teritoriale care au urmat și care adeveresc că 
nu s-a lăsat înduplecat de argumentele părţii românești redactate de Valer Pop. 

Sunt multe scadenţele ajunse la termen și de aceea capacitatea sau mai degrabă incapacita-
tea demonstrată în domeniu de legiuitorii și guvernanţii României după 1990, constituie, măcar 
parţial, preocuparea acestui studiu. Se pune întrebarea dacă guvernanţii de ani ai României nu 
sunt la fel de surzi ca împăratul Francisc Iosif I, care a refuzat privirea și a rămas surd la delegaţia 
Memorandumului Românilor din Transilvania și Ungaria de la 1892. Tema care ne interesează 
din Memorandum se desprinde că „Statul ungar se prezintă ca o formaţiune, care nu are decât 
menirea de a susţine dominaţia maghiară ajutând să despoaie pe ceilalţi concetăţeni ai lor să facă 
din roadele muncii săvârșite de alţii un condamnabil lux de așezăminte naţionale maghiare, pe 
când alţii sunt lipsiţi de cele mai elementare înlesniri în lucrarea lor culturală”7 

7  Din textul Memorandumului, publicat în „Procesul Memorandumului Românilor din Transilvania”, Ed. 
Buletinului justiţiei, Cluj Napoca, 1932, p. 43-44.
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III. Problematica apartenenţei bunurilor entităţilor denumite FONDURILE PUBLICE  
înfiinţate în timpul imperiului habsburgic

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 94 din 29 iunie 2000 aprobată  și modificată prin Legea nr. 
502/20018, a fost reglementată retrocedarea unor bunuri imobile aparţinând cultelor religioase 
din România. De la început precizăm că preocuparea studiului nostru nu privește regimul juridic 
a imobilelor cu destinaţia de lăcaș de cult pentru care art. 1 alin (2) al Legii prevede expres că va 
fi reglementat prin lege specială.

Problema restituirii în baza OUG nr. 94/2000,  republicată ca urmare aprobării prin lege, privește 
imobilele care au aparţinut în proprietatea cultelor religioase care au funcţionat în România, conside-
rate ca preluate abuziv de Statul Român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridi-
ce în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și care, sunt aflate în proprietatea statului, a unei 
persoane juridice de drept public, a unei regii autonome, a unei societăţi, companii sau altă entitate 
juridică naţională. În doctrină sunt asimilate și bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate odată cu 
imobilul în care se aflau și există la momentul depunerii cererii de retrocedare (art. 1)9.

Lăcașele de cult sunt exceptate de la restituire prin procedura O.U.G. nr. 94/2000, aprobată 
prin Legea nr. 501/2001, pentru aceasta existând alte temeiuri10.

Analiza noastră este restrânsă, aici, la drepturile reclamate de organizaţiile de cult din ierarhia 
Bisericii Romano-Catolice, a pretinselor drepturi ale fundaţiei „Statusul Romano-Catolic din 
Transivania” raportate la bunurile imobile componente din Fondurile Publice.  Pentru o mai 
bună înţelegere a aspectelor juridice sunt necesare câteva lămuriri privind natura juridică, regi-
mul și evoluţia noţiunii de FOND PUBLIC în Transilvania.

Fondurile Publice au fost înfiinţate în timpul imperiului habsburgic, cele mai importante fon-
duri au fost:

- Fondul de studii;
- Fondul de religie;
- Fondul de stipendii (sau burse);
- Fondul Orfelinatului terezian din Sibiu;
- Fondul învăţătoresc al Școlilor Normale;
- Fondul de pensii învăţătoresc al Școlilor Normale.
Aceste fonduri au fost constituite din resurse publice și în privinţa originilor  stă mărturie 

documentară afirmaţiile lui G. Forester, președinte al Administraţiei fondurilor publice din Un-
garia: „Fondul religionar” a fost întemeiat la 1776 din averea iezuiţilor, „Fondul de studii” a fost 
întemeiat la 12 mai 1581, cu prilejul înfiinţării colegiului din Cluj, prin donarea din partea lui 
Ștefan Bathory, a bunurilor abaţiale din Mănăștur și prin averea ordinului iezuit, desfiinţat în 
1773, iar „Fondul Școlar Elementar” s-a înfiinţat, respectiv s-a dotat din „Fondul cameral”, Fon-
dul de stipendii (de burse), a fost creat de Ștefan Bathory și consolidat de împăraţii Leopold și M. 
Therezia, după cum rezultă din Procesulverbal al Adunării Statului Catolic din 1913.11

În susţinerea acestor fonduri, ele s-au constituit de fapt ca un bun public și aparţineau după 
regulile timpului tuturor cetăţenilor patriei, la care stă mărturie Declaraţia călugărilor iezuiţi în 
faţa Sfaturilor și Ordinelor ardelene, care a avut loc la 30 iunie 1744. Din chiar documentele de 
constituire rezultă că ele s-au creat „pentru binele public, pentru pietate, pentru virtuţi, pentru 

8  Publicat în Monitorul Oficial nr.  308/4 iulie 2000 și nr. 929/18 decembrie 2002.
9  G. C. Frenţiu: Restituirea imobilelor care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale și cultelor 

religioase din Romănia, publicat în Rev. „Dreptul” nr. 12/2005, p. 51-67.
10 OUG nr. 21/1997; OUG nr. 13/1998; OUG nr. 112/1998; OUG nr. 83/1999, modificată și aprobată prin 

Legea nr. 66/2004.
11 Citat după: Corneliu D.Pop: Studii privind retrocedările de bunuri către cultele religioase maghiare și alţi 

solicitanţ,  Ed. Napoca Star, 2006, p.31-32.
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instruirea tineretului patriei prin moravuri sănătoase și prin literatură” . În acele timpuri nu 
era cunoscut conceptul de persoană juridică în accepţiunea codurilor civile moderne.

Asupra acestor bunuri s-au constituit sarcini reale după obligaţiile tipice feudale, care au înso-
ţit aceste bunuri, ele nu se confundau cu titularul dreptului de proprietate, pentru că erau sarcini 
cu utilitate și de uzufruct, fără ca benefi ciarul să se substituie sau să schimbe proprietarul care era 
în acele timpuri și în toate cazurile statul habsburgic, urmat de statul dualist austro-ungar și nici-
decum cultul de ordin catolic sau orice alt cult religios. Religia prin poziţia de religie dominantă 
și forţa, inclusiv cea morală, pe care o reprezenta în statul superior al societăţii, nu era direct 
interesată în cumularea de bunuri pentru sine și prin ţinuta sa supraveghea să fi e bine și cu folos 
utilizate, fără ca să dispună de proprietatea lor, dispunător era numai statul.

Pe cale administrativă și prin litigii în instanţele judecătorești au fost revendicate aceste bu-
nuri imobile aparţinătoare fondurilor publice de către Statusul româno-catolic și de către Dioceza 
Romano-Catolică din Alba Iulia.

În doctrina și în practica judiciară s-au exprimat puncte de vedere diferite în privinţa funda-
ţiunii  Status Romano-Catolic, ca organism al Diocezei Catolice de Rit Latin din Alba Iulia sau 
dacă însăși Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, sunt îndreptăţite la restituirea bunurilor 
din compunerea fondurilor.

O primă opinie a instanţelor, bazată pe Acordul încheiat la 30 mai 1932 între Sfântul Scaun 
și Guvernul Român privind interpretarea art. 9 din Concordatul din 10 mai 1927, Statutul fi ind 
un organ al Diocezei, drept urmare s-a stabilit că toate bunurile sunt bunuri ecleziastice supuse 
regimului juridic canonic și rămân în proprietatea Fondului public de religiune. În conformitate 
cu art. 22 din Legea nr. 18/19991 și art. 23 și 29 din Legea nr. 1/2000 și  Fundaţia Statusul Roma-
no-Catolic din Transilvania face parte din structurile reprezentative ale unităţii de cult.

Pledează pentru soluţia contrară, de respingere a cererii de retrocedare, argumentându-se că pre-
luarea de către Statul Român a bunurilor nu s-a realizat de la Statusul Romano-Catolic, ca organism 
recunoscut al cultului catolic, ci de la diferite fonduri. Acordul privind interpretarea art. 9 din Con-
cordatul din 10 mai 1927 între Sfântul Scaun și Guvernul Român, statuează la art. V că dreptul de 
proprietate „este și rămâne garantat, în conformitate cu literele de fundaţiune” în favoarea fondurilor.12

În argumentarea acestei din urmă soluţii pe care o împărtășim, autoarea studiului citat rezu-
mă că: „Fondurile au fost o creaţia de stat, cu caracter public, de interes general, astfel că doar statul 
poate dispune de proprietatea lor”. Considerăm că reţinerea în soluţie a lipsei de legitimare pro-
cesuală a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de a solicita restituirera bunurilor este soluţia corectă.

În jurisprudenţă, diversitatea de interpretare și de soluţii este departe de a da o interpretare a 
acestor revendicări și o viziune încă nu se întrevede.

Într-o jurisprudenţă de dată recentă din judeţul Mureș s-a lărgit și mai mult aria și s-a sporit 
simultan confuzia.

Astfel, în prima speţă s-a considerat că terţul achizitor de la Statul Român într-o procedură de 
licitaţie publică organizată de organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este la adăpost 
și proprietatea dobândită de terţ nu poate fi  revendicată câtă vreme actele administrativ-fi scale nu au 
fost atacate la instanţa de contencios administrativ după procedura instituită de Legea nr. 554/2004.

Redăm rezumativ speţa:
Imobilul este înscris în CF 724 Iernut la foaia B) – Foaia de proprietate fi gurează înscrisă „pro-

prietatea tabulară în întregime: Fondul de religionare, studii și burse administrat de ordonariatul 
de rit latin din Alba-Iulia”.

12 Pentru detalii studiul documentat și pertinent publicat de autoarea Gabriela Cristina Frenţiu, în Revis-
ta Dreptul, nr. 8/2009, p. 57-71, Dreptul fundaţiei „Statusul Romano-Catolic din Transilvania, la retroce-
darea bunurilor proprietate a diferitelor fonduri reprezentate de Episcopia de Alba-Iulia”.
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Fondul este preluat la 19 august 1958, în baza Legii nr. 119/1948, cu titlu de naţionalizare se 
înscrie în favoarea Statului Român (Republica Popolară România). El este administrat de fostul 
I.A.S. Iernut și ca urmare a aplicării Legii nr. 15/1990, prin reorganizarea fostei întreprinderi de 
stat este trecut în proprietatea SC Agroindustriala Iernut care a și devenit proprietară în virtutea 
art. 18-20 din legea sus-menţionată.

Cumulând datorii importante la bugetul statului, Administraţia financiară a orașului Iernut, 
în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, a trecut la executarea silită a bunului imobil re-
spectiv prin vânzare la licitaţie publică, cu realizarea tuturor procedurilor de afișare și publicitate 
aferente. În fine, prin decizie emisă de D.G.F.P. Mureș, câte una din cele două clădiri cu terenul 
aferent au fost adjudecate la doi cumpărători.

O primă soluţie13, a instanţei de care am amintit a respins ca inadmisibil demersul reclamantei 
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia în contradictoriu cu P.M. (cumpărătoarea), Pri-
măria orașului Iernut și Administraţia Financiară Iernut. În esenţă, motivarea soluţiei constă în 
faptul că reclamanta nu a respectat procedura și termenele de contencios administrativ, fiind 
obligată să atace actele de scoatere la licitaţie publică de către autorităţile fiscale.

Cea de-a doua soluţie, admite cererea de restituire împotriva pârâtului S.R. fomulată de ace-
eași reclamantă Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia și în consecinţă: Dispune restitui-
rea în natură a unei clădiri și teren aferent înscrise în aceleași condiţii și în aceeași carte funciară.

Se reţine, în esenţă, că fondul a aparţinut în proprietatea reclamantei Arhiepiscopia Romano-
Catolică și a fost naţionalizat de Statul Român, în anul 1948, și, drept urmare face obiectul resti-
tuirii fiind un bun ecleziastic supus regimului juridic al restituirii către cultul religios.14

Cele două soluţii ar putea face obiectul unor comentarii mai extinse, cu privire la valabilitatea 
titlului dobândirii de către terţi, buna sau reaua credinţă a terţului dobânditor, natura juridică a 
litigiului cu procedura aferentă de urmat. Ne mărginim să spunem că dacă prima soluţie este 
discutabilă, cea de-a doua este vădit greșită. Pe aceasta din urmă o comentăm punându-se pro-
bleme esenţiale de principiu.

În primul rând, este de reţinut împrejurarea esenţială că este trecut la Foaia de proprietate, ca 
titular al dreptului FONDUL PUBLIC, cu denumirea pe care acesta o are, deci este proprietar. 
Remarca pe care o facem constă în aceea că trecând în cartea funciară ca proprietar prin naţiona-
lizare Statul Român este o eroare. Statul și-a naţionalizat propriul său drept.

Aceste Fonduri publice au dobândit personalitate juridică, ceea ce înseamnă că au avut o 
funcţiune de sine stătătoare, aparţinând statului. Dintotdeauna Fondurile publice au aparţinut 
statului, niciodată nu au fost în proprietatea Bisericii Romano-Catolice sau altui cult, nici altei 
entităţi religioase, deci nici a reclamantei. Administrarea fondurilor publice după anul 1867, când 
Transilvania a fost alipită la Ungaria și s-a creat statul dualist, s-a preluat dispoziţia anterioară 
dispusă de împărăteasa Maria Terezia, ca o Comisie specială să se preocupe de Fondurile publice 
care înainte de 1869 au aparţinut Guvernului ardelean. La 1869, Guvernul ardelean a fost desfiin-
ţat și s-a creat o Comisie regească pentru Transilvania, care a intrat cu Ministerul ungar de culte 
în același raport în care a fost cu Guvernul Transilvaniei. Administrarea Fondurilor a rămas în 
atribuţiile Erarului, și a fost emis documentul administrativ denumit Rescriptul nr. 896 din 12 
septembrie 1867, ceea ce ar echivala astăzi cu o hotărâre de Guvern. Acest rescript întărea carac-
terul statal al Fondului public, în evoluţia sa istorică a fost însoţit în permanentă de disputa dintre 
caracterul laic al statului, care s-a desprins de biserică și cu care biserica catolică nu a fost de 

13 În acest sens, Tribunalul Mureș – secţia contencios administrativ și fiscal, Sentinţa nr. 86 din 21 ianuarie 
2010, nepublicată.

14 În acest sens, Deecizia civilă nr. 110/30 aprielie 2009, pronunţată de Tribunalul Mureș, menţinută prin 
Decizia civilă nr. 191/R din 9 martie 2010, Curtea de Apel Tîrgu-Mureș, nepublicate.
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acord. Esenţial de înţeles este că emolumentul uzului și cel al uzufructului era constituit asupra 
fondului, dar nu îi afecta proprietatea și era supus sub aspectul regimului proprietăţii codului civil 
austriac și Legii Curiei maghiare și de fapt nu se executau decât niște obligaţii asemănătoare cu 
cele propter rem din zilele noastre, dar niciodată proprietatea nu a fost dată unei organizaţii de 
cult, sistemul având și astăzi reminiscenţe în state succesoare ale fostului imperiu habsburgic, fără 
să poată fi revendicată proprietatea care nu a aparţinut niciodată Diocezei sau Episcopiei Roma-
no-catolice. În nicio ţară succesoare nu s-au dat Bisericii Catolice, statul a rămas proprietar, având 
această calitate ca dobânditor originar.

Reprezentarea Fondurilor publice în faţa autorităţilor, inclusiv a instanţelor de judecată, era asi-
gurată de Direcţia Fundaţiilor Publice, care era o autoritate administrativă laică și nu avea nimic 
comun cu biserica. Această Direcţie realiza verificările și controalele în care cei care beneficiau de 
exploatarea Fondurilor și asupra modului de administrare a foloaselor, și lua măsurile îndreptăţite 
ale proprietarului, derivate din atributele proprietăţii, pentru că repetăm Fondul avea personalitate 
juridică ce aparţinea statului, independentă de biserica catolică și de orice altă entitate.

La dispoziţia Guvernului ungar, în anul 1915, aceste averi scăpate de sub control  au fost in-
ventariate, evidenţiate și contabilizate în cadrul Serviciului de Stat, de pe lângă Administraţia fi-
nanciară și Perceptoratul regesc din Cluj. Rezultă că administraţia s-a făcut conform unor reguli 
impuse de autorităţile statului, independente de biserică, prin Regulamentul ce-a fost aprobat de 
Ministerul Cultelor din Ungaria, când s-a instituit în persoana capului statului calitatea de patron 
și inspector suprem al Fondurilor.

Pe parcursul înfiinţării și dezvoltării Fondurilor, ordinele călugărești maghiare denumite a 
Paulinilor și a Trinitarilor au fost desfiinţate încă din secolul al XIX-lea, când  s-a conturat calita-
tea de proprietar al Statului catolic maghiar pentru că măsurile de putere statală impuse care în 
permanenţă au fost în conflict cu biserica și regulile canonice au tranșat calitatea de proprietar în 
favoarea statului.

Am făcut această referire istorică succintă pentru a releva aspectul esenţial că Fondurile 
publice astfel create, printre care și „Fondul de religionare, studii și burse” înfiinţat în Tran-
silvania, așa – cum și denumirea lui de „Fond public” o sugerează, era constituit și considerat 
ca având personalitate juridică, aflat în proprietatea statului, care de fapt îl patrona și îl inspec-
ta. Fondul el însuși era subiect de drept și titular al proprietăţii, denumirea lui sugera unde 
poate să dea foloasele și uzufructele.

Aceste Fonduri publice, încă de la înfiinţarea lor, erau destinate pentru construcţia de biserici, 
case parohiale, case cantorale, școli, cămine, internate, stipendierea de elevi și studenţi bursieri, 
deci utilizări sociale și religioase necesare serviciului comunităţii unde funcţionau. Fondurile 
religionare, de studii și de burse nu aveau caracter religios, nu aveau caracter catolic și nici nu 
aparţineau nici unui alt cult religios. Un exemplu este Hotărârea împăratului Francisc Iosif din 29 
aprilie 1871, care a aprobat să se construiască clădirea Academiei de Drept și a liceului din Ora-
dea, pe cheltuielile fondului de religii, la fel și Ministerul de Instrucţie a alocat sumele necesare, 
din Fondul de studii pentru terminarea liceului din Arad. Liceul a și fost intabulat pe acest Fond, 
el constituind proprietatea statului, austro-ungar care era atunci și în privinţa Transilvaniei, pro-
vincie inclusă în imperiu. Distincţia dintre FOND ca entitate juridică, pe de o parte și destinaţia 
sa ca unul dintre atributele sale –folosinţa-, pe de altă parte erau două lucruri diferite și distincţia 
dintre ele se impune. Se știe că sarcinile feudale asupra proprietăţii erau împovărătoare și mai 
bine reflectate, reminiscenţă care s-a transmis prin evidenţierea uzufructului de tip austriac.

Fondurile publice au fost date în administrare cu scopul de a li se culege uzufructul diferitelor 
organizaţii printre care și Ordinariatul Catolic. În speţă, din foaia de proprietate rezultă că proprie-
tar al imobilului a fost Fondul public, care a fost dat în administrare Ordinariatului catolic de rit 
latin din Alba Iulia. Așadar, este de făcut o distincţie între proprietarul Fondului public, pe de o 
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parte, și cel căruia i s-a dat în administrare pe de altă parte, cel care administrează un bun sau cel 
care culege foloasele unui bun nu este identic cu însăși proprietarul. Din chiar cartea funciară rezul-
tă că proprietar este Fondul public și că acest Fond rezultă că este administrat de Ordinariatul catolic 
de rit latin din Alba Iulia. Așadar, din chiar înscrierea de CF rezultă distincţia dintre proprietar și cel 
care îl administrează, după regulile existente în acel timp și care nu pot să ducă la acceptarea inter-
pretării că reclamanta este proprietar. Această administrare a fost desfiinţată după Constituţia Ro-
mâniei Mari din 1923, ea nu mai poate fi revendicată, pentru că nu poate fi vorba de o proprietate 
în termenii semnificaţiei pe care o dă dreptul. Chiar și în celelalte state, Fondurile rămase sunt ale 
statului, niciunde entităţile organizatorice ale bisericii romano-catolice nu li s-a recunoscut acel 
drept, singurul loc în România unde se încearcă specularea pe diferenţierile de concepţii legislative 
ale timpului aflate în evoluţia lor istorică de sute de ani, și de asemenea se încearcă a se profita de 
neclarităţi ale dispoziţiilor legale în vigoare privind restituirile de imobile ce au fost preluate de re-
gimul comunist și de ignoranţa celor chemaţi să interpreteze și să aplice legea.

Natura de drept a acestor fonduri, avea ca subiect de drept titular Statul ungar prin Parla-
mentul ungar și Ministerul de Culte ungar. Aceste Fonduri au fost persoane juridice de sine 
stătătoare, care nu formează proprietatea nimănui, pentru că ele însele au fost subiecte de drept, 
deci nicidecum obiecte de drept, așa cum se pretinde. Ordinariatul catolic era o entitate de admi-
nistrare și nu un subiect de drept, cum ar fi  prin asemănare entitatea organizatorică denumită la 
ortodocși Curatoriul, Consiliu bisericesc etc.

După înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Transilvania a revenit la Patria-mamă Ro-
mânia. Din acel moment, Statul român care era succesorul statului ungar asupra bunurilor propri-
etatea acestora pe teritoriul Transilvaniei, devine proprietar al acestor bunuri, deci și al Fondurilor 
publice. Mai clar, Statul Român, fi ind succesorul statului ungar ca urmare a unirii Transilvaniei cu 
România, Fondul public devine persoană juridică aparţinătoare statului român. La acea perioadă, 
Statul Român nu avea încheiat cu Vaticanul nici un acord referitor la recunoașterea și sprijinul 
acestuia, motiv bine înţeles pentru că era stat naţional ortodox, ca religie de stat. Spre deosebire 
de Ungaria care era stat catolic ca religie de stat, dar aceasta numai până la pactul dualist din 1867 
intervenit între Viena și Budapesta. La 1869, cum am arătat toate formele de organizare ale prin-
cipatului ardelean au fost desfi inţate, statul dualist a devenit proprietar. Pe principiul succesiunii 
statelor, această stare de lucruri este preluată de Statul Român, care devine proprietar pe bunurile 
fostei monarhii dualiste habsburgice, ca stat succesor.

Ca proprietar al Fondului public, Statul român nu avea o convenţie de recunoaștere, nici alte 
tratate de administrare cu Ordinariatul de rit latin din Alba Iulia, care era altceva decât Consiliul 
Diocezei de rit latin din Alba Iulia, care are un statut propriu15.

Statul Român și-a reglementat parţial raporturile cu Sfântul Scaun (Vaticanul) prin Con-
cordatul din 10 mai 1927, la insistenţele regelui Ferdinand care s-a născut catolic și a cerut pe 
patul de moarte ca România să își reglementeze chestiunile de natură religioasă și dogmatică 
cu Vaticanul. Prin Concordat însă, nu s-au clarifi cat aspectele de proprietate și bunuri în sensul 
pretins de reclamant, de altfel Concordatul nu a fost ratifi cat de Parlamentul României, ci nu-
mai discutat și luat la cunoștinţă în anul 1929. Concordatul nici nu și-a propus și nici nu a avut 
obiect de a stinge o chestiune litigioasă privind fondurile, el echivala mai mult, cu un protocol 
politic contemporan zilelor noastre.

Prin Acordul referitor la interpretarea art. IX din Concordat intervenit în anul 1932 au fost 
rezolvate raporturile dintre Statul Român și Vatican. Important de semnalat este împrejurarea că 
Fondurile publice au rămas în continuare persoane juridice și că au urmat să fi e administrate și 
utilizate veniturile pentru scopurile trecute în actele statutare ale Fondurilor publice, de regulă 

15 Publicat în M. Of. nr. 180/8 august 1932.
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date uzufructuri și folosinţe în scopuri fi lantropice, cu actualizarea destinaţiilor după particula-
rităţile și evoluţia Statului român.

Statul Român, ulterior, emite Decretul nr. 151/1948 prin care sunt denunţate Concordatul, 
acordurile și convenţiunile ulterioare și abrogate dispoziţiile parţiale de ratificare. În privinţa 
Fondurilor publice nu își schimbă cu nimic regimul de proprietate, rămân în continuare ale sta-
tului, așa cum au fost în Ungaria istorică și dualistă, apoi România de după Unire și Statul Român 
devenit republică după 1948, în succesiune firească. Nu a fost emis nici un decret de naţionaliza-
re, pentru bunul motiv că nu era cazul să naţionalizeze în favoarea statului român ceea ce acesta 
avea deja în proprietate. Denunţarea concordatului produce efectele specifice denunţării tratate-
lor pentru că este un act de drept internaţional și are la origine principiul suveranităţii Statului 
Român. Din această perspectivă Decretul de denunţare a concordatului nu poate fi asimilat unui 
act normativ abuziv al statului comunist.

Cert este, că atât la înfiinţarea lor, cât și pe parcursul evoluţiei istorice, aceste Fonduri au fost 
laice, au aparţinut succesiv statului habsburgic, statului austro-ungar, statului ungar și statului 
român, acesta din urmă preluând după regulile de succesiune din dreptul internaţional, care re-
glementează succesiunea statelor, bunurile publice ale statului pe care l-a succedat, de altfel con-
sfinţite prin Tratatul de pace de la Trianon din 1919, care clarifică raporturile statului român cu 
statele de care a succedat și cu Sfântul Scaun. În instanţele internaţionale ale timpului Statul Ro-
mân și-a clarificat problemele având câștig de cauză (ex. Optanţilor unguri)

Din considerentele pe care le-am expus, rezultă că reclamanta nu este îndreptăţită să revendi-
ce aceste bunuri care fac obiect al litigiului, nu are calitate procesuală activă pentru că niciodată 
nu a avut calitatea de proprietar. Dintotdeauna, repetăm, proprietar a fost statul pentru că aceste 
Fonduri – persoane juridice de sine stătătoare au constituit subiecte de drept, este adevărat că 
după denunţarea Concordatului s-au contopit cu însăși proprietatea de stat, dar aceste Fonduri 
erau chiar ale statului. În aceste condiţii, entităţile religioase cunoscute Dioceza Romano-Catoli-
că de la Alba Iulia și Statusul romano-catolic, încearcă prin intercalare să se convertească în pro-
prietare ale Fondurilor, care fonduri nu au fost niciodată ale lor. Nu se poate pune semnul egali-
tăţii și nu există identitate și nici posibilitatea de suprapunere a Statului român ca proprietar al 
Fondului, acesta din urmă persoană juridică asimilată după legislaţia timpului ca publică, pe de o 
parte, cu statul catolic sau Dioceza Romano-Catolică de la Alba Iulia, pe de altă parte. Numai 
dacă prin absurd am denunţa principiile proprietăţii și ale dreptului considerând că ridicând 
crucea am acoperi o strâmbătate și sub semnul acesteia am participa la un rapt, cum se vede că 
dorește cu obstinaţie Biserica Catolică.

Drept urmare, constatăm că niciodată Fondul public, chiar dacă a avut destinaţia de a fi utili-
zat în scopuri filantropice pentru că se referea la uzufructele și foloasele aduse și nicidecum pro-
prietatea, și chiar religioase ca persoană juridică, nu a avut ca proprietar biserica catolică, ci dim-
potrivă statele care au guvernat teritoriul pe care se găseau Fondurile. Pentru a putea produce 
dovezi în legătură cu Fondul se impune ca entităţile din cadrul Bisericii Catolice (Vaticanul) să 
prezinte Statutul acestuia, documentele de înfiinţare, ceea ce ar fi imposibil. În ceea ce privește 
însăși statul, el a creat și a acordat personalitate juridică acestor Fonduri prin norme juridice, ceea 
ce în concepţia asimilată pe care o dăm astăzi Fondurilor publice ar fi de persoane juridice, ori-
cum și în toate situaţiile aparţinătoare statului, înfiinţate prin lege. Toate statele rezultate din 
monarhia habsburgică dau această interpretare Fondurilor publice. Încercările speculative, profi-
tând de legislaţiile suprapuse și succesive ale statelor, de a da o interpretare canonică acestor 
drepturi este lipsită de consistenţă juridică pentru că raporturi juridice și pretenţii de acest gen cu 
origini în epoca feudală nu mai sunt de actualitate, fiind depășite de forţa lucrurilor și de eveni-
mentele istorice. Constituie o pretenţie căzută în desuetudine, pentru că la originea lor Fondurile 
au avut rânduieli și reorganizări feudale, menţinute o perioadă în istoria modernă, dar care sunt 



497

inacceptabile ca sarcini și poveri ale reglementărilor codificărilor moderne, care nu le mai recu-
nosc în prezent, nici asupra pretenţiilor pe care le-ar putea avea eventual în privinţa foloaselor. Cu 
atât mai mult, nu se pot emite pretenţii de proprietate, că am împovăra proprietatea cu cunoscu-
tele sarcini feudale cum sunt: embaticul, emfiteuza și besmenul, care apăsau asupra proprietăţii și 
numai o concepţie retrogradă le mai poate concepe. Legislaţiile moderne, începând cu codifică-
rile sec. al XIX-lea le-a abandonat, dar surprinzător acest cult după canoane percepute retrograd 
încearcă să le aducă în actualitate, fără o argumentare și dovezi în materia revendicării acceptată 
cu atâta largheţe de legiuitorul român, lipsit de premise legislative și de o analiză a implicaţiilor 
retrograde pentru întreaga societate.

În concluzie, nu se poate pune problema de fost proprietar al reclamantei, care este o condiţie 
de retrocedare a bunurilor imobile, deoarece această calitate de adevărat proprietar a avut-o din-
totdeauna statul mai întâi Statul Habsburgic cum le-a înfiinţat în tot Imperiul, după 1867 Statul 
Ungar sub coroana Regatului său până la 1918; iar după 1918 Statul Român ca succesor de state, 
din preluarea Transilvaniei și destrămarea imperiului, Tratatul de la Trianon și instituţionalizarea 
prin Constituţia de la 1923. Ceea ce a preluat apoi statul socialist după 1945, este efectul unei 
evoluţii firești și nu are loc în acest domeniu nici un act sau măsură abuzivă, iar o naţionalizare 
nu ar fi avut efect. În concluzia acestei ample și poate repetate argumentări rezidă că „Fondurile 
publice” sunt persoane juridice etatice pentru că:

− Bunurile donate de regi sau alţi cârmuitori de stat de-a lungul timpului care au fost de fapt 
fundaţii ce au la origine iniţiativa unei autorităţi publice a timpului pentru îndeplinirea unei 
funcţii de utilitate publică în concepţia respectivelor vremuri. 

− „Fondurile publice” sunt o creaţie etatică, întâi Statul Habsburgic, apoi Statul Ungar (până 
la 1918), aveau caracter public, de interes general. Rezultă de aici că și după Unirea Transilvaniei 
cu România (1918) și recunoașterea prin Tratatul de la Trianon (1919) numai Statul Român este 
juridic în drept să dispună de prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor ce au apar-
ţinut după Marea Unire acelor fonduri, ca entităţi cu personalitate juridică.

Concluzia care se desprinde acestei părţi a lucrării este că:
− Bunurile donate de regi și principi au dus la crearea acelor „FONDURI” și că sunt similare 

fundaţiilor din zilele noastre iniţiate de autorităţi publice și pentru îndeplinirea unor destinaţii de 
utilitate publică;

− Fondurile sunt o creaţie a statului, au caracter public, de unde rezultă că în prezent Statul 
Român este proprietar și are prerogativele dreptului de proprietate. Prin succesiunea statelor pre-
luând în compunerea lui Transilvania, Statul Român, așa cum a fost obligat să suporte datoriile, i 
s-au transmis prin consfinţirea Tratatului de la Trianon din 1919, dreptul și asupra bunurilor 
fondate de Statul Ungar căruia i-a succedat. 



498

UNELE ASPECTE REFERITOARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ 
REGLEMENTAT DE NOUL COD CIVIL

Prof. univ dr., VerginiaVEDINAȘ,
Facultatea de Drept, Universitatea din București,
Curtea de Conturi a României, Președinte al Institutului 
de Știinţe Administrative „Paul Negulescu”, România
Lector univ. dr., Daniela CIOCHINĂ,
Facultatea de Drept, Universitatea Creștină
”Dimitrie Cantemir”, București

Summary
Th e article analyzes the way that is analyzed,  under the new Civil Code, the public property in 

Romania. Th e provisions dedicated in this matter creates problems of interpretation, contain incon-
sistencies which certainly create diffi  culties in applying them in practice. We also add the fact that 
in terms of the terminology used, the current regulation contains some inconsistencies.  Th ere are 
used the concepts of public property, public sector, private sector, without clarifying the signifi cance 
of each relationship and correlation between them.

Keywords: public property, public domain, private property, private sector, public sector, the 
characters of public property, public national, county or local level domain.

Începând cu 1 octombrie 2011, România are  un nou Cod civil, care a abrogat vechiul Cod 
civil, care fusese adoptat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Reglementări privind proprietatea publică se regăsesc în Codul civil1 în Titlul VI, care 
poartă chiar denumirea ”proprietatea publică”,  articolele 858-875, precum și în articolul 854 
care aceeași denumire. O primă problemă care se pune este aceea dacă este fi resc ca în Codul 
civil, care este actul normativ de bază pentru dreptul privat,  care poate fi  califi cat a reprezenta 
”Constituţia dreptului privat” este fi resc să se găsească reglementări privind proprietatea publică 
și dacă nu cumva în acest fel transformăm proprietatea publică într-o instituţie a dreptului privat, 
subminându-i apartenenţa la dreptul public și calitatea de instituţie a dreptului public.

Două posibile răspunsuri pot fi  avute în vedere. Unul care să nege categoric faptul că în Co-
dul civil pot fi  conţinute reglementări privind proprietatea publică și altul care să considere 
fi rească cuprinderea, în Codul civil, a unor prevederi referitoare la această problemă.

În ceea ce ne privește, apreciem că răspunsul se afl ă la mijloc, la interferenţa dintre cele 
două soluţii afl ate la extreme. Ni se pare fi resc ca în Codul civil să existe și unele prevederi 
privind proprietatea publică, necesare inclusiv din perspectiva de a se reglementa de o ma-
nieră mai completă proprietatea privată. De a se consacra, în acest fel cele două tipuri de 
proprietate existente în prezent în România, recunoscute ca atare de articolul 136 alin ( 1) 
din Constituţie potrivit căruia proprietatea este publică sau privată.2 Este o soluţie corectă 

1  Codul civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, 
nr.  511 din 24 iulie 2009. El a fost pus în aplicare prin Legea nr. 71/2011, publciată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 409  din 10 iunie 2011 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 427 din 17 iunie 2011. 

2  În sistemul constituţional și legal actual, există doar două tipuri de proprietate, cea privată, care prepre-
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și raţională ca în Codul civil, care reprezintă osatura sistemului de drept dintr-un stat, să 
existe și unele prevederi referitoare la proprietatea publică. Ar fi  fost însă fi resc ca  să fi e vorba 
în mod real de prevederi de maximă generalitate, referitoare la aceasta, la sfera bunurilor, 
eventual modurile de dobândire, și nu să fi e decupate prevederi din legea organică privind 
proprietatea publică și să fi e transferate în Codul civil. Acest lucru ni se pare o exagerare din 
partea legiuitorului și abia asta poate reprezenta o tendinţă de afectare a caracterului de instituţie 
a dreptului public pe care îl are proprietatea publică. Inclusiv modifi carea  denumirii legii organi-
ce prin Legea nr. 71/2011  de punere în aplicare a Codului civil ni se pare o chestiune exagerată și 
nesatisfăcătoare. Faţă de denumirea iniţială a Legii nr. 213/1998,3 care era de lege privind propri-
etatea publică și regimul juridic al acesteia, care era generoasă, cuprinzătoare, actuala denumire, 
de lege privind bunurile proprietate publică,  ni se pare mai restrictivă, ea referindu-se exclusiv la 
bunurile proprietate publică și cu o tentă pronunţată spre dreptul privat, bunurile fi ind emina-
mente o instituţie a acestei ramuri de drept.

Regretabil este că în actualul Cod civil nu se regăsesc reglementări satisfăcătoare privind do-
meniul public și domeniul privat, concepte care apreciem că în mod fi resc ar fi  trebuit să se 
găsească consacrate și clarifi cate din punct de vedere al semnifi caţiei lor, al corelaţiei cu proprie-
tatea publică. Se poate spune, fără vorbe mari, că ”am pierdut șansa” pe care am avut-o de a face 
acest lucru, cu toate consecinţele care decurg de aici.  Deși anumite prevederi susţin deosebirea 
dintre domeniul public și proprietatea publică. Una din cauze constă în opinia noastră, în faptul 
că în componenţa colectivului care a elaborat proiectul Codului civil nu s-au afl at, din păcate, 
și specialiști în dreptul public, al căror aport ar fi  făcut să fi e echilibrată reglementarea și să fi e 
compatibilizate cele două viziuni, a specialiștilor în dreptul public și a celor în dreptul privat. 
Articolul 860 din lege, care poartă denumirea marginală de domeniul public naţional, judeţean 
sau local, consacră această noţiune, dar o face într-un alt mod decât cel pe care îl avem în vedere, 
care  identifi că proprietatea publică cu domeniul public. Noi ne referim la accepţiunea lato- sen-
su  a domeniului public, care să includă, pe lângă bunurile proprietate publică, și unele bunuri 
private, a căror semnifi caţie  știinţifi că, culturală, economică, istorică, justifi că apartenenţa la 
domeniul public și guvernarea de reguli de putere publică, alături de normele dreptului comun, 
care le este caracteristic. Articolul 859 folosește sintagma de domeniu privat,  însă și aceasta este 
utilizată într-un sens care o identifi că celei de proprietate privată, formulă nesatisfăcătoare, în 
opinia noastră și incapabilă să clarifi ce raportul dintre domeniul public și proprietatea publică, 
respectiv proprietatea privată. Tot acest articol folosește și conceptul de domeniu public, textul 
distingând între proprietatea publică și domeniul public.  Într-o  reglementare foarte intere-
santă, textul prevede că toate celelalte bunuri care nu fac obiectul proprietăţii publcie, se pot 
afl a fi e în domeniul public, fi e în cel privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. 
Înţelegem, din acest text faptul că legiuitorul nu pune semnul egalităţii între proprietatea pu-
blică și domeniul public, aspecte asupra cărora vom mai reveni.

În ceea ce privește reglementarea pe care Codul civil o consacră în această materie, analiza 
trebuie să pornească de la articolul 554 alin. (1) potrivit căruia bunurile statului și ale unităţilor 
administrativ- teritoriale care, prin natura lor sau prin destinaţia legii, sunt de uz sau de interes pu-
blic formează obiectul proprietăţii publice,  însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea. 
Constatăm că în acest text regăsim defi niţia  proprietăţii publice, implicit determinarea obiec-
tului acesteia, prin raportare la criteriile care determină apartenenţa unui bun la proprietatea 

zintă regula, și cea publică, execepţia. Pentru dezvoltări, a se vedea Antonie Iorgovan- Tratat de drept 
administrativ, editura All Beck, București, 2005, vol. II, ed. a IV –a, p.310-323.

3  Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
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publică. Este vorba astfel despre bunurile care fi e prin natura lor, fi e prin voinţa legiuitorului, 
declaraţia acestuia, prezintă uz sau interes public. Dacă defi niţia s-ar fi  oprit aici, ar fi  fost o so-
luţie legală  care avea o anumită conciziune și rezonabilitate. În mod neinspirat, în opinia noastră, 
s-a prevăzut condiţia ca bunurile să fi  fost dobândite în mod legal de către acestea, ca și când 
în ceea ce privește activitatea statului și a unităţilor sale nu s-ar desfășura prezumându-se 
caracterul său legal. Impunerea condiţiei ca bunul să fi  fost dobândit legal răstoarnă oarecum 
situaţia, induce ideea unei prezumţii de nelegalitate, nu a uneia de legalitate. De altfel, este un tru-
ism faptul că forţa juridică a actului administrativ este dată de cele trei prezumţii care îi sunt 
specifi ce, prezumţia de legalitate, de autenticitate și de veridicitate, precum și de caracterul 
executoriu din ofi ciu al actului (executio ex offi  cio).

Discutabilă ni se pare și cea de-a doua prevedere a textului, potrivit căreia dacă prin lege nu 
se prevede altfel, dispoziţiile aplicabile dreptului de proprietate privată se aplică și dreptului de pro-
prietate publică, însă numai în măsura în care sunt compatibile cu acesta din urmă.  Din punct de 
vedere al limbajului juridic, al tehnicii de redactare, ni se pare puţin nepotrivită și pe alocuri pue-
rilă, repetarea, în cele două alineate, a expresiei însă numai. Trecând peste acest aspect, mai mult 
formal, fondul abordării este eronat în acest text, pentru că el stabilește caracterul de drept 
comun pe care dreptul de proprietate privată l-ar avea în raport cu dreptul de proprietate pu-
blică, situaţie cu care, evident, nu putem fi  de acord. Spunem aceasta pentru că dreptul de pro-
prietate publică are o identitate care îl situează la antipodul dreptului de proprietate privată și îl 
plasează în sfera dreptului public, nu a celui privat. Mai mult chiar, în ceea ce privește proprieta-
tea privată a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale, care formează domeniul privat al 
acestuia, se supune normelor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Precizăm  că 
regula, în ceea ce  privește proprietatea publică, o formează regimul de drept public, și numai 
prin excepţie regăsim norme ale dreptului privat. Textul de lege, în forma actuală, transformă 
excepţia în regulă și regula în excepţie, soluţie pe care nu o putem împărtăși. Iar precizarea cu 
privire la necesitatea existenţei unei compatibilităţi cu dreptul public nu salvează situaţia.

Reglementarea de ansamblu a proprietăţii publice o regăsim în titlul VI, care este structurat 
în două capitole. Primul capitol este consacrat unor dispoziţii generale.

Faptul că multe din prevederile celor două capitole reiau dispoziţii ale Legii nr. 213/1998, 
după cum am rătat deja, nu reprezintă o soluţie pe care să o împărtășim. În opinia naostră s-ar fi  
impus ca  în Codul civil să se regăsească reglementări d eprincipiu în materie, care să contureze 
deosebirea de regim juridic între proprietatea publică și cea privată, iar legea organică specială 
privind proprietate apublică și regimul juridic al acesteia să fi e menţinută, să dezvolte principiile 
consacrate de Constituţie și să-i menţină specifi citatea.
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Abstract
Always the right of property created diff erences between legislations and economic force of the states. 

In this case, the human actions are just an expression of the verb “to have” and such verb is a strong engine 
for good actions or for problems created by the citizens who don’t accept actual social framework.

Inside the big property area there is state property and local community’s property – a special 
form of it, with a special purpose: to fulfi ll the public interest. In this case, the legal regime is diff erent 
by private property by nature: the special and social interest is an express condition for public ow-
ners; thus, the legislation for public property must be diff erent by private property.

However, the Romanian legislator adopted in 2009 a new Civil Code and inside of this law we 
can fi nd a lot of new regulations about public property. Th is idea is new for our legal system and 
with great consequences. Our text tries to describe briefl y some of them for only one aspect of public 
property: administrative giving of public goods.   

1. Posibilitatea constituirii dreptului de administrare este statuată prin Constituţie și re-
glementată în legislaţia subsecventă.

Administrarea bunurilor domeniului public este un drept real, de natură administrativă, prin 
intermediul căruia bunuri domeniale sunt încredinţate pe o perioadă nedeterminată de către un 
titular al puterii publice unei instituţii administrative sau regii autonome spre posesie, folosinţă 
și, parţial, dispoziţie1.

Titularii dreptului de administrare vor acţiona în calitate de subiect de drept public, raporturile 
juridice referitoare la nașterea, exercitarea și, respectiv, stingerea dreptul de administrare fi ind gu-
vernate de norme de drept administrativ, cu toate consecinţele care decurg din acest regim juridic2.

Sediul constituţional al materiei este art. 136 alin. (4) din Constituţie, republicată, dispoziţia 
legii fundamentale fi ind completată de dispoziţiile art. 12, alin. (1) ale Legii nr. 213 / 1998 care 
prevăd că bunurile domeniului public pot fi  date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a 
prefecturilor, a autorităţilor administraţiei pe centrale și locale, a altor instituţii publice de interes 
naţional, judeţean sau local.

Cu toate acestea, reglementarea Legii nr. 213 privind proprietatea publică și regimul juridic al aces-
teia a cunoscut o puternică modifi care prin temeiul Legii nr. 71 din 2011 privind punerea în aplicare a 
Legii nr. 287 din 2009 privind Codului civil, ale cărei norme incidente vor fi  comentate ulterior. 

Legea nr. 215 / 2001 cuprinde, la rândul său, dispoziţii referitoare la dreptul de administra-
re, prevăzând la art. 123 alin. (1): „Consiliile locale și consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile 
ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fi e date în 
administrarea regiilor autonome și instituţiilor publice, să fi e concesionate ori să fi e închiriate. 
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din 
domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”.

1  E. Bălan: Dreptul administrativ al bunurilor, ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 104.
2  E. Bălan: Dreptul ..., op. cit, p. 102
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Dorim să menţionăm că în cadrul proiectului ”Un cadru legislativ mai coerent pentru o ad-
ministraţie publică mai efi cientă”, gestionat la nivelul unităţilor administrative centrale s-a reali-
zat un proiect de Cod administrativ, și care reglementează în partea a V-a „Proprietatea publică 
și privată a statului și unităţilor administrativ-teritoriale”.

2. Titularii dreptului de administrare
Așa cum rezultă din textele constituţionale și legale enunţate anterior, dreptul de administra-

re se poate constitui exclusiv în favoarea regiilor autonome și a instituţiilor publice. 
În noul Cod civil în art. 868 alin. (1) vom regăsi titularii dreptului de administrare a bunurilor 

publice: regiile autonome sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale și 
alte instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.

a) Regiile autonome
Prin Legea nr. 15 / 1990 , unităţile economice de stat au fost reorganizate ca regii autonome și, 

respectiv, societăţi comerciale. Astfel, potrivit art. 2 din această lege, regiile autonome se organi-
zează și funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale – industria de armament, 
energetică, exploatarea minelor și a gazelor naturale, poștă și transporturi feroviare - precum și în 
unele domenii aparţinând altor ramuri stabilite de guvern.

Regii autonome se pot înfiinţa prin hotărâre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau 
prin hotărâre a organelor judeţene și municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes 
local, acestea fiind persoane juridice și funcţionând pe bază de gestiune economică și autonomie 
financiară. Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de activitate, pa-
trimoniul, denumirea și sediul principal.

Potrivit art. 5 din aceeași lege, regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său, 
iar în exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod 
autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea 
realizării scopului pentru care a fost constituită. Sintagma drept de proprietate din acest articol 
nu se aplică bunurilor date în administrare, textul nefiind nici dispozitiv, nici exemplificativ – 
norma citată având caracter imperativ.

În raport cu domeniul de activitate în care funcţionează, regiile autonome se află în sub-
ordinea unui minister de resort sau a unei autorităţi a administraţiei publice locale, prin ac-
tul căreia a fost înfiinţată și sub controlul căreia funcţionează. Indiferent în ce domeniu 
funcţionează și sub ce autoritate administrativă, regiile autonome au un patrimoniu, care 
este o condiţie sine qua non pentru orice persoană juridică, în care se regăsesc, alături de 
dreptul de administrare și alte drepturi reale: dreptul de proprietate privată și drepturi deri-
vate din acest drept, precum și alte drepturi patrimoniale3.

Numărul regiilor autonome a fost redus prin O.U.G. nr. 30 /19974, multe dintre regii fiind 
reorganizate ca societăţi comerciale care, în cazul când aveau ca obiect activităţi de interes 
naţional, s-au numit companii naţionale sau societăţi naţionale», pentru a putea fi incluse în 
procesul de privatizare. 

Cu ocazia reorganizării, s-au produs transformări și în patrimoniul regiilor autonome reorga-
nizate ca societăţi sau companii naţionale. Astfel, în capitalul social al societăţilor comerciale re-
zultate din reorganizarea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevăzute la art. 
135 alin. (4) din Constituţie. Bunurile din categoria celor prevăzute mai sus, aflate în administra-
rea regiilor autonome care se reorganizează, se concesionează societăţilor comerciale rezultate, pe 
un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

3  E. Albu: Dreptul administrativ al bunurilor, ed. FRM, București, 2008, p. 143
4  O.U.G. nr. 30 / 1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.125 din 19 iunie 1997
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b) Instituţiile publice
Instituţiile publice sunt subiecte de drept public care sunt înfiinţate prin Constituţie, prin legi 

sau prin acte administrative ale statului sau ale colectivităţilor locale, constituite pe baza și pentru 
executarea legii, înzestrată cu mijloace materiale și financiare, cu personalitate juridică și compe-
tenţă, necesare pentru a acţiona în vederea organizării și executării efective a legii5.

Legea nr. 213 / 1998, la art. 12 alin. (1), enumera ca instituţii publice, cu titlu de exemplu, 
prefecturile și autorităţile administraţiei publice centrale și locale, care, alături de alte instituţii 
publice de interes naţional sau local sau judeţean, pot fi beneficiare și, deci, titulare ale dreptului 
de administrare a bunurilor din domeniul public. Dreptul de administrare atribuit unei instituţii 
publice va face parte din patrimoniul acesteia, din care vor face parte și alte drepturi patrimonia-
le, reale sau de creanţă.

Noul cod civil menţionează dreptul de administrare în art. 866, intitulat „Drepturile reale 
corespunzătoare proprietăţii publice”. În privinţa titularilor acestuia, art. 868, alin. (1) precizează: 
Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei 
publice centrale sau locale și altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.

Observăm astfel că de la o exemplificare legiuitorul a trecut la o precizare concretă, chiar dacă 
are caracter general, a ceea ce înseamnă o instituţie publică. 

3. Caracterele juridice ale dreptului de administrare
Dreptul de administrare are aceleași caractere juridice ca și dreptul de proprietate publică, 

fiind inalienabil, insesizabil și imprescriptibil. El nu se află în circuitul civil și nu poate fi înstrăi-
nat prin acte de drept civil, ci poate fi constituit și, respectiv, revocat exclusiv prin acte de drept 
administrativ6. 

Acest lucru rezultă și din dispoziţiile O.G. nr. 15 / 1993 privind unele măsuri pentru restruc-
turarea regiilor autonome7:

- bunurile proprietate publică pe care regia le are în administrare sunt inalienabile, evidenţi-
indu-se distinct in patrimoniul regiei – art. 4 alin. (1);  

- bunurile proprietate publica vor fi evidenţiate, evaluate și dimensionate extracontabil, în 
baza normelor metodologice aprobate de Guvern;

- dacă regiile autonome se reorganizează ca societăţi comerciale, bunurile proprietate publică 
nu vor putea constitui aport la capitalul social al societăţii comerciale rezultate – art. 4 alin. (2);

- bunurile proprietate publică fiind inalienabile, se interzice regiilor autonome să constituie 
garanţii de orice fel cu privire la aceste bunuri – art. 10, alin. (2);

- creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor proprietatea regiei - art. 10, alin. (l).
Acest text de lege a apărut înaintea L. nr. 213 / 1998. Legea cadru a proprietăţii publice a pre-

văzut în art. 11 același regim juridic distinct privind caracterele dreptului de proprietate publică, 
deoarece ea stă la baza oricărui act administrativ de autoritate prin care titularul puterii de a ad-
ministra învestește cu bunuri o unitate publică. Noul Cod civil a abrogat acest text, înlocuind-ul 
cu o dispoziţie mai puţin clară în art. 861, care nu are caracterul explicativ al vechiului art. 11. Cu 
toate acestea, cele trei caractere fundamentale sunt precizate expres.

5  E. Albu: Drept administrativ și știinţa administraţiei, Partea l, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
București, 2005, p. 57

6  E. Bălan: Dreptul ..., op. cit, p. 103
7  O.G. nr. 15 / 1993 privind unele măsuri pentru restructurarea regiilor autonome, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993
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4. Conţinutul  dreptului de administrare
Conţinutul dreptului de administrare era precizat expres la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213 

/ 1998, potrivit căruia titularul dreptului de administrare putea să posede, să folosească bunul și 
să dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Din aceste 
prevederi legale rezultă în mod neechivoc că posesia, folosinţa și dispoziţia sunt atribute care 
formează conţinutul juridic al dreptului de administrare.

În Noul Civil acest text a fost înlocuit cu dispoziţiile art. 868 alin. (2). Potrivit acestuia, titula-
rul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condiţiile 
stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

Aparent, conţinutul dreptului de administrare este asemănător cu conţinutul dreptului de 
proprietate publică, dar nu este identic cu acesta.

Astfel, posesia este, în cazul dreptului de administrare, expresia stăpânirii bunului, iar nu a 
însușirii, a apropierii acestuia. Cu alte cuvinte, elementul material al stăpânirii bunului aflat în 
administrarea titularului său (corpus, în doctrina de drept civil) nu diferă de elementul material 
al stăpânirii bunului aflat în proprietatea publică a titularului său, statul sau colectivităţile locale. 
Ceea ce diferă este elementul psihologic al posesiei (animus), acesta fiind corespunzător dreptu-
lui de administrare, iar nu dreptului de proprietate publică pe baza căruia s-a format.

Folosinţa este atributul cel mai important al dreptului de administrare, în baza căruia titularul 
va putea utiliza bunurile care i-au fost atribuite în administrare, în raport cu scopurile activităţii 
sale și cu destinaţia bunurilor respective, care sunt de uz sau de interes public.

În exercitarea acestui atribut, titularii dreptului de administrare vor putea culege fructele pro-
duse de bunurile frugifere. Astfel, regiile autonome care își desfășoară activitatea ca unităţi eco-
nomice vor culege fructele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării lor sau pentru 
realizarea unor beneficii, în timp ce instituţiile publice, fiind finanţate din surse bugetare, vor fi 
obligate să le vireze la bugetul statului sau, respectiv, la bugetele locale.

În mod excepţional, instituţiile publice pot, potrivit legii sau actului de înfiinţare, să dispună 
de fructele obţinute din folosinţa bunurilor aflate în administrarea lor, ca venituri extrabugetare 
de finanţare a activităţilor.

Dispoziţia, ca atribut al dreptului de administrare, prevăzută de fostul art. 12 alin. (3) din 
Legea nr. 213 / 1998 (actualmente art. 868, alin. 2), trebuie interpretată în sensul dispoziţiei 
materiale asupra bunurilor ce constituie obiect al dreptului de administrare, dar nu și a dis-
poziţiei juridice. 

În doctrină au apărut unele discuţii referitor la interpretarea normelor juridice ale H.G. nr. 
841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice8. Incidente în cauză sunt art. l și 2, potrivit cărora transmiterea fără plată de 
la instituţia publică deţinătoare9 la o altă instituţie publică a bunurilor care nu mai sunt necesare 
instituţiei care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare, se realizează cu respec-
tarea condiţiilor și a procedurilor prevăzute în anexa nr. l, iar valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune în starea fizică în care se află, a materialelor sau, după caz, a pieselor rezultate în urma 
demolării sau dezmembrării acestora se realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 
2. În cazul bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică și siguranţa naţională, procedu-
rile de valorificare vor fi aprobate în mod distinct de către Guvern.

8  H.G. nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995

9  În drept, sintagma deţinere înseamnă detenţie precară. Totuși, conţinutul dreptului de administrare este mai 
larg decât cele oferite de un raport contractual, izvor al unui astfel de raport de drept. Este adevărat că posibi-
litatea revocării administrării situează administrarea aproape de locaţiune, dar numai în această direcţie.
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Doctrina a analizat dacă ne aflăm în faţa unei excepţii de la regula inalienabilităţii bunu-
rilor care formează obiectul dreptului de administrare. Soluţiile la care s-a ajuns, și la care 
achiesăm, sunt:

În prima situaţie, a transmiterii fără plată, de la o instituţie publică la o altă instituţie publică 
a unor bunuri afl ate în administrare, operaţiunea de transfer nu se realizează printr-un act juri-
dic de drept civil, ci printr-un act de drept administrativ, care are drept consecinţă modifi carea 
inventarului bunurilor din domeniul public. Potrivit pct. l din anexa nr. l la H.G. nr. 841 / 1995, 
pot fi  transmise, fără plată, către alte instituţii publice, orice fel de bunuri, afl ate în stare de funcţi-
onare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care 
le are în administrare sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul 
să utilizeze bunul respectiv.

Transmiterea, fără plată, de la o instituţie publică la o altă instituţie publică se va face, din 
punct de vedere procedural, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu avizul ordonatoru-
lui principal de credite al instituţiei publice care a disponibilizat bunul, precum și cu avizul ordo-
natorului principal de credite al instituţiei publice care a solicitat transmiterea bunului. Trebuie 
subliniat că printr-o astfel de operaţiune, bunurile transmise nu ies din domeniul public, ci, cu 
aprobarea titularului dreptului de proprietate publică, ordonator principal de credite, bunurile 
respective trec din patrimoniul unei instituţii publice în patrimoniul altei instituţii publice, care 
va exercita în continuare atributele dreptului de administrare10.

În a doua situaţie reglementată de H.G. nr. 841 / 1995, pot fi  valorifi cate, prin vânzare la li-
citaţie, bunurile scoase din funcţiune, după îndeplinirea procedurilor prevăzute în anexa nr. 1. 
Nici în această situaţie nu ne afl ăm în prezenţa unei excepţii de la regula inalienabilităţii bunu-
rilor proprietate publică și a dreptului de administrare, deoarece bunurile scoase din funcţiune 
sunt bunuri care nu mai au destinaţia de interes public, astfel că ele nu mai sunt bunuri de uz 
sau de interes public11.

În momentul când se constată încetarea destinaţiei de interes public a bunurilor respective, se 
face aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 213 / 1998 – rămas în vigoare și după adoptarea 
Noului cod civil – și se procedează la modifi carea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public, bunurile respective trecând în domeniul privat, astfel că pot fi  valorifi cate potrivit regle-
mentărilor H.G. nr. 841 / 1995. Astfel, în același moment când bunul este trecut în domeniul 
privat, încetează și dreptul de administrare, iar instituţia publică în administrarea căreia se afl ă 
bunul respectiv acţionează ca un mandatar al statului sau al colectivităţii locale.

Dispoziţiile pct. 6.2 din anexa nr. 2 a H.G. nr. 841 / 1995, precizează că sumele rezultate din 
vânzarea mijloacelor fi xe scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate 
în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului de 
stat sau ale bugetelor locale, după caz.

Dreptul de administrare este un drept real care are la bază dreptul de proprietate publică, 
având astfel un caracter derivat din dreptul de proprietate publică și o durată maximă în funcţie 
de existenţa dreptului de proprietate publică. 

5. Natura juridică a dreptului de administrare
Natura juridică a dreptului de administrare este conturată de faptul ca acesta se constituie și 

este exercitat pe toată durata existenţei sale în regim de drept administrativ.
Opozabilitatea dreptului de administrare diferă în funcţie de subiectele faţă de care acest drept 

este opus, precum și de natura raporturilor juridice în cadrul cărora se manifestă acest drept. De 
regulă, dreptul de administrare se constituie prin acte administrative cu caracter individual, în 

10  E. Albu: Dreptul ..., op. cit, p. 146
11  Ibidem.
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cadrul unor raporturi juridice de supraordonare a titularului dreptului de proprietate publică faţă 
de titularul dreptului de administrare12.

Astfel, în principiu, dreptul de administrare constituit printr-un act de drept administrativ de 
către titularul dreptului de proprietate publică – de altfel titular al puterii publice – nu îi este 
opozabil acestuia, deoarece el13 va putea să îl revoce sau să ia alte măsuri care să aibă ca efect în-
cetarea dreptului de administrare. Trebuie totuși să menţionăm dispoziţiile tezei finale a art. 12 
alin. (3) din Legea nr. 213 / 1998: „Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titula-
rul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligaţiile născute din actul de transmitere”. 
Practica administrativă aduce însă numeroase exemple contrare14. 

Actul administrativ ilegal prin care s-ar aduce atingere dreptului de administrare poate fi 
atacat potrivit Legii contenciosului administrativ15. În litigiile privitoare la dreptul de administra-
re, în instanţă titularul acestui drept va sta în nume propriu.  

În relaţiile cu alte subiecte de drept, dreptul de administrare este opozabil erga omnes, ca 
orice drept real. Ca urmare, în astfel de raporturi juridice, dreptul de administrare poate fi apărat 
prin mijloace de drept civil, precum acţiunea în revendicare, acţiunea în posesie și acţiunea în 
grăniţuire. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de 
administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit 
prevederilor Codului de procedură civilă (art. 64 – 66). Titularul dreptului de administrare răs-
punde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii, 
iar neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. În același 
sens sunt și dispoziţiile art. 870, alin. 1 din noul Cod civil.

În aceste litigii, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar colectivităţile lo-
cale, de către consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile 
locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului judeţean sau primarului, iar 
acesta poate desemna un alt funcţionar sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei.

6. Constituirea și încetarea dreptului de administrare
A. Constituirea dreptului
Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului judeţean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului București, ori a consiliului local, după caz, așa 
cum dispunea art. 12 alin. (l) din Legea nr. 213 / 1998. Această dispoziţie este menţinută aproape 
identic în art. 867 alin. (1) din noul Cod civil.

Deci, constituirea dreptului de administrare se realizează printr-un act juridic de drept public, 
adoptat de către titularul domeniului public în regim de drept administrativ, iar de regulă, între 
titularul domeniului public, statul și colectivităţile locale, pe de o parte, și benefi ciarul dreptului 
de administrare există raporturi de subordonare ierarhică, atribuirea dreptului de administrare 
fi ind realizată de către titularul domeniului public printr-un act de putere, și anume un act admi-
nistrativ cu caracter individual.

Pentru a întări ideea de ierarhie administrativă, art. 867 alin. (2) adaugă: Autorităţile prevăzu-
te la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.

B. Încetarea dreptului de administrare
Încetarea dreptului de administrare se poate produce atât prin revocarea sa de către autorita-

tea care 1-a constituit, cât și prin alte modalităţi și în alte situaţii prevăzute de lege.

12  E. Bălan: Dreptul ...., op. cit., p. 104.
13  Titularul puterii de a administra.
14  E. Bălan: Dreptul ...., op. cit., p. 103
15  Decizia nr. 1889 / 2000, a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia de contencios administrativ, în „Dreptul” 

nr. 6 / 2001, în E. Albu: Dreptul ..., op. cit, p. 149.
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B. 1. Revocarea dreptului de administrare era reglementată ca sancţiune. Astfel, vechiul art. 12 
alin. (3), teza a II-a (Legea nr. 213 din 1998), preciza că se va putea revoca numai dacă  titularul său 
nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligaţiile născute din actul de transmitere. De asemenea, 
potrivit art. 12 alin. (3) teza fi nală, neîndeplinirea de către titularul dreptului de administrare a obli-
gaţiei de a arăta instanţei cine este titularul dreptului de proprietate publică, în litigiile privitoare la 
dreptul de proprietate asupra bunului, putea atrage revocarea dreptului de administrare.

Se observă că în ambele texte legale se reglementa revocarea dreptului de administrare cu titlu 
de sancţiune care, însă, reprezintă o simplă facultate pentru titularul dreptului de proprietate. 
Reglementarea revocării dreptului de administrare doar cu titlu de sancţiune a fost criticată în 
doctrină16, pentru că titularul dreptului de proprietate publică trebuie să aibă un drept exclusiv și 
suveran de apreciere cu privire la constituirea și, respectiv, încetarea dreptului de administrare.

Noul Cod civil, în teza II a art. 869 preia ideea dreptului exclusiv și suveran cu privire la 
încetarea dreptului, prin următorul text: „...prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă 
interesul o impune, de organul care l-a constituit.”

B.2. Trecerea bunului în administrarea altei regii sau instituţii publice nu este reglementată de 
Legea nr. 213/1998 ca modalitate de revocare a dreptului de administrare, dar această posibilitate 
există cel puţin în situaţiile când statul sau colectivităţile locale procedează, prin organele lor – 
Guvernul și, respectiv, consiliul judeţean sau consiliile locale, la desfi inţarea ori reorganizarea 
regiilor autonome sau / și a instituţiilor publice, ocazie cu care se va proceda fi e la trecerea bunu-
rilor în administrarea altor titulari, fi e la redistribuirea acelor bunuri17.

B. 3. Încetarea dreptului de administrare în condiţiile H.G. nr. 841 / 1995
Prin H.G. nr. 841 / 1995 au fost reglementate procedurile de transmitere fără plată și de valori-

fi care a bunurilor pe care instituţiile publice le au în administrare, dar nu le mai sunt necesare sau 
instituţia publică respectivă nu mai are dreptul să utilizeze bunul respectiv. În astfel de situaţii, 
dreptul de administrare încetează în ceea ce privește instituţia publică titulară a acestui drept.

B. 4. Reorganizarea sau desfi inţarea regiei autonome sau instituţiei publice
Regiile autonome pot fi  reorganizate în societăţi comerciale, situaţie în care dreptul de admi-

nistrare încetează, cu posibilitatea ca societăţile comerciale – companiile naţionale sau societăţile 
naţionale, să primească, asupra bunurilor avute în administrare, un drept de proprietate sau un 
drept de concesiune.

În aceeași măsură, este posibilă și reorganizarea instituţiilor publice, după cum este posibilă 
desfi inţarea regiilor autonome și a instituţiilor publice, cu consecinţa încetării dreptului de admi-
nistrare, în toate cazurile.

B. 5. Încetarea dreptului de proprietate publică
Pierirea bunului care face obiectul dreptului de proprietate duce întotdeauna la stingerea 

dreptului de proprietate, conform regulilor generale. În același sens sunt și dispoziţiile art. 869, 
teza I: Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică. 

De asemenea, dreptul de proprietate publică încetează  atunci când bunul a ori a fost trecut în 
domeniul privat. Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998, trecerea din domeniul public 
în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv, 
a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau 
prin lege nu se dispune altfel. 

Faptul că Noul Cod civil încearcă să reglementeze sfera proprietăţii este perfect normal, prin 
esenţă dreptul civil este un drept al proprietăţii, dar trebuie înţeles că nu toată sfera publică tre-
buie să fi e atinsă de o reglementare atât de largă în litera și spiritul său.

16  E. Albu: Dreptul ..., op. cit p. 150
17  A se vedea și exemplele din E. Albu: Dreptul ..., op. cit, p. 151.
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Abstract
Th is article examines, from a comparative perspective, how they were regulated public estate  

and public property in the old civil code,  the current civil code, the Constitution and the Law 
no.213/1998 of  assets as public proprietary.It is  highlighted the defi ciency of regulation, the fact 
that none of the legal acts above mentioned  do not clarify the relationship between the two legal 
institutions, public estates and public property   Th erefore the need for future legislative changes, 
which would constitute a correct fundament  in meaning, scope and their legal regime is necessary. 

Keywords: public estate, private estate,public  proprietary , old and new Civil Code, legal regime 
of public and private law.

Proprietatea publică este o instituţie juridică analizată, în egală măsură, de specialiștii în drep-
tul public, dar și cei în dreptul privat, în general, și dreptul civil, în particular. Ea face parte din 
acele categorii juridice care se afl ă la interferenţa între cele două mari ramuri ale dreptului, cu 
preponderenţă spre dreptul public, în general, și, în special, spre dreptul administrativ.

Acest lucru a făcut ca ea să fi e revendicată atât de civiliști, cât și de administrativiști, fi ecare 
din cele două categorii de specialiști străduindu-se să argumenteze predominanţa apartenenţei la 
ramura de drept pe care o reprezintă1.

I. Sfera bunurilor proprietate publică potrivit vechiului Cod civil
Vechiul Cod civil reglementa aspecte privind domeniul public în articolele 475 alin. (2), art. 

476, 499 și altele care decurg din ele, cum ar fi  1310 sau 1844.
Analizând aceste prevederi, constatăm că în prevederile vechiului Cod civil, în prezent abrogat, 

se regăsesc bunuri care sunt cuprinse și în articolul 136 al Constituţiei actuale. Astfel, art. 476 pre-
vedea: ”Drumurile mari, drumurile mici și uliţele care sunt în sarcina statului, fl uviile și râurile navi-
gabile sau plutitoare, ţărmurile, adăugirile către mal și locurile de unde s-a retras apa mării, porturile 
naturale sau artifi ciale, malurile unde trag vasele și îndeoște toate părţile din pământul României, care 
nu sunt proprietate particulară, sunt considerate ca dependenţe ale domeniului public”.

Articolul 477 făcea referire la ”averile vacante și fără stăpâni precum și ale persoanelor care mor 
fără moștenitori sau al căror moșteniri sunt lepadate” iar 478 se referă la domeniul public militar 
”porţile, zidurile, șanţurile, întăriturile pieţelor de război și ale fortăreţelor”.

Corespondentul acestor prevederi în articolul 136 alin. (3) din Constituţia actuală îl reprezin-
tă apele cu potenţial energetic valorificabil, plajele, marea teritorială, căile de comunicaţie, care nu 
sunt enumerate de Constituţie, ci de Legea organică nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică2 la care trimite art. 136 alin. (3)3.

1  Cu privire la aceste dispute, a se vedea Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, ediţia a IV-a, 
Ediţia All Beck, București, 2005, vol. II, pp. 137-149.

2  Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
3  Prin formula ”precum și alte bunuri stabilite de legea organică”.
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II. Sfera bunurilor proprietate publică potrivit actualului Cod civil
Spre deosebire de vechiul Cod civil4, prin articolul 859 sunt reglementate bunurile care fac 

obiectul proprietăţii publice și delimitarea faţă de domeniul privat.
Modul în care este identifi cat, în alin. (1) al art. 859, obiectul proprietăţii publice, este 

identic, atât din punct de vedere al conţinutului, cât și al tehnicii de redactare, cu cel al artico-
lului 136 alin. (3) din Constituţie. O simplă redare, comparativă, a acestor două texte, duce la 
o asemenea concluzie, după cum urmează:

Art. 859 alin. (1) din Codul civil: ”Constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice bogăţiile de 
interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorifi cabil, de interes na-
ţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, 
precum și alte bunuri stabilite prin lege organică”.

Art. 136 alin. (3) din Constituţie: ”Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, 
apele cu potenţial energetic valorifi cabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele 
naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea 
organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”.

III. Elemente comune în reglementările privind proprietatea publică. O viziune critică
După cum am menţionat deja, din punct de vedere terminologic, vechiul Cod civil utili-

za sintagma ”domeniu public”, în general, ”dependenţe ale doemniului public” sau ”domeniu 
public militar”.

Constituţia actuală, adoptată în perioada când era încă în vigoare vechiul Cod civil, nu mai 
uzitează cu conceptele de ”domeniu public” sau de ”domeniu privat”, ci doar cu cele de ”proprie-
tate publică” și ”proprietate privată”.

Constatăm, analizând comparativ vechiul Cod civil și Constituţia în vigoare, că în vechiul 
Codul civil, în prezent abrogat, nu  se regăsește utilizată concepţia de ”proprietate publică și 
proprietate privată”, pe când în Constituţia în vigoare, atât în forma iniţială a textului privind 
proprietatea publică5, cât și în cea actuală, rezultată în urma revizuirii din 2003 a legii funda-
mentale6, nu se regăsesc conceptele de ”domeniu public” și ”domeniu privat”.

Această deosebire terminologică fermă și categorică între Constituţie și vechiul Cod civil, 
este într-un fel atenuată de reglementarea actuală a Codului civil, care, în articolele 854 și 858-
875, care constituie Titlul VI, utilizează atât sintagma de ”proprietate publică” și ”proprietate 
privată”, cât și pe cele de ”domeniu public” și ”domeniu privat”, ceea ce, într-o primă interpretare, 
ar fi  de natură să clarifi ce lucrurile și să lămurească relaţia dintre proprietatea publică, pe de o 
parte, și domeniul public și domeniul privat, pe de altă parte.

O asemenea clarifi care este necesară atât pentru autorii de drept privat, cât și pentru autorii 
de drept public, având în vedere că ea se afl ă pe poziţii diametral opuse în ceea ce privește relaţia 
dintre domeniul public și proprietatea publică.

Doctrina de drept civil identifică domeniul public și proprietatea publică și este ostilă7 tezei 
care ar institui posibilitatea ca regimul de drept public  aplicabil bunurilor din domeniul public 

4  Codul civil a fost adoptat prin Legea nr. 287/2009,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 511 din 24 iulie 2009. El a fost pus în aplicare prin Legea nr. 71/2011, publicată în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011 și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.427 din 17 iunie 2011.

5  Vechiul art. 135, devenit  art. 136 după revizuirea și republicarea Constituţiei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.

6  Revizuirea Constituţiei s-a făcut prin Legea nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.

7  Paul Mircea Cosmovici – Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, București, 1994, p. 19.
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să-și extindă sfera protegiuitoare și asupra unor bunuri private, care deși nu aparţin domeniului 
public, intră  în aceeași sferă de interes pentru colectivitate, pentru naţiune, fiind și ele supuse 
unor reguli de protecţie domenială8.

Atunci când analizează prevederile unor legi speciale, care folosesc noţiuni precum 
”fond cultural naţional”, ”fond arhivistic” sau ”fond forestier”, autorii de drept civil neagă 
categoric faptul că bunurile care intră în sfera acestor noţiuni fac parte din domeniul 
public.

Motivarea constă în faptul că bunurile care alcătuiau aceste fonduri sunt supuse unui anumit 
regim juridic privind păstrarea, conservarea, gospodărirea și administrarea lor, care nu este însă 
de natură să schimbe forma dreptului de proprietate privitoare la asemenea bunuri, care poate fi 
publică sau privată, după caz9.

În schimb autorii de drept public sunt adepţii teoriei domeniului public în accepţiunea la-
to-sensu a termenului, care include pe lângă bunurile proprietate publică, și anumite bunuri 
private, a căror semnificaţie artistică, istorică, economică sau culturală justifică apartenen-
ţa la domeniul public și guvernarea lor de un regim juridic mixt, de drept public și de drept 
privat, în egală măsură10.

Există însă și autori de drept privat care împărtășesc concepţia privind domeniul public în 
accepţiunea lato-sensu a termenului11.

O concepţie interesantă împărtășește profesorul Ioan P.Filipescu12, potrivit căruia bunurile 
care formează obiectul proprietăţii publice alcătuiesc ”domeniul” și se numesc ”bunuri domeni-
ale” spre deosebire de celelalte bunuri, care formează domeniul civil și aparţin particularilor. 
Rezultă că proprietatea publică poate fi, în concepţia acestei opinii, de domeniul public sau de 
domeniul privat.

IV. Concluzii
Succinta prezentare a acestor opinii dezvăluie frământările pe care atât doctrina de drept 

privat, cât și cea de drept public, le-au avut în legătură cu semnifi caţia acestor instituţii juridice, 
cu sfera lor, cu regimul juridic care le este aplicabil. Rezultă, de asemenea, că a fost difi cil să se 
ajungă la o soluţie care să armonizeze și să compatibilizeze concepţiile relativ antagonice expri-
mate de autorii de drept civil sau de drept administrativ. La o asemenea situaţie, a dus și faptul 
că nici legislaţia nu a fost de natură să sprijine o necesară clarifi care.

Este sufi cient să evocăm Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică13, care utili-
zează sintagmele ”domeniu public” și ”proprietate publică” într-o accepţiune identică.

Din această perspectivă, ar fi  fost necesar ca actualul Cod civil să contribuie la clarifi carea 
lucrurilor și să ”facă pace” între doctrina de drept civil și cea de drept administrativ privind 
corelaţia dintre cele două concepte.

8  Verginia Vedinaș, Alexandru Ciobanu – Reguli de protecţie domenială aplicabile unor bunuri proprie-
tate privată, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 72.

9  Verginia Vedinaș, Alexandru Ciobanu- op. cit., p.73.
10  Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, op.cit., vol. II, p. 324. Verginia Vedinaș - Drept adminis-

trativ, ediţia a VII-a, Editura Universul Juridic, București, 2012, pp. 225 – 250.
11  Liviu Pop – Drept civil – drepturi reale, Editura Lumina Lex, București, pp. 59 și urm.
12  Ioan P:Filipescu – Drept civil. Dreptul de proprietate publică și alte drepturi reale, Editura Actami, Bucu-

rești, 1996, p.80.
13  Denumirea iniţială a Legii nr. 213/1998 a fost de lege privind proprietatea publică și regimul juridic al aces-

tuia. Ea a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Codului civil, devenind 
”Lege privind bunurile proprietate privată”.
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În loc să se întâmple acest lucru, prevederile actualului Cod civil sunt de natură să complice 
lucrurile. Este sufi cient să invocăm articolul 859 din Codul civil, din care rezultă, pe de o parte, 
că legiuitorul nu pune semnul egalităţii între domeniul public și proprietatea publică, iar, 
pe de altă parte, nu explică în ce constă diferenţa între cele două concepte. Exemplu, articolul 
859 alin. (2) teza fi nală prevede că bunurile care nu sunt proprietate publică aparţin domeniului 
public sau privat, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul din modurile pre-
văzute de lege.

Faţă de toată această situaţie normativă care prezintă atâtea aspecte neclare, apreciem că, de 
lege ferenda, se impune modifi carea prevederilor Codului civil, într-un fel care să determine 
elementele esenţiale de regim juridic ale proprietăţii publice, relaţia și corelaţia dintre ele și să 
fundamenteze semnifi caţia pe care o are fi ecare.
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Abstract
Under the terms and conditions of the old Civil code, contractual legal relationships, especially 

commercial ones are characterized by celerity, rigor and freedom of the parties.
Now the new Civil code also incorporates commercial legal relationships, preserving to a great 

extent the principles stated above, with all of their theoretical and practical consequences.
As for contract negotiations, we will assert that this is not a compulsory moment of contract 

conclusion, but if the parties have concluded an agreement in principle (convention on negotiations), 
negotiations shall have the characteristics of a legal obligation.
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Raportul juridic contractual, mai cu seamă cel comercial, în contextul problematicii lucrării 
noastre, se caracterizează pe lângă celeritate și rigurozitate, prin libertatea părţilor. Acest raport 
juridic este întemeiat pe principiul libertăţii contractuale [8, p. 99-100, 4, p. 17-19] un principiu 
fundamental în dreptul privat, expresie a drepturilor și libertăţilor omului, manifestarea de vo-
inţă în sensul nașterii, modifi cării sau stingerii unor drepturi și obligaţii, fi ind limitate numai de 
ordinea publică și bunele moravuri (art. 11 Noul Cod civil) [13, p. 17, 78]. Putem trage concluzia 
că un mod important în care iau naștere noile contracte comerciale este „contractul nenumit”, 
derivat al unui contract existent sau „adopţia” unui contract străin, un rol preponderent în acest 
proces avându-l practica judiciară și nu doctrina sau activitatea legislativă. În majoritatea cazu-
rilor contractele comerciale se încheie în scris, după negocieri prealabile, cu garanţiile de rigoare 
,dintre care garanţiile bancare ocupă un loc important, în vederea executării. 

În dreptul nostru comercial, imediat după 1989, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea uni-
tăţilor economice de stat ca regii autonome și societăţi comerciale, a consacrat in terminis, apli-
carea principiului libertăţii contractuale raporturilor juridice la care participă regiile autonome și 
societăţile comerciale constituite prin reorganizarea întreprinderilor de stat.

Principiul libertăţii contractuale are importante consecinţe teoretice și practice [6, p. 326, 
327], pentru raporturile juridice de drept comercial, și anume: libertatea de exprimare a voinţei 
la încheierea contractului, libertatea probelor în litigiile comerciale și a soluţionării litigiilor pe 
calea arbitrajului comercial.

Opus libertăţii contractuale se situează dirijismul contractual [10, p.17-19], care nu este speci-
fi c contractelor comerciale, și care s-a afi rmat ca urmare a eșecului liberalismului și a decadenţei 
individualismului.

Liberalismul contractual a condus, în mod paradoxal, la dominaţia celor puternici asupra 
celor slabi prin pârghia contractului, determinând apoi o puternică reacţie de respingere.

Dirijismul contractual s-a substituit liberalismului pe două căi principale: creaţia și extinde-
rea serviciilor publice comerciale – poștă, căi ferate, etc., și restrângerea libertăţii contractuale 
prin: interdicţia inserării unor clauze abuzive, obligaţia includerii unor clauze de protecţie a con-
sumatorilor, autorizări administrative prealabile și obligaţii legale de a contracta.
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Decadenţa individualismului contractual se manifestă, de asemenea, tot pe două căi principa-
le: contractele tip impuse de autorităţile publice, de exemplu în domeniul transporturilor feroviare 
și contractele de adeziune impuse de una dintre părţile contractante, cum sunt contractele de 
asigurare, contractele bancare, etc. 

Revenind la ideea libertăţii contractuale, spunem că aceasta se sprijină pe trei coordonate 
esenţiale și determinante: libertatea personală, existenţa și garantarea proprietăţii private și liber-
tatea de a încheia contracte „laissez faire, laissez contracter”.

În acest context, în literatura juridică de specialitate [6, p. 114-128, 14, p. 85-94], s-a avansat 
opinia, cu care suntem de acord, după care adoptarea unor norme legale de genul celei cuprinse 
în Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale sunt nu nu-
mai inoportune dar și inutile.

Aceasta întrucât, pe de o parte, o serie de reglementări cuprinse în actul normativ menţionat, 
sunt deja consacrate în legislaţia noastră, iar pe de altă parte, se instituie niște dispoziţii incom-
patibile atât cu cele din dreptul nostru care reglementează contractul, disciplina contractuală, 
răspunderea contractuală, cât și cu principiile economiei de piaţă.

Iată câteva exemple, după părerea noastră, sugestive: art. 2 alin. 1 consacră o obligaţie de dili-
genţă care constă în stipularea unei clauze care să asigure realizarea obiectului contractului; alin. 2 
din același articol enumeră expres prevederile pe care trebuie să le conţină un contract comercial, 
fără însă să prevadă vreo sancţiune în cazul nerespectării acestor prevederi; art. 2 alin. 3 recomandă 
părţilor contractante să obţină informaţii despre credibilitatea și seriozitatea partenerilor comerciali 
– acest fapt ţine mai degrabă de organizarea tratativelor comerciale, premergătoare iniţierii negoci-
erilor; art. 4 reia practic prevederile art. 1073 și 1082 C.civ. care se referă la dreptul creditorului de a 
obţine îndeplinirea exactă a obligaţiei, în caz contrar având dreptul la dezdăunare. 

În opinia noastră, legea în discuţie constituie o iniţiativă lăudabilă, având meritul de a armo-
niza legislaţia română cu dreptul european și de a moderniza unele dispoziţii privind obligaţiile 
comerciale, însă modalitatea de redactare este de natură a crea probleme. Astfel, terminologia 
utilizată nu este corelată cu cea din normele generale, de la care instituie derogări; utilizează 
termeni contabili în loc de termeni juridici; are o exprimare neclară, interpretabilă în ceea ce 
privește caracterul normei juridice – imperativă, permisivă, supletivă.

În legătură cu negocierea contractelor, vom spune că aceasta nu este un moment obligatoriu în 
încheierea contractelor comerciale, însă în anumite situaţii are caracterul unei obligaţii juridice: 
dacă părţile au încheiat un acord de principiu privind negocierea unui anumit contract; în situa-
ţia în care părţile au încheiat un contract susceptibil de renegociere în privinţa unor clauze și au 
stipulat obligaţia de renegociere și în cazurile prevăzute de lege.

Acordul de principiu (convenţia de tratative) este contractul prin care părţile se angajează să 
negocieze cu bună-credinţă încheierea unui contract viitor, ale cărui elemente nu sunt încă stabi-
lite, sau sunt doar parţial conturate. De esenţa acestui contract este dreptul potestativ de denun-
ţare unilaterarală, de îndată ce se desprinde cu claritate ideea că s-a ajuns într-un „punct mort”, 
că impasul nu poate fi  depășit și că perpetuarea tratativelor ar fi  în mod cert infructuoasă. Tot 
în urma negocierilor se poate ajunge la o promisiune de contract, unilaterală sau sinalagmatică.

Precizăm faptul că Anteproiectul de Cod european al contractelor cuprinde o secţiune intitu-
lată „Negocieri precontractuale”, subliniind ideea corectitudinii, privită ca o obligaţie a partene-
rilor de dialog în această etapă.

Numeroase acorduri de principiu sunt furnizate de descalifi carea contractelor propriu-zise, 
pentru lipsa unui element formator, cum ar fi  un obiect determinat sau cel puţin determinabil.

Efectul principal al acordului de principiu este obligaţia de negociere a viitorului contract, iar 
dintre obligaţiile accesorii enumerăm: clauza de exclusivitate, clauza de confi denţialitate, clauza 
de sinceritate, clauza relativă la costul studiilor efectuate în perioada de negociere.
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Consecinţele neexecutării culpabile a acordului de negociere sunt: incidenţa rezoluţiunii clau-
zei de negociere asupra contractului-suport și plata de daune-interese.

Referitor la prima consecinţă, în ipoteza în care obligaţia de negociere izvorăște dintr-o sim-
plă clauză de negociere înscrisă într-un contract principal, rezoluţiunea acesteia reverberează 
și asupra contractului-suport, în măsura în care clauza urma să se aplice în circumstanţe ce ar 
ameninţa contractul cu dispariţia, cum ar fi  renegocierea unui element esenţial. Dacă, dimpo-
trivă, modifi carea prin renegociere viza un element accesoriu al convenţiei, se admite că soarta 
contractului principal nu este relaţionată de cea a clauzei de negociere.

În toate cazurile în care negocierea/renegocierea este obligatorie, neexecutarea de către oricare 
dintre debitori a obligaţiei, dă dreptul celeilalte părţi să introducă o acţiune în daune interese pe te-
meiul răspunderii contractuale, sau după caz delictuale [1, p. 114-118]. Subliniem faptul că obligaţia 
de a negocia nu presupune în mod obligatoriu ajungerea la un acord, fi ind o obligaţie de mijloace.

Pentru a nu se atrage răspunderea juridică, obligaţia de negociere trebuie îndeplinită cu bună 
credinţă, ceea ce presupune respectarea de către negociator a unor principii:

1. Obligaţia de a se informa, în sensul căreia se prezumă că cel care intenţionează să încheie un 
contract comercial cunoaște toate regulile profesionale privind negocierea și deţine toate infor-
maţiile care ţin de obiectul respectivului contract. De aceea, subliniem noi, el nu se va putea 
scuza invocând propria sa ignoranţă sau neglijenţă, spre exemplu, cumpărătorul unui computer 
care nu a pretins și documentaţia de utilizare sau beneficiarul transportului care nu s-a informat 
asupra tarifului.

2. Obligaţia de a-l informa pe partener. În unele ţări occidentale, Franţa și S.U.A., a fost consa-
crată ideea existenţei unei obligaţii de informare a partenerului, în faza precontractuală. În Fran-
ţa, bunăoară, soluţia a apărut iniţial pe cale jurisprudenţială, pentru ca ulterior să cunoască și o 
reglementare legală, în ambele situaţii, însă, caracterul complet sau incomplet al informaţiei fiind 
evaluat în raport de partenerul căruia îi era destinată. De exemplu, pentru un profan, menţiunea 
„inflamabil” a fost apreciată ca insuficientă în cazul unui adeziv, dar pentru un profesionist men-
ţiunea „toxic” a fost considerată ca suficientă în cazul unui colorant destinat exteriorului clădiri-
lor și care a fost totuși utilizat în interior.

În dreptul român, obligaţia de informare este prevăzută în lege. 
Se pune problema dacă există o obligaţie generală de informare în faza precontractuală, nu 

doar în cazurile expres prevăzute de lege.
Existenţa acestei obligaţii poate fi  dedusă prin extinderea la faza precontractuală a prevede-

rilor art. 970 C.civ., conform cărora convenţiile trebuie executate cu bună credinţă, obligând nu 
numai la ceea ce este expres cuprins în ele, ci la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea 
le poate conferi acestora, sau fundamentată pe ideea culpei delictuale ori a dolului prin reticenţă.

Dacă acceptăm ideea existenţei și în dreptul nostru a obligaţiei de informare precontractuală 
trebuie să lămurim: situaţiile în care se aplică, conţinutul, răspunderea și sancţiunile care intervin 
în caz de nerespectare.

În ceea ce privește situaţiile de aplicare, obligaţia de informare există în faza precontractuală 
în orice condiţii, însă întinderea ei va fi  mai mare sau mai restrânsă în funcţie de faptul că unul 
dintre parteneri este profesionist și celălalt profan, sau între doi profesioniști cel care nu are o 
competenţă notorie în legătură cu obiectul contractului este creditor al obligaţiei de informare , 
iar atunci când contractul se încheie între neprofesioniști, obligaţia de informare precontractuală 
se încadrează în limitele a ceea ce partenerii cunosc.

Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei de informare în etapa precontractuală este, în 
opinia noastră, delictuală întrucât rezultă dintr-o omisiune imputabilă debitorului ei, săvârșită 
înainte de încheierea contractului, prin urmare nu se justifi că caracterul ei contractual, codifi cat 
de o parte din doctrină.
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Referitor la sancţiune, neinformarea contractantului în faza negocierilor este calificată în ge-
neral drept o formă a dolului prin reticenţă, care poate constitui în același timp o faptă delictuală 
cauzatoare de prejudicii. Date fiind acestea sancţiunea aplicabilă va fi nulitatea relativă a contrac-
tului pentru vicierea consimţământului. În cazul în care creditorul obligaţiei de informare se face 
la rândul său vinovat de neinformarea debitorului cu privire la destinaţia reală a bunului care face 
obiectul contractului, cuantumul daunelor interese se va reduce corespunzător.

3. Obligaţia de a-l sfătui pe partener are o sferă mai restrânsă decât obligaţia de informare, și este o 
obligaţie de mijloace, impunându-se mai ales în domeniile de înaltă tehnicitate. Obligaţia de informa-
re este impusă oricărui viitor contractant, în orice situaţie, pe când obligaţia de sfătuire aparţine numai 
celui care este un profesionist și care posedă mai multe informaţii decât partenerul, și doar în anumite 
situaţii. Spre exemplu, dacă vânzătorul furnizează un obiect instalatorului împreună cu indicaţiile de 
utilizare adecvate, nici o altă obligaţie particulară de informare sau de sfătuire nu-i mai este impusă, 
sau obligaţia de sfătuire incumbă vânzătorului care a fost informat cu privire la destinaţia lucrului.

4. Obligaţia de loialitate presupune, în esenţă, următoarele: sinceritatea declaraţiilor de inten-
ţii, respectarea intereselor partenerului, păstrarea confidenţialităţii, obligaţia de a nu desfășura 
negocieri paralele; comunicarea unor informaţii care ar putea fi determinante pentru partener în 
adoptarea hotărârii de a contracta. Ca exemplu a fost considerată culpabilă, cu consecinţa anulă-
rii contractului pentru dol prin reticenţă, tăcerea asupra kilometrajului real al unui autoturism de 
ocazie, sau asupra unor reparaţii importante efectuate deja.

Vorbind despre dreptul european, trebuie să spunem că statele membre, prin înlocuirea mone-
delor naţionale cu EURO, determină ţările străine să recunoască EURO ca lex monetae în contracte. 
După intrarea în vigoare a EURO, s-a pus problema continuităţii pentru șapte tipuri de contracte: 1. 
contracte între membrii UME stipulate în monede naţionale, caz în care nu este nici o problemă; 2. 
contracte între membrii UME stipulate în E.C.U. Acesta a fost înlocuit cu EURO la o rată de 1 la 1; 
3. contracte între membrii UME și un nemembru stipulate în E.C.U. sau în moneda naţională a unui 
stat membru al UME. În această situaţie avem un vid juridic, și doar părţile pot găsi soluţia; în mai 
multe contracte de acest tip s-a inserat clauza după care părţile convin că trecerea la EURO nu va 
avea nici un efect asupra continuităţii contractului; 4. contracte având o clauză prevăzută că în caz 
de dispariţie a E.C.U., acesta va fi substituit cu o altă monedă. În caz de contestare, tribunalele vor 
stabili intenţia părţilor: să umple un vid juridic sau să se opună monedei EURO; 5. contracte riscând 
să facă obiectul unei cereri de reziliere pe 1 ianuarie 1999 pentru absenţă de obiect sau cauză. Riscul 
a fost aici prezent mai mult teoretic; 6. contracte indexate – pe indici care sunt modificaţi sau supri-
maţi datorită trecerii la EURO.; 7. contracte între consumatori și profesioniști, cu privire la care 
Parlamentul European a decis: „Orice clauză permiţând unei părţi să se sustragă obligaţiilor sale în 
caz de substituire a monedei naţionale cu EURO este reputată nulă când figurează într-un contract 
tip între consumatori și profesioniști [7, p. 71-72].

Deși lansarea EURO a avut loc într-o perioadă de risc, într-o perioadă în care economia mon-
dială este ameninţată de recesiune după crizele din Asia și Rusia și tulburările financiare din 
Brazilia, care este a opta economie din lume, moneda aceasta se vrea a fi puternică și o variantă 
viabilă în sistemul monetar internaţional.

O altă problemă privitoare la contracte este aceea a clauzelor abuzive din contractele încheiate 
între comercianţi și consumatori.

Pentru armonizarea diferitelor legislaţii naţionale, Comisia Comunităţilor Europene a adop-
tat Directiva nr. 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.

Tot în scopul armonizării legislaţiei noastre cu cea comunitară, în anul 2000 a fost adoptată 
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi și consu-
matori. În prima parte a legii sunt definiţi principalii termeni ai legii, precum și actele și contrac-
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tele care intră sub incidenţa sa: contractele dintre comercianţi și consumatori inclusiv cele de 
garanţie, bonurile de comandă, facturile, borderourile de livrare, biletele, tichetele care conţin 
stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.

Articolul 4 din Legea nr. 193/2000 definește clauzele abuzive, ca fiind acele clauze prin care se 
creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligaţiile părţilor. Caracterul abuziv al 
clauzelor este dat de o prevedere contractuală care nu a fost negociată cu consumatorul și creează, 
singură sau împreună cu alte stipulaţii, un dezechilibru semnificativ [5, p. 196-209].Trebuie să 
observăm că dispoziţiile legii derogă de la dreptul comun, în ceea ce privește regimul sancţiona-
tor al leziunii, ce are în dreptul civil un domeniu de aplicare restrâns. Sarcina probei revine co-
merciantului, iar controlul respectării prevederilor acestei legi și sancţionarea contravenţiilor 
aparţine Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor. Cei prejudiciaţi prin contractele încheiate cu 
încălcarea legii pot intenta acţiuni în justiţie, în condiţiile dreptului comun. Anexa legii enumeră, 
cu titlu de exemplu, posibile clauze abuzive: acele clauze care dau dreptul comerciantului de a 
modifica unilateral contractul fără a avea un motiv specificat în contract și acceptat de consuma-
tor prin semnarea acestuia, sau clauzele prin care consumatorul este obligat să își îndeplinească 
obligaţiile chiar și în cazul în care comerciantul nu și le-a îndeplinit pe ale sale. Remarcăm faptul 
că legea instituie o modalitate nouă de interpretare a clauzelor confuze sau contradictorii, în sen-
sul că acestea se vor interpreta în favoarea consumatorului.

În legătură cu sancţiunea aplicabilă în cazul contractelor care conţin clauze abuzive pot 
apărea însă, probleme. Art. 13 din lege prevede că instanţa constată existenţa clauzelor abuzive, 
hotărăște aplicarea sancţiunii contravenţionale și conform prevederilor art. 15 dispune modi-
ficarea contractului, sub sancţiunea daunelor, sau desfacerea acestuia cu daune-interese. Desi-
gur există și posibilitatea de a anula procesul verbal constatator al contravenţiei. Acesta este 
aspectul contravenţional.

Din punct de vedere al dreptului civil suntem în prezenţa unei reducţiuni, care este o sancţiune 
aplicabilă în cazul actelor juridice încheiate cu nesocotirea unor interdicţii stabilite de lege pentru 
ocrotirea anumitor persoane sau pentru restabilirea echilibrului contraprestaţiilor într-un con-
tract cu titlu oneros și comutativ. Acţiunea în justiţie ar fi similară cu cea în resciziune pentru 
leziune. Adică, consumatorul are posibilitatea de a opta între menţinerea contractului cu modifi-
cări sau suprimarea clauzelor abuzive. Dar Legea nr. 193/2000 prevede următoarele: art. 7 dispu-
ne că după înlăturarea clauzelor abuzive, contractul nu își mai produce efectele, consumatorul 
fiind îndreptăţit să ceară rezilierea cu daune-interese. Însă rezilierea se poate cere numai pentru 
contractele sinalagmatice cu executare succesivă. Care este soluţia pentru cele unilaterale? Și de 
ce reziliere, când se știe că atât rezilierea cât și rezoluţiunea sunt cauze de ineficacitate datorate 
neexecutării culpabile a obligaţiilor de către părţi, fiind vorba despre contracte încheiate valabil, 
ceea ce nu este cazul contractelor în discuţie. Date fiind acestea, după părerea noastră suntem 
categoric în cazul unei nulităţi parţiale a contractului, cu toate consecinţele de rigoare, sens în 
care de lege ferenda propunem consacrarea legală a acestei sancţiuni. 

În legătură cu clauzele abuzive conţinute în contractele de adeziune, unde orice posibilitate de 
negociere este eliminată, aceasta și ca urmare a poziţiei dominante pe care o are unul dintre par-
tenerii contractuali, de lege ferenda ar fi de dorit ca judecătorul să aibă posibilitatea de a aprecia 
din oficiu caracterul abuziv al unei clauze din contract, chiar dacă respectiva clauză a fost accep-
tată de consumator prin semnarea contractului de adeziune. Din punctul nostru de vedere ar fi o 
soluţie practică și în spiritul prevederilor Legii nr. 193/2000 și ale Legii nr. 296/2004 privind Co-
dul consumului. 

Din punct de vedere al dreptului comparat, în SUA, Uniform Comercial Code permite jude-
cătorului să anuleze orice clauză sau contract care îi par abuzive, poate să restrângă punerea în 
aplicare a contractului făcând abstracţie de acea clauză ori să limiteze aplicarea unui contract 
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astfel încât să evite orice efect abuziv asupra consumatorului. Jurisprudenţa consideră clauze abu-
zive acelea care „șochează conștiinţa Curţii”. Remarcăm, cu ușurinţă, o concepţie pragmatică, în 
care jurisprudenţa are un rol important.

În Franţa, Codul consumatorului arată că sunt abuzive acele clauze care creează un dezechili-
bru semnifi cativ între drepturile și obligaţiile părţilor contractante.

Noul Cod Civil român, care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, reglementează de 
o manieră unitară o serie de contracte speciale și comerciale. Per ansamblu, întrucât nu ne-am 
propus în prezentul articol  să studiem și aceste aspecte, apreciem reglementarea drept un pro-
gres, care însă, din punct de vedere practic,  fi rește va ridica o serie de probleme.
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA REGIMUL JURIDIC AL 
SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE COMPLEMENTARE A PRESTĂRII 

UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII ÎN DREPTUL ROMÂNESC

Lector. univ. dr., Mircea URSUŢA, 
Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, România

Resume
Récemment, le législateur a modifi é la législation dans la matière de l`application de la sancti-

on de déployer une activité pour le bien de la communauté. Ainsi, par la Loi no. 293/2009 pour la 
modifi cation de L`Ordonnance du Gouvernement no. 2/2001 concernant le régime juridique des 
contreventions  et la Loi no. 294/2009 pour la modifi cation de L`Ordonnance du Gouvernement 
no. 55/2002 concernant le régime juridique de la sanction de déployer une activité pour le bien de 
la communauté, les dispositions de la législation qui conditionnaient l`application de cette sanction 
par l`accord du contrevenant ont été modifi ées.

Ces modifi cations ont été faites à cause d`une décision de la Cour Constitutionnelle par laquelle 
on a admis une exception de non-constitutionnallité concernant plusieurs textes légales qui condi-
tionnaient l`application de la sanction de déployer une activité pour le bien de la communauté par 
l`accord du contrevenant, car on a estimé que les textes légales contreviennent à la loi fondamentale 
parce qu`ils privent de fi nalité la sanction appliquée pour la commission d`une action antisociale.

C`est pour cela que nous avons l`intention, dans le présent article de l`analyse de la sanction de 
déployer une activité pour le bien de la communauté, du point de vue de l`application et aussi de 
l`exécution de cette sanction.

1. Aspecte preliminare
În anul 2009 legiuitorul român a modifi cat legislaţia în materia aplicării sancţiunii prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii.Astfel, prin Legile nr. 293/2009 pentru modifi carea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor1  și 294/2009 pentru modifi carea 
Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii2 s-au modifi cat dispoziţiile din legislaţie care condiţionau aplicarea acestei 
sancţiuni de acordul contravenientului.

Aceste modifi cări au fost făcute ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale3 prin care 
s-a admis o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la mai multe texte legale4 ce condiţionau 
aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii de acordul contravenientului, 
apreciindu-se că textele legale contravin legii fundamentale în sensul în care lipsesc de fi nalitate 
o sancţiune aplicată pentru comiterea unei fapte antisociale.

1 Publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 01.10.2009 
2  Publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 01.10.2009
3 Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 887 din 29.12.2008
4  Este vorba de art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art.1 

alin.(3), art.8 alin.(5) lit.b) și, respectiv, art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, așa cum a fost modificată prin Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2003 privind desfiinţarea închisorii contravenţionale.
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Această decizie, dincolo de discuţiile teoretice pe care le-a provocat5, a avut un incontestabil 
efect practic, respectiv acela de a consacra aplicarea unei noi instituţii în procedura contravenţio-
nală română, respectiv sancţiunea principală contravenţională a prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, sancţiune care, datorită reglementării legale, nu putea fi  aplicată în practică înainte 
de această decizie aproape în nici o situaţie, deoarece este greu de crezut că o persoană insolvabilă 
și-ar da acordul pentru a i se aplica această sancţiune. Pe de altă parte, avându-se în vedere faptul 
că amenzile care se aplică alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
nu sunt extrem de oneroase, o persoană solvabilă prefera întotdeauna aplicarea amenzii. Astfel, 
în toate situaţiile în care contravenientul nu era de acord6 cu sancţiunea prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii, instanţa era obligată să aplice sancţiunea amenzii7.

Prin noua reglementare s-a încercat, pe de-o parte să se obţină o mai bună colectare a venitu-
rilor bugetare provenite din amenzile aplicate contravenienţilor iar, pe de altă parte să se impună 
un mai mare respect pentru legislaţia contravenţională.

Vom prezenta, în continuare, istoricul sancţiunii și regimul juridic al acesteia în condiţiile 
legislative actuale din România.

2. Istoricul sancţiunii
Din punct de vedere istoric, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, care 

este, la ora actuală, cea mai severă sancţiune contravenţională a fost introdusă în dreptul româ-
nesc prin Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării 
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii8.

Anterior apariţiei acestei instituţiii, rolul de cea mai aspră sancţiune contravenţională era deţi-
nut de sancţiunea închisorii contravenţionale. Cu toate acestea, sancţiunea închisorii contravenţio-
nale nu a fost reglementată niciodată de legea cadru privind sancţionarea contravenţiilor9, respectiv 
nici de Decretul nr 184/1954 nici de Legea nr. 32/1968 și nici de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Închisoarea contravenţională a fost introdusă prin Decretul nr. 329/1966 privind sancţiona-
rea unor contravenţii la regulile de călătorie cu trenul,10 care reglementa și o procedură diferită 
de aplicare a acestei sancţiuni. În esenţă, închisoarea contravenţională putea fi  aplicată doar de 
instanţa de judecată, în situaţia în care agentul constatator aprecia că sancţiunea amenzii nu ar fi  
îndestulătoare. Această sancţiune și o procedură asemănătoare11 au fost prevăzute și în Decretul 
nr. 153/1970 pentru stabilirea și sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire 
socială, ordinea și linistea publică.12

5  A se vedea, spre exemplu, Mădălina Mihăeilescu, Poziţii ale instanţelor românești faţă de munca în fo-
losul comunităţii ca sancţiune contravenţională, lucrare prezentată la Conferinţa Știinţifică Anuală a 
Institutului de Știinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, 2009, 

6  Neprezentarea contravenientului legal citat spre a-și exprima consimţământul cu privire la aplicarea 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii echivalează cu imposibilitatea aplicării acestei 
sancţiuni - Decizia nr. 197/R/CA/2007 a Tribunalului Bihor (nepublicată).

7  Decizia nr. 68/R/CA/2006 a Tribunalului Bihor (nepublicată); Decizia nr. 197/R/CA/2007 a Tribunalu-
lui Bihor (nepublicată)

8  Publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 21 mai 1999.
9  Ne referim, desigur la actele normative ulterioare dezincriminării contravenţiilor din 25 mai 1954, an-

terior acestei date contravenţia fiind considerată ca al treilea grad al ilicitului penal fiind susceptibilă a 
fi sancţionată cu închisoare poliţienească de la 1 la 15 zile 

10 Publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din  3 mai 1966.
11 Ioan Vurdea, Aspecte procesuale în aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 153/1970, în „Revis-

ta Română de Drept”, nr. 6/1973, pg. 48-55.
12 Publicat în Buletinul Oficial nr.. 33 din 13 aprilie 1970; pentru detalii cu privire la procedura aplicării 

sancţiunii închisorii contravenţionale conform acestui act normativ, a se vedea Ioan Condor, Teofil Pop, 
Probleme procedurale în legătură cu noua reglementare privind stabilirea și sancţionarea unor contra-
venţii, în “Revista Română de Drept”, nr. 9/1970, pg. 106-119.
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Până la apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 55/200213 s-au mai reglementat prin diferite 
acte normative (cum ar fi  spre exemplu Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de in-
călcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și linistii publice14) proceduri speciale 
de aplicare a sancţiunii închisorii contravenţionale, iar, după apariţia Legii nr. 82/1999 privind 
înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea 
unei activităţi în folosul comunităţii15 aceste proceduri se aplicau și sancţiunii prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii16. Trebuie să reamintim faptul că prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 a fost desfi inţată sancţiunea închisorii contravenţionale ca urmare a 
revizuirii Constituţiei.

Această sancţiune poate fi  aplicată în două moduri: fi e direct în situaţia în care ea este prevă-
zută de actul normativ care sancţionează contravenţia săvârșită în concret, fi e indirect în situa-
ţia înlocuirii sancţiunii amenzii aplicate fi e potrivit procedurii generale prevăzută de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, fi e potrivit procedurii speciale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 
55/2002, în ipoteza în care instanţa a hotărât să aplice sancţiunea amenzii contravenţionale.

3. Aplicarea directă a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, abrogând dispoziţiile procedurale cu privire la aplicarea 

acestei sancţiuni prevăzute în diverse acte normative speciale17, consacră un regim unitar18 pen-
tru aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, această procedură având 
un caracter special în raport cu procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 care 
constituie procedura generală contravenţională în ţara noastră.

În primul rând, remarcăm faptul că această sancţiune poate fi  prevăzută doar în legile și or-
donanţele care stabilesc fapte ce constituie contravenţii. Per a contrario, ea nu poate fi  prevăzută 
în hotărâri de guvern sau în actele ale autorităţilor locale și judeţene care stabilesc și sancţionează 
contravenţii.

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este prevăzută în actele normative 
întotdeauna alternativ cu amenda19 și poate fi  aplicată nu numai de instanţa de judecată. Potrivit 
articolului 5 al Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii poate fi  aplicată numai persoanelor fi zice20.

În situaţia în care agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii nu este îndestulătoare, 
acesta întocmește doar procesul-verbal de constatare a contravenţiei pe care îl înaintează, în cel 
mult 48 de ore, instanţei de judecată care, la fel ca în sistemul prevăzut de Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001, este judecătoria în raza căreia a fost săvârșită contravenţia. Participarea procurorului 
este obligatorie. În situaţia în care contravenientul este minor, asistenţa juridică a acestuia este, 
de asemenea, obligatorie.

13 Publicată în Monitorul Oficial nr.  642 din 30 august 2002.
14 Publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 27 septembrie 1991.
15 Publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din 21 mai 1999.
16 Onisie Haneș, Danusia Pușcașu, Probleme ivite în practica judiciară în legătură cu aplicarea dispoziţiilor 

Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientu-
lui la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în „Dreptul”, nr. 7/2000, pg. 119.

17 Spre exemplu, procedura prevăzută de Legea nr. 61/1991.
18 Gheorghe Vidican, Reflecţii pe marginea noilor reglementări privind regimul juridic al sancţiunilor prestă-

rii unei activităţi în folosul comunităţii și închisorii contravenţionale, în „Dreptul”, nr. 3/2003, pg. 20.
19 Ioan Santai, Adriana Iluţ, Unele principii privind regimul juridic al sancţiunilor contravenţionale cu 

închisoare și al prestării unei activităţi în folosul comunităţii, în „Dreptul”, nr. 6/2003, pg. 184.
20 S-a afirmat că această sancţiune ar trebui de lege ferenda să se aplice și persoanelor juridice. Pentru de-

talii, a se vedea Ovidiu Podaru, Radu Chiriţă, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, Comentată și adnotată, Editura Sfera, Cluj Napoca, 2006., pg. 56.
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Astfel, rezultă că agentul constatator are două posibilităţi în situaţia în care constată o con-
travenţie pentru care se poate aplica sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţi: 
fi e apreciază că se impune aplicarea sancţiunii amenzii, ipoteză în care întocmește un proces-
verbal de constare și sancţionare contravenţională potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernu-
lui nr. 2/2001 aplicând sancţiunea amenzii contravenţionale, proces-verbal care va putea fi  
constestat de către persoana sancţionată în instanţă pe calea plângerii contravenţionale, fi e 
apreciază că se impune aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii. În 
această ultimă situaţie, agentul constatator va întocmi un proces-verbal de constatare a con-
travenţiei cu respectarea dispoziţiilor articolului 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/200121, 
proces-verbal pe care îl va înainta instanţei.

O situaţie interesantă se poate ivi în ipoteza în care procesul-verbal de constatare a contra-
venţiei este încheiat în lipsa contravenientului, ipoteză în care apreciem că se impune respectarea 
dispoziţiilor articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, agentul constatator fi ind obligat 
a indica în cuprinsul procesului-verbal de constatarea a contravenţiei, la fel ca în procedura gene-
rală contravenţională22, martorii asistenţi23.

Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 nu conţine prevederi detaliate cu privire la procedura 
judiciară, acest lucru fi ind absolut normal în ipoteza în care legea generală ar conţine prevederi 
procedurale detaliate. Din păcate însă, nici legea cadru Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu con-
ţine dispoziţii cu privire la procedura de judecată a plângerii contravenţionale; în această situaţie, 
cu excepţiile pe care le vom arăta, se vor aplica dispoziţiile sumare ale procedurii generale, așa 
cum au fost ele cristalizate în practica judiciară și în doctrină.

Spre deosebire de procedura generală unde sarcina probei constituie un subiect delicat, în 
procedura aplicării de către instanţă a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii 
apreciem că, deși nu este prevăzut în mod expres, sarcina probei aparţine agentului constatator în 
baza principiilor generale de drept, deoarece acesta este cel care sesizează instanţa24.

Fiind corect sesizată și declarându-se competentă, instanţa va verifi ca, în primul rând con-
diţiile de formă ale procesului-verbal și existenţa sau inexistenţa vreunui alt motiv prevăzut de 
legislaţia contravenţională cu privire la anularea procesului-verbal25.

După efectuarea acestor verifi cări în măsura în care acestea sunt posibile26 se va trece la admi-
nistrarea probaţiunii. Apreciem, pentru motivele pe care le-am expus pe larg într-o altă lucrare27, 
că vor putea fi  ascultate ca martori și rudele contravenientului pentru garantarea principiului 
„egalităţii armelor” în procesul contravenţional, cu atât mai mult cu cât vorbim, cel puţin teoretic, 
de posibilitatea aplicării unei sancţiuni mai grave decât amenda contravenţională.

Dacă instanţa apreciază că nu se impune aplicarea acestei sancţiuni, va dispune aplicarea 
sancţiunii amenzii, iar dacă va aprecia că procesul-verbal de constare este nelegal sau netemeinic 
va dispune anularea acestuia.

21 Pentru detalii cu privire la elementele obligatorii ale procesului-verbal de constare a contravenţiei, a se vedea 
Mircea Ursuţa, Procedura contravenţională, Editura Universul Juridic, Ediţia a II-a București, 2009, pg. 130-164.

22 Pentru coerenţă în exprimare vom denumi procedura contravenţională reglementată de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 procedura generală, deoarece procedura aplicării sancţiunii prestării unei activi-
tăţi în folosul comunităţii, are caracter de procedură specială faţă de procedura reglementată de legea 
cadru în materia contravenţională.

23 Pentru dezvoltări a se vedea Mircea Ursuţa, op.cit., pg. 164-171
24 În același sens a se vedea Corneliu Liviu Popescu, ”Neconvenţialitatea” și neconstituţionalitatea proce-

durii contravenţionale judiciare de drept comun în raport cu dreptul la respectarea prezumţiei de nevi-
novăţie, în „Pandectele Române”, nr. 6/2002, pg. 199.

25 Spre exemplu prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale - 
26 În anumite situaţii este necesar, spre exemplu, unirea excepţiei de prescripţie cu fondul cauzei, fiind 

necesară administarea unor probe testimoniale cu privire la data reală a săvârșirii contravenţiei.
27 Mircea Ursuţa, Procedura contravenţională, Editura Universul Juridic, Ediţia a II-a București, 2009, pg. 288-290.
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Articolul 9 alineat 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 prevede că instanţa va aplica sancţiu-
nea prestării unei activităţi în folosul comunităţii și în situaţia în care instanţa apreciază că persoana 
acuzată de săvârșirea contravenţiei nu dispune de mijloace materiale și fi naciare pentru plata aces-
teia. Dincolo de ambiguitatea textului (nu înţelegem care este diferenţa între mijloacele materiale și 
cele fi naciare necesare achitării amenzii contravenţionale) se ridică două probleme. În primul rând 
ne întrebăm de unde va putea cunoaște instanţa faptul că persoana acuzată nu deţine mijloacele 
necesare achitării amenzii în lipsa unei executări silite și avându-se în vedere faptul că

O situaţie interesantă se poate ivi în ipoteza în care, pe parcursul derulării procedurii, intervi-
ne „decontravenţionalizarea” faptei constatată prin procesul-verbal sau contravenientul decedea-
ză. Apreciem că în aceste două situaţii instanţa va trebui să respingă ca fi ind rămasă fără obiect 
sesizarea agentului constatator28.

Potrivit articolului 9 al Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002, hotărârea prin care s-a aplicat 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este irevocabilă. Per a contrario, hotărâ-
rea prin care se dispune anularea procesului-verbal sau aplicarea sancţiunii amenzii este suscep-
tibilă de recurs, recurs care poate fi  promovat de către agentul constatator sau de către procuror.

Această prevedere este defi citară ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale, deoarece, îna-
inte de această decizie sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii putea fi  aplicată 
doar cu acordul expres al contravenientului, astfel încât era ilogic ca acesta să formuleze recurs 
după ce își dăduse acordul cu privire la aplicarea acestei sancţiuni. În noile condiţii însă această 
reglementare nu se mai justifi că, fi ind necesar ca și contravenientul să poată exercita calea de 
atac a recursului29. De aceaa apreciem că se impune o intervenţie rapidă a legiuitorului în sensul 
acordării dreptului de recurs și contravenientului.

4. Transformarea amenzii în sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
Articolul 39 indice 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 2/200130 prevede posibilitatea ca sancţi-

unea amenzii contravenţionale să fi e înlocuită cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, dacă a trecut un termen de 30 de zile de la rămânerea defi nitivă a sancţiunii amenzii 
și nu există posibilitatea executării silite, reglementând o procedură în acest sens.

În primul rând, trebuie să remarcăm că, din interpretarea acestui text legal, rezultă că sunt sus-
ceptibile să fi e înlocuite cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii atât amenzile 
aplicate de instanţă în baza procedurii speciale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002, 
cât și amenzile aplicate în procedura generală prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Înainte de apariţia Legilor nr. 293/2009 și 294/2009, aceste dispoziţii nu aveau nici o efi cienţă 
practică, atâta timp cât condiţionau înlocuirea amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul co-
munităţii de acordul contravenientului și de imposibilitatea executării silite. Or, este evident că 
nici un contravenient nu va accepta această transformare, cu atât mai mult cu cât, în lipsa posibi-
lităţii executării amenzii, acesta nu ar fi  executat, în concret, nici o sancţiune.

Mai mult, deși alineatul 3 prevede calea de atac a recursului împotriva hotărârii prin care s-a dispus 
înlocuirea amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în practică aceasta nu era exerci-
tată deoarece, așa cum am arătat mai sus, înlocuirea nu se putea dispune decât cu acordul contraveni-
entului care, în măsura în care și-ar da acordul nu ar mai avea nici un interes în promovarea recursului.

28 Nu se va putea dispune anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei deoarece anularea unui 
act se poate dispune doar pentru cauze anterioare sau concomitente ăncheierii acestuia; or, atât decesul 
contravenientului cât și decontravenţionalizarea sunt cauze ulterioare încheierii valabile a procesului-
verbal de constatare a contravenţiei.

29 Mai mult, se pune chiar problema constituţionalităţii acestei reglementări deoarece se crează o discri-
minare între părţi fără vreun criteriu obiectiv care să o justifice.

30 Acest articol a fost introdus în legislaţia contravenţională prin Legea nr. 352/2006.
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În noile condiţii legislative însă această procedură își găsește efi cienţa, în sensul în care se op-
tează mai des pentru înlocuirea amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii atunci 
când sunt îndeplinite condiţiile legale.

Totuși o precizare se impune – apreciem că nu este oportună condiţionarea aplicării acestei 
proceduri de imposibilitatea executării silite din cel puţin două considerente. În primul rând, din 
punct de vedere practic, organele administrative vor fi  obligate să pornească executarea silită, fapt 
care implică anumite cheltuieli de executare care nu vor putea fi  recuperate de la contravenient. 
În al doilea rând, din punct de vedere moral, nu este echitabil ca să se creeze o discriminare pe 
criteriul averii, persoanele solvabile fi ind exonerate de obligaţia de a efectua muncă în folosul 
comunităţii. Apreciem deci, că se impune modifi carea articolelor 9 și 39 indice 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, în sensul de a nu se mai condiţiona transformarea amenzii în muncă în 
folosul comunităţii de imposibilitatea executării silite a contravenientului, fi ind sufi cientă condi-
ţia neachitării amenzii în termen de 30 de zile de la rămânerea defi nitivă a acesteia.

Cu toate acestea, în practica conturată ulterior apariţiei Deciziei 1394/2008 și a Legilor nr. 
293/2009 și 294/2009, s-au dispus numeroase înlocuiri ale amenzilor contravenţionale cu muncă 
în folosul comunităţii în mod nelegal, respectiv fără ca instanţele să cerifi ce îndeplinirea cerinţei 
lipsei posibilităţii executării silite.

Hotărârea prin care s-a dispus aplicarea acestei sancţiuni prin transformarea amenzii este supu-
să recursului. Per a contrario hotărârea prin care se respinge cererea de transformare a amenzii în 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este irevocabilă. În noile condiţiei legislative și această 
prevedere este depășită – atâta timp cât nu mai este condiţionată aplicarea sancţiunii de acordul con-
travenientului, ar trebui acordat dreptul la recurs și organului din care face parte agentul constatator.

5. Executarea sancţiunii potrivit legislaţiei în vigoare
După rămânerea defi nitivă  a sancţiunii, o copie de pe dispozitivul hotărârii însoţită de man-

datul de executare se comunică primarului și unităţii de poliţie în raza cărora își are domiciliul 
contravenientul,  precum și contravenientului.

Mandatul de executare se întocmește în 4 exemplare și cuprinde: denumirea instanţei care 
l-a emis, data emiterii, numărul și data hotărârii care se execută, datele privitoare la persoana 
contravenientului: numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și reședinţa, dacă este 
cazul, și codul numeric personal, precum și durata și natura activităţii ce urmează să fi e prestată 
de contravenient.

Primarul este obligat să aducă la îndeplinire mandatatul de executare stabilind, de îndată, 
conţinutul activităţii ce urmează să fi e prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută 
sancţiunea, precum și programul de lucru, încunoștiinţând despre măsurile luate unitatea la care 
se va presta activitatea. La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fi e prestată de contrave-
nient, primarul va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătăţii acestuia. Este interzisă 
stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi in subteran, în mine, metrou ori în alte 
asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum și în locuri periculoase 
ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fi zice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.

Supravegherea executării sancţiunii se realizează de persoane anume împuternicite de prima-
rul localităţii.

Împotriva măsurilor luate cu privire la conţinutul activităţii, la condiţiile în care se realizează, 
precum și la modul în care se exercită supravegherea, contravenientul poate face plângere, care se 
depune la primar sau, după caz, la unitatea de politie de care aparţine agentul însărcinat cu supra-
vegherea activităţii. Plângerea împreună cu actul de verifi care a aspectelor sesizate se înaintează, 
în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei circumscripţie se execută sancţiunea.

Plângerea se soluţionează în termen de 10 zile, iar dacă este considerată întemeiată  se dispune, 
după caz, schimbarea activităţii sau a măsurilor de supraveghere. Hotărârea instanţei este irevocabilă.
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JUSTIŢIA PENALĂ BASARABEANĂ SUB STĂPÎNIREA RUSEASCĂ

Lect.univ.drd., Daniela DEMENCIUC,
Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova,
Conf, univ.dr., Zinaida LUPAȘCU,
Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova

Résumé
L’enquête préliminaire de la poursuite pénale. La procédure judiciaire des dossiers pénaux était 

précédée de la première étape du procès judiciaire – l’enquête préliminaire.
Les motifs (les causes) de l’enquête préliminaire sont :
1. L’avis
2. La plainte
3. La dénonciatie
4. Le rapport du Procureur
5. L’autodénontiation
L’étape suivante est la poursuite de l’enquête pénale.
La poursuite a pour but la récolte des preuves nécessaires sur l’existence des infractions, même en cas 

de l’autodétermination, sur l’identifi cation des délinquants et l’établissement de leur responsabilité.
Les indices distincts de l’infraction, comme la mutilation et d’autres traces des tortures, devaient 

être démontrés.
Les preuves matérielles étaient énumérées, scellées et annexées au dossier, en dressant un procès-

verbal de séquestre.
Ayant recueilli les preuves nécessaires les chefs du village qui eff ectuaient la poursuite pénale, 

transmettaient le dossier en justice de zemstva.
On permettait la poursuite du suspect sur tout le territoire de la Bessarabie, ainsi que sur le ter-

ritoire des autres régions de l’Empire Russe en cas si celui s’était enfui.
Il fallait avoir un comportement bénéfi que à l’égard des personnes arrêtés, on n’admettait pas de 

léser l’honneur et la dignité de la personne enquêtée.
Pendant l’enquête il était nécessaire de rassembler toutes les preuves possibles :
1. la reconnaissance de sa culpabilité ;
2. les preuves écrites ;
3. l’enquête personnelle des traces de l’infraction et les biens qui ont servi à connaître l’infraction.

Conform tratatului de la Bucuresti din 16/28 mai 1812 are loc răpirea Basarabiei, și începe 
epoca ocupaţiei rusești.

Au loc un șir de schimbări în toate domeniile vieţii sociale, inclusiv și în jurisprudenţă. Prima 
organizare judecătorească a Basarabiei, sub ruși, s-a făcut în anul 1818, iar Proiectul de organizare 
era prezentat de către guvernatorul de atunci al Basarabiei, generalul Bahmetiev, ţarului Alexandru 
Pavlovici, care îl sancţionează sub denumirea de «Asezământul obrazovaniei oblastiei Basarabiei».

În linii generale, așezământul era un progres vădit faţă de starea de lucruri de până atunci, al-
cătuindu-se instanţe de judecată cu competenţe determinate, statornicindu-se modul de numire 
a judecătorilor și oarecare stabilitate a lor, precum și procedura proceselor judiciare.

Se introduce în recrutarea judecătorilor, pe lângă sistemul băștinaș al ţării, de numirea lor de 
către puterea centrală, sistemul alegerii lor din anumite clase sociale.
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Sistemul acesta caracteristic, și de provenienţă rusească, figurează pentru prima oară în ţările 
noastre în așezământul din 1818, acordat Basarabiei.

În materie penală, urmărirea delictelor și crimelor era încredinţată ispravnicilor de ţinuturi, 
care lucrau împreună cu căpitanul de poteră,care la rîndul lor se supuneau Hatmaniei din Iași.

Cei arestaţi prin ţinuturi pentru infracţiuni ce prezentau un pericol social vădit erau înaintaţi 
Hatmaniei din Iași pentru anchetare.

Hatmanul lua interogatorul celor arestaţi și, dacă erau nevinovaţi, îi punea în libertate.
În caz contrar, ei erau înaintaţi cu actele încheiate Marelui Armaș, care il trimetea la închisoa-

rea Armășiei, unde rămâneau pâna erau judecaţi de departamentul criminalistic al Divanului.
Concretizăm, că Divanul din Iași avea competenţă dublă :administrativă și judecătorească, 

fiind o instanţă de apel,împărţit în următoarele secţii :
a. Divanul judecătoresc, care avea în competenţa sa judecarea cauzelor civile și financiare, cât 

și cele cu caracter administrativ;
b. Al doilea departament al Divanului avea în competenţa sa judecarea cauzelor civile și finan-

ciare de o însemnătate mai redusă ca cele de mai sus;
c. Departamentul afacerilor criminale, care judeca cauzele criminale.
Prin asezământul din 1818 justiţia din Basarabia se împarte în:
I.  Judecătoriile ţinutului (un fel de Tribunale);
II.  Judecătoriile criminalicești și poliţienești ale Oblastiei (un fel de Curţi de Apel).
III.  Verhovnii Sfat al Oblastei, cu caracter mixt administrativo-judiciar, având competenţa 

de instanţă supremă.
Sub domnia ţarului Alexandru II, în Rusia se încep o serie de reforme, care dacă ar fi fost 

continuate și aplicate în mod cinstit, ar fi ferit-o de cumplitele convulsiuni sociale în care s-a 
zbătut încă mult timp. Prin legea din noiembrie 1864 se stabilește reorganizarea judecătorească 
care a funcţionat și în Basarabia cu unele modificări. Conform acestei legi au fost create:

- instanţe speciale pentru sate numite judecătorii de pace, cu drept de apel la Congresul jude-
cătoriilor de pace;

- instanţe speciale pentru orașe, judecătorii orășenești;
- Tribunale regionale, cu o componenţă proprie cu instanţa specială de apel la Palat;
- Senatul din Petersburg, instanţa de casare pentru întreaga Rusie.
Ca și în Rusia, în Basarabia, la baza reformei judecătorești a fost pusă ideea legalităţii. Justiţia 

lua noi forme, fiind despărţită de administraţie. Poliţia a pierdut orice amestec în procesul de 
judecată.

Judecătoria penală provincială examina cazurile încredinţate ei în baza legilor rusești și pro-
nunţa sentinţa în baza majorităţii de voturi. 

Sentinţele erau executate după examinarea și aprobarea lor de către gevernatorul civil, căruia 
judecătoria urma să le prezinte împreună cu extrasul din dosar. 

 În cazul când guvernatorul civil, în baza legilor, nu-și dădea acordul asupra sentinţelor Jude-
cătoriei penale, el cerea dosarul în original și însoţit de decizia sa, îl înainta spre examinare defi-
nitivă Sfatului Suprem.

Dosarele acţiunilor penale și de anchetă erau întocmite în rusește și românește și anume;
1. Interogarea inculpaţilor moldoveni va fi efectuată în limba lor, adică în limba română , în 

timp ce procesul-verbal era redactat în rusește și românește.
2. Sentinţele, avînd aprobare de rigoare, erau citite de acuzaţi în limba română.
3. Membrii Judecătoriei penale, întîmpinînd greutăţi în expunerea părerii lor în limba rusă, 

aveau dreptul să și-o expună în românește.
Motivele de a începe ancheta preliminară erau: 1. Avizul; 2. Plângerea; 3. Denunţul; 4. Rapor-

tul Procurorului; 5. Autodenunţul.
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Fiecare era obligat să comunice despre orice infracţiune, semnele căreia îi sunt cunoscute. 
Comunicarea simplă nu atrăgea la răspundere în caz dacă infracţiunea nu era dovedită.

Persoana bănuită era interogată pe cauza dată, imediat. În caz ,că comunicarea nu va avea 
temei, ancheta nu începea.

Aviz era și comunicarea sau zvonurile din localitate pentru a intensifica modalităţile de control.
Plîngerea sau denunţul, cu privire la paguba pricinuită în rezultatul unui furt, sau altei infrac-

ţiuni care era depusă de partea vătămată, trebuia să conţină suma prejudiciu, lista obiectelor fu-
rate și persoana de la cine au fost sustrase obiectele; mărirea sumei unui bun era pedepsit cu re-
fuzul de a accepta plîngerea.  În cazul  cînd părţile încheiau o tranzacţie de împacare, înainte de a 
fi emisă sentinţa, cazul era sistat.

 În cazul infracţiunilor grave și deosebit de grave(art .art.2076-2083,2085,2105, 2106, 2118-
220 Svod zaconov ugolovnîh)ancheta nu era încetată (suspendată).

În cazul unei insulte era intentat dosar penal sau era deschis doar un dosar civil de restituire 
a pagubei morale.

Denunţul era incriminarea evidentă a infracţiunii faţă de o persoană.
Nu erau luate  în consideraţie denunţurile de la:
1. copii faţă de părinţi, în afara infracţiunii contra statului.
2. de la iobagi faţă de moșier, cu excepţia infracţiunii contra statului, cît și tăinuirea număru-

lui iobagilor în timpul reviziei.
3. de la persoanele care pricinuiau comploturi
4. de la persoanele, care în rezultatul sentinţei au fost lipsite de drepturile patrimoniale.
Fiecare denunţ trebuia să fie în scris, bine argumentat, semnat de denunţător.  În caz că denun-

ţătorul nu se putea iscăli, se întocmea un proces-verbal autentificat cu 3 cruci în loc de iscălitură.
Denunţul era ţinut în secret pînă la începutul cercetărilor în cazul infracţiunilor falsificării 

monedelor și a biletelor de credit.
Denunţătorul era preîntîmpinat de denunţare falsă cu pedeapsa prevăzută de lege.
Procurorul avea dreptul să denunţe în cazul cînd:
 1. Cel ce a depus denunţul, a venit și cu autodenunţare;
 2. Cel denunţat a fost achitat.
Autodenunţarea avea loc atunci cînd infractorul singur se prezenta la Poliţie sau judecată și 

comunica despre infracţiunea ce a săvîrșit-o.
Următoarea etapă era urmărirea și cercetarea penală.
Urmărirea avea ca obiect sustragerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, 

chiar și în cazul autodenuţului la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora.
Simptomele (indiciile) distincte ale infracţiunii, ca mutilarea, și alte urme ale torturilor, nece-

sitau demonstrarea.
Probele materiale erau enumerate, sigilate și anexate la dosar, întocmindu-se un proces - ver-

bal de sechestru.
Urmărirea penală era efectuată de comandanţii din sate, care după ce adunau probele necesa-

re transmiteau dosarul în judecătoria de zemstvă.
La cercetarea unor categorii de infracţiuni erau necesare reguli speciale:
-  În toate cazurile cînd pricina morţii nu era cunoscută și existau semne de violenţă sau otra-

vă, poliţia era obligată să ceară efectuarea unei expertize medicale. Atît organele de cercetare pe-
nală, cît și instanţa de judecată puneau întrebări la care trebuia să răspundă medicul legist;

- Dacă în perioada examinării unui dosar civil era descoperit un fals a unui document impor-
tant și existau probe vădite, dosarul se transmiteau Tribunalului penal al Basarabiei.

- Dacă prins în flagrant delict, vinovatul nu recunoaștea, că ar fi furat bunul, dar afirma că este 
al său, atunci era necesar, ca reclamantul să aducă dovezi convingătoare precum, că acest bun îi 
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aparţine lui, pentru ce i se dădea 2 săptămîni. Dacă în acest răstimp nu erau aduse probele nece-
sare, reclamantul cerea bunul în instanţa civilă, iar reţinutul era eliberat.

Bunul furat trebuia evaluat de către specialiști competenţi, în cazul absenţei acestor funcţio-
nari, preţul se stabilea de un expert.

Ridicarea de obiecte și de acte, cît și perchiziţiile se efectuau în prezenţa martorilor conform 
unei ordonanţe scrise, în caz dacă existau dovezi veridice pentru aceasta.

Pe parcursul efectuării cercetării penale, organele de cercetare penală aveau dreptul să areste-
ze preventiv făptașul, dacă aveau toate dovezile veridice ce puteau să-l incrimineze.

Nu se permitea arestarea unei persoane nevinovate.
Se permitea urmărirea bănuitului pe tot teritoriul Basarabiei, cât și a altor gubernii ale Impe-

riului Rus în cazul că acesta a fugit.
Faţă de persoanele arestate se cerea un comportament benefic, ca să nu-i fie atinsă cinstea și 

demnitatea, în cazul în care persoana va fi achitată.
Se interzicea deţinerea sub arest a: a) minorilor; b) dvorenilor; c) persoanele ce au fost scutite 

de pedepse corporale (biciuire, etc.).
Deasemenea se permitea:
- arestul la domiciliu și supravegherea din partea poliţiei;
- punerea în libertate pe cauţiune.
În timpul anchetei era necesar de acumulat toate probele posibile: 1. recunoașterea vinei; 2. 

dovezile scrise; 3. cercetarea personală a urmelor infracţiunii și bunurile ce au servit la săvîrșirea ei; 
4. concluziile experţilor; 5. depoziţiile martorilor; 6. percheziţie totală (generală); 7. confruntarea.

O mare importanţă o aveau martorii, care trebuiau să fie sănătoși mintal pentru  identificarea 
infractorului sau recunoașterea obiectului infracţiunii care trebuia certificat.

Nu puteau fi ca martori: 1. minorii pînă la 15 ani; 2. alienaţii mintali; 3. surdo-muţii; 4. omu-
cigașii, tîlharii, cei ce au depus sau au determinat alte persoane să depună mărturii false, cei pri-
goniţi; 5. cei ce certificau zvonurile; 6. infidelii, ce au săvârșit adulter; 7. străinii.

Predecesor al interogatoriului era:
1. confruntarea cu bănuitul, pentru a constata dacă anume aceasta este persoana, despre care 

va depune mărturii;
2. Depunerea jurământului din partea martorului.
Pentru efectuarea anchetei, pe lângă judecătoria judeţeană erau angajaţi 16 anchetatori, în 

fruntea cărora era un președinte.
După terminarea anchetei preliminare, materialele sigilate, însoţite de un aviz erau transmise 

imediat instanţiei de judecată.
În caz de necesitate, instanţa de judecată repeta interogatoriul.
Existau și cauze de recuzare a judecătorilor:
1. Participarea nemijlocită a judecătorului la săvârșirea infracţiunii;
2. Relaţiile de rudenie cu inculpatul;
3. Relaţiile de ostilitate cu inculpatul; 
4. Dacă a fost sub tutela reclamantului sau denuţătorului;
5. Posibilitatea de a beneficia de un profit obţinut în urma examinării cazului.
Sentinţele urmau a fi scrise citez, curat cu respectarea strictă a legislaţiei. Sentinţele judecăto-

riilor de prima instanţă erau reexaminate de Senatul Imperiului. Dosarele, sentinţa care prevedea 
deportarea în ţinuturile Siberiei erau însoţite de informaţiile Ministerului Afacerilor Interne.

Sentinţele erau înregistrate într-un jurnal special, care urma a fi verificat de către Procu-
rorul Gubernial.

Dosarele finisate a tribunalele civil și penal erau transmise la păstrare în arhivă.
Hotărârile și sentinţele tribunalelor civil și penal ale Basarabiei erau contestate la Palata de apel 

din Odessa, care controla activitatea lor. Începutul inaugurat în Rusia în anul 1864 ar fi condus în 
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Basarabia, cu multă probabilitate, la o justiţie uniformă pentru toate clasele socile, și la treapta de 
restrângere a sistemului electiv, și înlocuirea lui prin sistemul numirilor din elementele profesionale 
și specializate în judecarea proceselor.Din nefericire, reacţiunea ce se producea sub ţarul Alexandru 
III, a oprit procesul de evoluţie a justiţiei rusești, și prin urmare a celui din Basarabia.Printr-un ukaz 
emis în anul 1889, se restabilește justiţia elementelor neprofesionale si pe clase sociale.

Bibliografie
1. Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii, dosarul 28852 din 28 decembrie 1821 
2. Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii, dosarul 36591 din27 noiembrie 1825
3. Svod zaconov ugolovnîh, cniga II. ~O sudoustroistve po delam o prestupleniah i prostup-

cah voobșe,~ glava I,razdel II. O predvoritelinom sledstvii~, str. 9-15
4. Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii, dosarul 9 februarie,1823 (1702) par. 3,5 și 12)
5. Свод уголовных законов (), книга II, О судоустройстве по деталям о преступлениях 

и проступках вообще, глава I, раздел II Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii 
6. Устав врачебного, книгаIII, 19 decembrie 1828 (1531) Arhiva de Stat a R.Moldova, fon-

dul bibliotecii 
7. Ustav o Soderjascih pod strajei~ 25 iulie 1832 (5463), s popravcami 19 octeabrea 1842 

(16103) Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii 
8. Tratatul de Pace de la București din anul 1812. Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii 
9. История МССР с древнейших времен до наших дней (Istoria RSSM din cele mai vechi 

timpuri până în zilele noastre), Кишинев 1982.
10. Șt.Ciobanu Chișinăul, Chișinău, 1996, p.12; “În scurtă vreme la Chișinau au loc multe 

schimbări; întemeierea pe lângă Mitropolie a unui seminar duhovnicesc (1813), a unei tipografii 
(1814), se construiește sediul Mitropoliei etc”.

11. Vl.Șervan, P.Rotaru Administraţia publică locală a municipiului Chișinău, Chișinău, 
1997, p.30-31.

12. Судебная реформа в Российской Империи (Reforma judecătorească a Imperiului Rus), 
Arhiva de Stat a R.Moldova, fondul bibliotecii 



529

PUBLICITATEA ȘEDINŢEI DE JUDECATĂ ȘI NEMIJLOCIREA – 
CERINŢE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII JUDICIARE 

ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL

Lect.univ.dr., Stela GAVAJUC, 
Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, avocat

Summary
Th e publicity of a hearing session gives the opportunity to any person (interested or uninterested) to 

assist during the procedural activities specifi c to a lawsuit which, as a rule, takes place “with open doors”.
Th e publicity of a hearing session means the assurance of free access in the hearing session to any 

person who has no procedural qualities to the heard case. Th e law does not require a real presence of 
such persons, it just makes possible to have free unabashed access in the courtroom. 

Th ere are some exceptions to the rule of publicizing hearing sessions which regard either the 
secret character or no publicity of the lawsuit. 

Th e procedural directness constitutes an essential instrument of justice that is materialized in diff e-
rent sides of some criminal proceedings. Th e procedural directness comes in interaction with the prin-
ciples of fi nding out the truth, effi  ciency, offi  cial criminal proceedings, the right to defense and others.

Th is principle expresses the requirement that the courtroom, which is to resolve the criminal case 
must take direct and immediate knowledge of the administered evidence, applications, the prosecutor’s 
approaches and conclusions and parties to the proceedings (fi led personally or by their defenders).

Principiile generale ale procesului penal al Republicii Moldova sunt prevăzute la art. 7-28 
C.pr.pen. al R.M. Unele dintre aceste principii sunt aplicabile în orice fază și în orice etapă a 
procesului penal (legalitatea procesului penal, prezumţia nevinovăţiei, egalitatea în faţa legii și 
autorităţilor, respectarea drepturilor, libertăţilor și demnităţii umane etc.), iar altele sunt specifi ce 
doar unei anumite faze procesuale (de ex., urmărirea penală este guvernată de principiul ofi cia-
lităţii procesului penal, iar judecata de regula publicităţii ședinţei de judecată și de cea conform 
căreia înfăptuirea jusiţiei este atribuţie exclusivă a instanţelor judecătorești).

Prin urmare, în faza de judecată își găsesc aplicarea, în afara principiilor fundamentale care 
stau la baza întregului proces penal, și reguli care nu pot fi  întâlnite în celelalte faze procesual 
penale. Aceste reguli instituite de legiuitor pentru a garanta realizarea judecăţii în condiţii de 
obiectivitate și imparţialitate sunt: publicitatea, oralitatea, nemijlocirea  și contradictorialitatea.

În cele ce urmează ne-am propus să analizăm două dintre cerințele specifi ce judecării cauze-
lor penale: Publicitatea și Nemijlocirea [1].

Conform art. 316 C.pr.pen. al R.M., ședinţa de judecată este publică.
Acest principiu specifi c judecăţii este refl ectat și în art. 6, paragraful 1 din Convenţia Europea-

nă a Drepturilor Omului de la Strasbourg, art. 117 din Constituţia Republicii Moldova și în art. 5 
din Legea R.M. pentru organizarea judecătoreasca.

Prin publicitatea ședinţei de judecată trebuie să înţelegem asigurarea accesului liber la locul de 
desfășurare a ședinţei de judecată a oricărei persoane care nu are vreo calitate procesuală în cauza 
dedusă judecăţii [2, p. 169-170]. Legea nu cere însă o prezenţă reală, în fapt, a unor astfel de per-
soane, fi ind sufi cientă doar crearea posibilităţii accesului liber, nestingherită a lor în sala de ședinţă. 

Sala de ședinţă devine un loc public prin destinaţia lui, atîta timp cît durează ședinţa de jude-
cată. Accesul și prezenţa în sala de ședinţă, pe durata desfășurării ei, sunt premise oricărei persoa-
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ne ce ar manifesta interes pentru problemele de fapt și de drept ce se discută în cadrul ședinţei, 
fără a fi  nevoie de vreo încuviinţare din partea vreunei autorităţi. Nu interesează dacă persoanele 
care doresc să asiste la ședinţa de judecată sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini 
sau apatrizi. De asemenea, nu va constitui un motiv pentru a limita accesul publicului în sală 
eventuala opoziţie a părţilor faţă de prezenţa anumitor persoane sau indicarea de către părţi a 
persoanelor ce pot asista la ședinţa de judecată[3, p. 61-62].

Conform art. 316 al. 4 C.pr.pen. al R.M, președintele ședinţei de judecată poate limita accesul 
publicului la ședinţă, ţinînd seama de condiţiile în care se judecă cauza. Prin urmare, publicitatea 
nu este încălcată dacă instanţa limitează uneori accesul publicului la ședinţa de judecată, ţinînd 
seama de mărimea sălii de ședinţă, pentru considerente de igienă sau de prevenire a răspîndirii 
unor boli contagioase cu acest prilej uneori ori din motive de indisciplină.

Regula publicităţii ședinţei de judecată oferă oricărei persoane interesate sau neinteresate în 
cauză dreptul de acces nestingherit în sala de ședinţă. Aceeași regulă însă dă naștere la obligaţia 
acestor persoane să respecte ordinea și solemnitatea ședinţei de judecată, precum și dispoziţiile 
judecătorului sau președintelui completului de judecată date în acest sens. În cazul nerespectării 
acestor obligaţii, legea impune luarea măsurii îndepărtării din sală a persoanelor vinovate (art. 
334 al. 2 și 4 C.pr.pen. al R.M.).

De la regula publicităţii ședinţei de judecată există și excepţii.
Constituţia Republicii Moldova, la art. 117, și Legea R.M. privind organizarea judecătoreas-

că, la art. 10, prevăd că ședinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
Conform art. 316 al. 1 C.pr.pen. al R.M.: “Ședinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor 
prevăzute în art.18. La ședinţa publică poate fi  prezentă orice persoană, cu excepţia minorilor sub 
vîrsta de 16 ani și a persoanelor înarmate”.

Interdicţia de a asista la ședinţele de judecată a minorilor sub 16 ani este impusă din consideren-
te ce privesc educaţia pe care minorul trebuie să o primească, indiferent de mediul din care provine. 
Astfel, se consideră că minorii sub 16 ani nu au încă psihicul întărit, precum și că personalitatea 
lor este abia în formare. Iar prin asistarea la judecarea unor cauze penale, unde iau cunoștinţă de 
anumite fapte și împrejurări ce ţin de cauza dată, ar putea fi  marcaţi pentru viitor în sens negativ. 

Totuși, președintele ședinţei de judecată poate permite prezenţa la ședinţă a minorilor. Aceas-
tă permisiune credem că va fi  acordată ţinîndu-se seama de rolul în prevenţia generală pe care îl 
are judecarea unei cauze penale și, evident, dacă se va constata că prezenţa minorului sub 16 ani 
la ședinţa de judecată nu va avea infl uenţă negativă asupra acestuia.

La interzicerea accesului în sala de ședinţă a persoanelor înarmate, legiuitorul a avut în vedere 
că acestea pot să tulbure ordinea în ședinţă, împiedicînd buna desfășurare a procesului sau pot să 
creeze un pericol penru autorităţile și persoanele afl ate în sala de ședinţă.

În același timp, președintele ședinţei de judecată poate permite prezenţa la ședinţă a persoa-
nelor înarmate care sunt obligate să poarte armă din ofi ciu. Avem în vedere aici persoanele care 
în virtutea funcţiei sau profesiei lor sunt obligate să poarte armă. 

Conform art. 18 al. 2 C.pr.pen. al R.M.,  accesul în sala de ședinţă poate fi  interzis presei sau 
publicului, prin încheiere motivată, pe parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces:

- în interesul respectării moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale (de ex., în cazul in-
fracţiunilor privind viaţa sexuală, a infracţiunilor contra autorităţilor publice și securităţii de stat, etc.);

- cînd interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces o cer (de ex., în cazul 
infracţiunilor contra dreptului la viaţă intimă și privată);

- în măsura considerată strict necesară de către instanţă cînd, datorită unor împrejurări speci-
ale, publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei.Această din urmă situaţie lasă instanţei 
de judecată posibilitatea de a aprecia singură dacă este sau nu cazul să declare ședinţa închisă. 
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În prezent există un număr foarte mare de posturi radio, televiziune sau internet, de publicaţii 
periodice. Acestea tot mai des devin interesate de transmiterea în direct sau de efectuarea de în-
registrări a desfășurării activităţilor procedurale ce se îndeplinesc în cadrul ședinţei de judecată, 
într-o cauză sau un număr de cauze penale. În vederea realizării principiului publicităţii legea 
prevede posibilitatea admiterii reprezentanţilor mass-media sau a altor persoane care să efectue-
ze înregistrări foto, audio și video. Aceste acţiuni sunt permise doar de către președintele ședinţei 
de judecată în limita respectării desfășurării normale a judecăţii.

Potrivit art. 316 al. 3 C.pr.pen. al R.M., președintele ședinţei poate permite reprezentanţilor 
mass-media, în cazurile în care cauza prezintă interes public, să efectueze înregistrări audio, vi-
deo și să fotografieze unele secvenţe de la deschiderea ședinţei în măsura în care acestea nu per-
turbează desfășurarea normală a ședinţei și nu aduc atingere intereselor participanţilor la proces. 
Din această prevedere legală desprindem următoarele particularităţi:

- reprezentanţii mass-media au, în principiu, acces în sala de ședinţă, în tot cursul ședinţei, de 
rînd  cu orice altă persoană;

- reprezentanţii mass-media pot efectua înregistrări audio, video sau să fotografieze în cadrul 
ședinţei de judecată doar unele secvenţe de la deschiderea ședinţei;

- asemenea înregistrări, fotografieri se pot efectua doar cu permisiunea președintelui șe-
dinţei și doar în cazurile în care cauza prezintă interes public, adică să fie de importanţă socia-
lă, utilă publicului;

- înregistrarea și fotografierea nu trebuie să perturbeze normala desfășurare a ședinţei de jude-
cată și să nu aducă atingere intereselor participanţilor la proces. Se au în vedere aici cazurile cînd, de 
exemplu, instalarea aparaturii necesare și utilizarea acesteia ar putea stînjeni accesul persoanelor în 
sala de ședinţă, ar împiedica formularea cererilor, demersurilor și concluziilor părţilor etc.;

- reprezentanţii mass-media prezenţi în sala de ședinţă sunt în drept să-și facă unele notiţe, 
însemnări scrise pe parcursul întregii ședinţe, iar apoi, în baza celor costatate și reţinute, pot re-
dacta anumite materiale pe care le vor da publicităţii;

- accesul în sala de ședinţă se poate interzice reprezentanţilor mass-media în aceleași condiţii 
ca și pentru alte persoane care ar dori să asiste la ședinţă. 

În literatura de specialitate s-a pus întrebarea dacă participarea reprezentanţilor mass-media 
la ședinţele de judecată prin efectuarea de înregistrări, fotografieri, transmisiuni directe constitu-
ie modalităţi specifice de realizare a principiului publicităţii [3, p. 65-66]. 

În acest sens, s-a apreciat că toţi cei ce recepţionează transmisiunile directe de radio, de tele-
viziune sau internet, realizate în timpul judecării unei cauze penale, au posibilitatea să ia cunoș-
tinţă de îndată de activitatea judiciră înfăptuită (cereri formulate, declaraţii făcute, excepţii ridi-
cate etc.). Însă o transmisie în direct, din sala de ședinţă, crează riscul recepţionării și evidenţierii 
doar a anumitor situaţii, împrejurări și nu a ambianţei generale existente în sala de ședinţă, a re-
acţiilor tuturor persoanelor și autorităţilor prezente etc.

Publicarea sau difuzarea unui articol ori reportaj de către reprezentanţii mass-media care nu 
efectuează transmisiuni în direct constituie modalităţi de aducere la cunoștinţa publicului actele 
de judecată efectuate sau doar o parte din ele, însă prin prisma percepţiei proprii, uneori subiec-
tive, a reporterului.

Din cele expuse putem face concluzia că nici transmisiunea directă de radio, de televiziune 
sau internet, nici articolele sau reportajele (care nu presupun transmisiune directă) nu pot supli-
ni perceperea actelor de jurisdicţie pe care o realizează o persoană care este prezentă în sala de 
ședinţă cu prilejul judecării unei cauze penale.

Judecarea cauzei în ședinţa închisă a instanţei trebuie argumentată și efectuată cu respectarea 
tuturor regulilor procedurii judiciare (art. 18 al. 3 C.pr.pen. al R.M.).
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Luarea acestei măsuri poate avea loc din oficiu ori la cererea părţilor. Cererea de a fi decla-
rată ședinţa secretă este pusă în discuţie. Se vor lua în consideraţie natura cauzei, persoanele 
asupra cărora se răsfrînge publicitatea judecăţii. În doctrină, s-a menţionat că nu este admis a 
se intra în amănunte și precizări cu prilejul declarării ședinţei secrete, deoarece s-ar putea ajun-
ge la situaţia ca ședinţa secretă să nu-și mai aibă raţiunea [4, p. 140]. Ședinţa poate fi declarată 
secretă pentru întreaga sa desfășurare sau numai pe timpul efectuării unor acte de judecată (de 
ex., audierea unui martor).

Declararea de ședinţă secretă se face prin încheiere motivată, care este pronunţată în ședinţă 
publică. Pronunţarea hotărîrii asupra fondului cauzei trebuie să aibă loc în ședinţă publică, astfel 
fiind supuse controlului opiniei publice (art. 18 al.4 C.pr.pen. al R.M.). 

Conform art. 474 al. 3 C.pr.pen. al R.M., ședinţa de judecare a cauzei în privinţa minorului, 
de regulă, nu este publică.

Credem că legiuitorul are în vedere aici o publicitate limitată. Considerentele avute în vede-
re de legiuitor la stabilirea acestei publicităţi limitate nu ţin de păstrarea unor secrete, ci de 
protecţia intereselor privind creșterea, educarea și reeducarea inculpatului minor, reintegrarea 
lui în societate, la crearea unui cadru organizatoric și procedural favorabil adoptării de către 
inculpatul minor a unei conduite corespunzătoare, în vederea unei juste soluţionări a cauzei de 
către instanţa de judecată.

Pentru a se evita influenţarea negativă a relatărilor inculpatului minor, precum și conduita sa 
în cursul judecăţii, au fost introduse și prevederile art. 484 C.pr.pen. al R.M. Astfel, la cererea 
apărătorului și reprezentantului legal al inculpatului minor, instanţa, ascultînd opiniile părţilor, 
este în drept să dispună îndepărtarea inculpatului minor din sala ședinţei de judecată pe durata 
cercetării circumstanţelor care pot avea o influenţă negativă asupra minorului. În momentul în-
depărtării minorului din sala de judecată, instanţa trebuie să asigure ca minorul să fie izolat de 
martori, părţi vătămate sau alţi participanţi la proces care nu au fost încă audiaţi.

Instanţa trebuie să asigure minorului posibilitatea de a lua cunoștinţă de toate acţiunile efec-
tuate în lipsa lui, precum și de a pune întrebări, asupra tuturor circumstanţelor cauzei pe care 
minorul le consideră importante, tuturor persoanelor care au fost audiate în lipsa lui.

Art. 484 al C.pr.pen. al R.M. prevede și o altă modalitate de a îndepărta minorul din sala de 
ședinţă pe întreg parcursul procesului, după ce aceștia au fost audiaţi, și anume: “În cazurile cînd 
în aceeași cauză sunt mai mulţi inculpaţi dintre care unii sunt minori sub 16 ani, instanţa, după 
ce îi ascultă pe cei care nu au împlinit vîrsta de 16 ani, poate dispune îndepărtarea lor din sala de 
ședinţă, dacă va aprecia că cercetarea judecătorească de mai departe și dezbaterile ar putea avea o 
influenţă negativă asupra minorilor.” Însă în toate cazurile, la examinarea cauzei vor continua să 
participe apărătorul și reprezentantul legal al minorului îndepărtat din sala de ședinţă. 

Dacă la săvîrșirea infracţiunii, împreună cu minorul, au participat și adulţi cauza în privinţa 
minorului se disjunge pe cît e posibil, formînd un dosar separat. În cazul în care disjungerea nu 
este posibilă, dispoziţiile speciale privind desfășurarea judecăţii în cauzele cu minori se aplică 
numai faţă de minor (art. 476 C.pr.pen. al R.M.). Prin urmare, considerăm că în ipoteza în care 
sunt trimiși în judecată un major și un minor, judecata, în general, se va desfășura în ședinţă 
publică, iar dispoziţiile speciale privind nepublicitatea ședinţei de judecată vor fi aplicabile doar 
actelor de judecată desfășurate în legătură cu persoana minorului (de ex., audierea lui).

Potrivit prevederilor art. 251 al. 2 C.pr.pen. al R.M., încălcarea prevederilor legale referitoare 
la publicitatea ședinţei de judecată, atrage nulitatea actului procedural. Această nulitate nu se în-
lătură în nici un mod, poate fi invocată în orice etapă a procesului de către părţi, și se ia în consi-
derare de instanţă, inclusive din oficiu, dacă anularea actului procedural este necesară pentru 
aflarea adevărului și justa soluţionare a cauzei.

Nemijlocirea procesuală constituie o cerinţă complexă a activităţii judiciare care se materia-
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lizează în diverse laturi ale unora dintre principiile procesului penal [7, p. 148]. Nemijlocirea 
procesuală se află în interacţiune cu principiile aflării adevărului, operativităţii, oficialităţii pro-
cesului penal, dreptului la apărare și altele.

Acest principiu exprimă cerinţa ca instanţa de judecată, care urmează să soluţioneze cauza 
penală, să ia cunoștinţă direct și nemijlocit de probele administrate, precum și de cererile, demer-
surile și concluziile procurorului și părţilor din proces, (puse personal sau prin apărătorii lor).

Nemijlocirea dintre judecător și probă este o condiţie esenţială a actului de justiţie. În acest 
sens, art. 314 al. 1 C.pr.pen. al R.M. obligă instanţa de judecată să cerceteze nemijlocit, sub toate 
aspectele, probele prezentate de părţi sau administrate la cererea acestora, inclusiv să audieze 
inculpaţii, părţile vătămate, martorii, să cerceteze corpurile delicte, să dea citirii rapoartele de 
expertiză, procesele-verbale și alte documente, precum și să examineze alte probe admise de le-
gislaţia procesuală penală.

Instanţa trebuie să vină în mod direct în contact cu întregul material probator și să perceapă 
nemijlocit toate elementele care ar putea infl uenţa soluţionarea cauzei. Percepînd direct probele, 
judecătorii au o mai mare capacitate de a afl a adevărul decît dacă ar percepe aceste probe din 
documentele în care au fost consemnate. Prin urmare, instanţa va trebui să audieze nemijlocit 
părţile și martorii [8], va lua contact cu specialiștii și experţii fără a apela la intermediari, va exa-
mina direct mijloacele materiale de probă, să ia contact cu experţii etc. 

Principiul nemijlocirii se va considera încălcat dacă instanţa de judecată a delegat pe unul 
din judecătorii săi să audieze martorii într-o cauză penală sau să interogheze inculpatul, chiar 
dacă aceste acte ar fi  efectuate în sala de ședinţă și în prezenţa părţilor [4, p. 138-139]. Principiul 
nemijlocirii se va considera încălcat și în cazul în care instanţa de judecată a luat în considerare 
la darea hotărîrii dovezi depuse după închiderea dezbaterilor, în stadiul deliberării, ca anexe la 
concluzii scrise (de ex., certifi cate eliberate de anumite autorităţi, scrisori emanate sau pretinse ca 
fi ind emanate de la una din părţi etc.).

Principiul nemijlocirii nu se va încălca în cazul actelor îndeplinite prin comisie rogatorie, 
fi indcă aceste acte sunt efectuate în faţa completului de judecată de la instanţa rogată, iar ulterior 
formează obiectul de discutare și verifi care la instanţa de judecată care judecă cauza.

Astfel, instanţa de judecată este obligată de a lua contact direct cu toate probele în cauză, 
deoarece doar așa se pot trage concluzii asupra unor aspecte care altfel nu ar putea fi  apreciate și 
nu ar infl uenţa soluţionarea cauzei. Mai mult decît atît, instanţa va putea să-și întemeieze sentinţa 
numai pe probele care au fost cercetate în ședinţa de judecată (art. 384 al.4 C.pr.pen. al R.M.).

Ca urmare a adoptării acestui principiu, judecata cuprinde o cercetare judecătorească, în care 
se verifi că probele de la urmărirea penală și se administrează probe noi de către judecătorii care 
vor soluţiona cauza, și dezbaterile judiciare orale, în care procurorul și părţile iau cuvîntul pen-
tru a susţine învinuirea sau, respectiv, apărarea. Susţinerile verbale din cadrul dezbaterilor sunt 
percepute nemijlocit de către membrii completului de judecată, care își pot forma astfel o părere 
corectă privind soluţia ce trebuie adoptată [5, p. 641].

Se va încălca principiul nemijlocirii în cazul în care la adoptarea unei sentinţe s-ar lua în 
considerare acte care nu au fost realizate nici în cadrul urmăririi penale, nici în cadrul cercetării 
judecătorești și care, prin urmare, nu au fost supuse discuţiei orale și contradictorii a părţilor.

 Un aspect important al principiului nemijlocirii rezidă în obligaţia care îi revine instanţei de a 
încerca stabilirea faptelor în așa fel încît între izvorul probelor și cel care înregistrează informaţii-
le să existe cît mai puţine verigi intermediare, identifi cînd sursele primare ale probelor. Gradul de 
veridicitate a faptelor este invers proporţional cu distanţa faţă de izvorul probei [7, p. 149]. Astfel, 
instanţa, în vederea afl ării adevărului într-o cauză penală, va acorda preferinţă la adoptarea ho-
tărîrii declaraţiilor martorului ocular celor ale martorului de a doua mînă, va prefera originalul 
unui înscris copiei acestuia etc.
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Pentru ca în întreaga activitate de judecată să-și găsească deplină aplicare principiul nemij-
locirii, trebuie îndeplinite două cerinţe: continuitatea ședinţei de judecată și unicitatea com-
pletului de judecată.

Continuitatea ședinţei de judecată presupune rezolvarea cauzei penale într-o singură ședin-
ţă, adică de la deschiderea ședinţei pînă la închiderea dezbaterilor judiciare, la un singur termen 
de judecată sau dacă aceasta nu este posibil, între înteruperi completul să nu judece alte cauze [5, 
p. 642; 7, p. 150].

Această cerinţă nu are însă o consacrare expresă în lege. Ea rezultă din unele prevederi ale 
legii privitoare la activitatea de judecată în general sau în privinţa actelor de cercetare judecă-
torească și a dezbaterilor judiciare [3, p. 208-209]. În acest sens, putem da cu titlu de exemplu 
următoarele dispoziţii legale: art. 353 al. 1 C.pr.pen. al R.M. - judecătorul sau, după caz, președin-
tele completului de judecată are îndatorirea de a lua din timp toate măsurile necesare și de a da 
indicaţiile respective pentru ca, la termenul de judecată fi xat, judecarea cauzei să nu fi e amînată; 
art. 378 al. 3 C.pr.pen. al R.M. - între cuvîntări nu se admit întreruperi, însă, pentru motive înte-
meiate dezbaterile pot fi  întrerupte, dar întreruperea nu poate depăși 3 zile etc.

Desfășurarea ședinţei de judecată fără întreruperi [9] rămîne a fi  un deziderat greu de realizat 
în practică [10]. Astfel, de exemplu, în cauzele complexe, cu mulţi inculpaţi în stare de libertate, 
cu mulţi martori, apărători ș.a., este foarte difi cil de a se asigura prezenţa reunită a acestora la un 
singur termen. De aceea, în sistemul procesual penal al Republicii Moldova, continuitatea ședin-
ţei are caracter de recomandare. Legea, în principiu, permite ca actele de judecată ce urmau a fi  
realizate la un termen dinainte stabilit să poată fi  efectuate la un termen ulterior, fără a indica însă 
limitele intervalului de timp pentru care se poate dispune amînarea judecării cauzei în ședinţă 
publică. În practica instanţelor judecătorești sunt deseori situaţii în care aceste intervale depășesc 
trei sau chiar patru săptămîni. Din aceste considerente, ar fi  fi resc ca în situaţia în care au inter-
venit mai multe amînări ale judecăţii într-o cauză penală, judecătorii ce au format completul de 
judecată în acea cauză să poată judeca și alte cauze afl ate pe rolul instanţei judecătorești.

Unicitatea completului de judecată este o altă cerinţă a principiului nemijlocirii ședinţei de 
judecată. Aceasta presupune ca același complet de judecată să judece cauza de la început pînă la 
sfîrșit, adică de la primul act de judecată pînă la pronunţarea hotărîrii judecătorești, prin care 
se rezolvă fondul cauzei. Esenţa acestei cerinţe constă în aceea că o hotărîre legală și temeinică 
asupra fondului cauzei o pot da doar judecătorii ce au perceput nemijlocit probele administrate, 
precum și concluziile formulate de procuror și celelalte părţi în legătură cu rezolvarea acţiunii 
penale și civile.

Cerinţa unicităţii completului de judecată este consacrată în art. 31 C.pr.pen. al R.M., care 
prevede că, în tot cursul judecării cauzei, completul de judecată format în condiţiile legii trebuie 
să rămînă același. Excepţia de la regulă este arătată în cuprinsul aceluiași articol. Astfel, completul 
de judecată format în condiţiile legii poate fi  schimbat în cursul judecării cauzei, dacă se respectă 
următoarele condiţii:

1. rămînerea în continuare a completului în aceeași componenţă nu mai este posibilă. 
2. desfășurarea ședinţei de judecată să nu fi  depășit momentul începerii cercetării judecăto-

rești. După începerea cercetării judecătorești, orice schimbare intervenită în completul de jude-
cată impune reluarea de la început a cercetării judecătorești. Totuși, dacă o cauză se judecă în 
fond de un complet format din 3 judecători și unul din aceștia nu poate participa în continuare la 
judecarea cauzei din motiv de boală îndelungată, deces sau din motivul eliberării din funcţie în 
condiţiile legii, acest judecător este înlocuit de un alt judecător și cauza se judecă în continuare, 
fără reluarea judecării cauzei de la început (art. 31 al. 3 C.pr.pen. al R.M.).

Dispoziţiile legii privind unicitatea completului de judecată, privind compunerea instanţei 
de judecată, se afl ă sub protecţia nulităţii absolute. Prin urmare, vor fi  sancţionate cu nulitate 
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absolută actele îndeplinite de un complet de judecată care s-a schimbat, în tot sau în parte, după 
începerea cercetării judecătoreșri, fără ca aceasta să fi e reluată de la început (cu excepţia cazului 
prevăzut la art 31 al. 3 C.pr.pen. al R.M., cînd reluarea cercetării judecătorești nu este necesară).

Continuitatea ședinţei de judecată și unicitatea completului de judecată se afl ă într-o strînsă 
interdependenţă, și anume: dacă ședinţa de judecată se va desfășura fără întrerupere în tot cursul 
ei, este foarte probabil că nu va fi  necesară vreo schimbare în compunerea completului de judeca-
tă; iar dacă în întreg cursul ședinţei de judecată completul de judecată a rămas neschimbat, aceas-
ta ar putea avea drept efect judecarea cauzei într-un interval de timp relativ redus, la un număr 
cît mai redus de termene sau chiar la un singur termen [3, p. 214]. În același timp, aceste două 
cerinţe se pot realiza și fi ecare în parte, fără ca realizarea uneia să presupună în mod obligatoriu 
și realizarea celeilalte.
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Résumé
Dans cet article, on a insisté sur la diff érence entre la culpabilité propre et la culpabilité impropre, 

la dernière étant caractérisée par le fait que l’auteur de l’acte de conduite désire la réalisation de la 
conséquence illicite. Dans ce contexte, on a examiné tout d’abord les hypothèses de l’actio libera in 
causa (en analysant les opinions divergentes relatives au fondement de la responsabilité pénale et 
en élargissant le domaine soumis à l’examen pour deux situations : l’hypothèse où l’auteur, comme 
suite de son acte intentionnel ou imprudent se met soi-même en état de nécessité, en déclenchant un 
danger imminent et inévitable qui menace les valeurs défendues par la loi pénale, respectivement 
l’hypothèse où l’auteur, toujours à la suite de son acte intentionnel ou imprudent se soumet soi-même 
à une contrainte physique). Dans le même contexte de la culpabilité impropre, on a examiné la situ-
ation de l’erreur, d’ailleurs imputable à l’auteur de l’acte de conduite, respectivement l’hypothèse où 
l’erreur culpable coexiste avec l’une de causes qui écarte le caractère pénal de l’acte.

Mots-clés: culpabilité, responsabilité pénale

Este cunoscut faptul că vinovăţia poate îmbrăca forma culpei, formă mai ușoară, care implică 
un aport intelectiv și volitiv mai puţin intens, mai redus faţă de cele existente în cazul intenţiei, 
forma primordială a vinovăţiei penale. Sub aspect normativ, culpa poate îmbrăca forma ușurinţei 
(culpa cu prevedere) și a neglijenţei (culpa fără prevedere). Dată fi ind însă complexitatea psihicu-
lui uman, literatura de specialitate a procedat la clasifi cări diverse ale acestei forme de vinovăţie. 
Dintre acestea, ne propunem să examinăm în lucrarea de faţă culpa proprie și cea improprie, 
urmând a ne apleca cu precădere asupra celei din urmă.

Criteriul de clasifi care între culpa proprie și culpa improprie este dat de împrejurarea dacă 
autorul a dorit sau nu producerea urmării ilicite. În contextul acestei clasifi cări, noţiunea de culpa 
proprie include modalităţile normative ale culpei, deoarece, în nici una dintre ipotezele regle-
mentate în art. 19 C.pen., urmarea ilicită nu este dorită de autorul faptei. În schimb, în situaţia 
culpei improprii, autorul dorește producerea rezultatului. Astfel, s-a apreciat1 că va exista o astfel 
de culpă improprie în ipotezele cunoscute sub denumirea de actio libera in causa, al erorii de fapt 
determinate de o culpă, sau în situaţia în care în mod eronat autorul consideră că acţiunea sau 
inacţiunea sa este comisă în prezenţa uneia dintre cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

Actio libera in causa este o excepţie de la regula potrivit căreia examinarea elementelor vinovă-
ţiei se raportează la momentul comiterii acţiunii tipice, incriminate de norma penală2. Noţiunea 
menţionată desemnează situaţia în care, la momentul comiterii acţiunii sau inacţiunii, autorul nu 
era responsabil, însă anterior, într-un moment în care era responsabil, a provocat, intenţionat sau 
din culpă, cauza viitoarei sale iresponsabilităţi3 Teoria referitoare la actiones liberae in causa era 

1  F.Streteanu, Drept penal. Partea generală, Ed. Rosetti, București, 2003, pag. 393
2  J.A.Choclan Montalvo, La pena natural y sus efectos sobre la culpabilidad del autor. Reflexiones acerca 

de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2002, Actualidad penal, nr. 46/2002, pag. 1224
3  F.Streteanu, Drept penal. Partea generală, pag. 466, A.Calderon, J.A.Choclan, Derecho penal. Parte 
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utilizată încă din dreptul canonic, pentru a justifi ca aplicarea pedepsei în cazul faptelor comise de 
subiecţii afl aţi în stare de incapacitate de a înţelege și a voi, care, în scopul comiterii faptei, își cre-
aseră singuri starea respectivă. Așadar, actio libera in causa este structurată în doi timpi: primul 
timp, în care subiectul își provoacă intenţionat sau din culpă o defi cienţă constând fi e în incapaci-
tatea de a-și conștientiza faptele, fi e în incapacitatea de a-și dirija liber voinţa, și un al doilea timp, 
în care subiectul, afl at în starea defi citară respectivă, lezează o valoare juridică4. 

S-au exprimat opinii contradictorii cu privire la fundamentul răspunderii penale în cazul actio 
libera in causa. Conform unui prim punct de vedere, în spiritul regulii potrivit căreia momentul în 
funcţie de care se apreciază existenţa responsabilităţii autorului este cel al comiterii acţiunii incri-
minate, în vederea angajării răspunderii penale, se va proceda la echivalarea acţiunii incriminate cu 
cea prin care autorul și-a provocat, intenţionat sau din culpă, starea de iresponsabilitate. Ca atare, 
acţiunea infracţională va fi  considerată nu cea descrisă în norma de incriminare, ci aceea de induce-
re a stării de iresponsabilitate5. Această viziune a fost criticată, deoarece reţinerea ei ar cauza situaţii 
inacceptabile. Astfel, în ipoteza în care o persoană și-ar provoca intenţionat starea de ebrietate pen-
tru a comite ulterior un omor, echivalarea acţiunii incriminate, de ucidere cu cea de inducere a stării 
de iresponsabilitate, ar determina existenţa unei tentative de omor chiar și în situaţia în care, ulterior 
momentului în care și-a provocat iresponsabilitatea, subiectul nu ar mai trece la executarea efectivă 
a faptei propuse. În plus, subiectului afl at în această situaţie i-ar fi  negată posibilitatea desistării6, 
deoarece, lipsa discernământului este incompatibilă cu un act voluntar de întrerupere a executării.

Potrivit unui alt punct de vedere, cazul actio libera in causa, este o excepţie de la regula potri-
vit căreia momentul în funcţie de care se apreciază existenţa responsabilităţii subiectului este cel 
al comiterii acţiunii. În consecinţă, momentul care prezintă relevanţă este primul timp, cel în care 
autorul și-a provocat starea de iresponsabilitate. În ceea ce privește cel de-al doilea moment, cel al 
comiterii acţiunii incriminate, lipsa stării de responsabilitate indispensabilă angajării răspunderii 
penale, este suplinită de existenţa obligaţiei autorului de a se fi  păstrat într-o stare fi zică și psihică 
de așa natură, încât posibilitatea comiterii unor fapte ilicite să fi e exclusă7.

Cu toate că nu benefi ciază de o reglementare legală expresă în legea penală română8, actio li-
bera in causa și-a găsit indirect consacrarea în Codul penal de la 1969, care îi dădea efi cienţă prin 
reglementarea circumstanţei agravante cunoscute sub denumirea de beţie preordinată9. 

general, Ed. BOSCH, Barcelona, 2001, pag. 229
4  H.R.Padilla Alba, Algunas Consideraciónes sobre la doctrina de la actio libera in causa en el derecho 

penal espanol, publicat în Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminologia nr. 03-04 (2001), http://
criminet.ugr.es

5  P.C.Busato, Valoraçao critica da actio libera in causa a partir de um conceito significativo de açao, 
publicat la 12.07.2005, www.mundojuridico.adv.br

6  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.

7  H.R.Padilla Alba, Algunas Consideraciones sobre la doctrina de la actio libera in causa…
8  Actio libera in causa este reglementată expres în Codul penal italian. Astfel, art. 85 care reglementează 

capacitatea de a înţelege și de a voi, specifică în al. 1 faptul că nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă 
prevăzută de legea penală ca infracţiune, dacă la momentul comiterii acesteia, nu se afla în stare de res-
ponsabilitate. Al. 2 prevede că se află în stare de responsabilitate acela care are capacitatea de a înţelege 
și a voi. În continuare, art. 87, reglementează starea preordinată de incapacitate de a înţelege sau a voi, 
specificând că dispoziţiile al. 1 al art. 85 nu se aplică aceluia care și-a cauzat singur starea de incapacita-
te de a înţelege sau a voi, în scopul de a comite o infracţiune, sau de a-și pregăti o scuză.

 De asemenea, Codul penal spaniol, reglementând în art. 20 al. 1 și al. 2, starea de iresponsabilitate tem-
porară, respectiv starea de intoxicaţie completă, precizează referitor la ambele situaţii, că acestea nu vor 
exonera de tragerea la răspundere penală, în cazul în care au fost provocate de subiect în scopul comite-
rii infracţiunii, sau în cazul în care subiectul a prevăzut ori avea obligaţia să prevadă posibilitatea comi-
terii unei astfel de fapte. 

9  Potrivit art. 75 al.1 lit. e, din C.pen. din 1969, constituie circumstanţă agravantă săvârșirea infracţiunii 
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Există mai multe forme în care actio libera in causa se poate manifesta. Prima dintre ele, cu-
noscută sub denumirea de inconștienţă preordinată10, există în situaţia în care autorul și-a provo-
cat intenţionat starea de iresponsabilitate, tocmai în vederea comiterii infracţiunii. De exemplu, 
în urma unei înţelegeri, gardianul se lasă narcotizat de către deţinutul pe care îl avea în pază, 
comiţând astfel, prin omisiune, infracţiunea comisivă intenţionată de complicitate la evadare. 
În aceeași ordine de idei, o persoană își provoacă o stare de beţie completă, pentru ca ulterior 
să-și ucidă un rival. Este de necontestat faptul că, în această situaţie, autorul va răspunde pentru 
comiterea infracţiunii intenţionate de omor. Problema care se ridică în acest context, este legată 
de ipoteza în care, pe lângă omorul în vederea comiterii căruia a fost indusă starea de beţie com-
pletă, autorul mai comite și o altă infracţiune. În acest sens, s-a apreciat11 că în situaţia în care, 
după ce și-a provocat starea de beţie, autorul pornește cu mașina spre casa victimei pe care dorea 
să o ucidă, dar pe drum comite un accident de circulaţie soldat cu moartea unui pieton, acesta 
va răspunde atât pentru infracţiunea de omor, comisă cu intenţie, cât și pentru o infracţiune din 
culpă în cazul pietonului. Considerăm că ipoteza supusă anterior examinării, suportă o serie de 
nuanţări. Astfel, dacă existenţa intenţiei în ceea ce privește urmarea dorită este evidentă, nu la fel 
de limpede ni se pare soluţia în privinţa celeilalte infracţiuni comise. De la bun început se impune 
constatarea faptului că existenţa caracterului voluntar al beţiei, înlătură posibilitatea exonerării 
de răspundere penală. Considerăm însă că nu este pe deplin justifi cată nici absolutizarea existen-
ţei culpei. În acest sens, în primul rând se pune problema stabilirii momentului la care se verifi că 
întrunirea elementelor culpei. Este evident că acesta nu poate coincide cu săvârșirea acţiunii in-
fracţionale, întrucât în acea perioadă subiectul era lipsit de discernământ, afl ându-se în stare de 
beţie completă. Rămâne așadar alternativa raportării la momentul în care autorul și-a indus sta-
rea de iresponsabilitate, doar că etapa respectivă era caracterizată prin existenţa intenţiei, întrucât 
subiectul și-a provocat în mod conștient și voit starea de beţie. În al doilea rând, în eventualitatea 
reţinerii culpei, se pune problema în care dintre modalităţile reglementate de lege se va manifesta 
aceasta. În ceea ce privește culpa fără prevedere, în ipoteza supusă examinării, nu credem că exis-
tenţa acesteia ar putea fi  reţinută, deoarece în momentul inducerii stării de beţie completă, conști-
ent fi ind de consecinţele acesteia, autorul, în condiţiile premeditării faptei, are reprezentarea și a 
altor urmări ilicite care se pot produce pe fondul lipsei sale de discernământ. Pe de altă parte, este 
exclusă și culpa cu prevedere, întrucât, aceeași stare de iresponsabilitate, caracterizată prin lipsa 
autocontrolului, este incompatibilă cu orientarea conștientă a voinţei în sensul evitării urmărilor 
ilicite prevăzute. Dimpotrivă, prevăzând posibilitatea producerii și a altor rezultate ilicite decât 
cele dorite, împrejurarea provocării stării de iresponsabilitate echivalează cu un risc asumat de 
autor, cu o acceptare a posibilităţii producerii acestor rezultate. În consecinţă, suntem de părere 
că, dată fi ind intenţia existentă în momentul autoprovocării stării de beţie, în ipoteza examinată 
s-ar impune reţinerea unei intenţii eventuale vizavi de moartea pietonului, în virtutea existenţei 
unei „voinţe reziduale” care, pe fondul stării de iresponsabilitate, dirijează activitatea ilicită12.

O altă ipostază în care actio libera in causa se poate manifesta, este aceea când, fără a-și pro-
pune comiterea unei infracţiuni, autorul comite totuși o faptă ilicită, după ce anterior își provo-
case întenţionat starea de iresponsabilitate, în condiţiile în care era conștient, date fiind antece-
dentele sale, că pe fondul acestei stări devine violent și predispus la comiterea de fapte ilicite. În-
tr-o asemenea situaţie s-a apreciat13 că se impune angajarea răspunderii autorului pentru comite-

în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei.
10 C.Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997, pag. 257
11 F.Streteanu, op.cit., pag. 468
12 P.C.Busato, Valoraçao critica da actio libera in causa a partir de um conceito significativo de açao, 

publicat la www.mundojuridico.adv.br
13 F.Streteanu, op.cit., pag. 468
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rea infracţiunii cu intenţie, întrucât infractorul a prevăzut și acceptat posibilitatea ca, în starea de 
iresponsabilitate, conduita lui să fie de așa natură încât să cauzeze urmări ilicite. În același sens s-a 
pronunţat jurisprudenţa14, chemată să decidă dacă fapta de a conduce un autovehicul într-o stare 
avansată de ebrietate, de natură a-l împiedica pe autor să-și conștientizeze faptele, are sau nu ca-
racter intenţionat. Răspunzând afirmativ, instanţa a motivat că din moment ce starea de ebrietate 
în care se află autorul izvorăște dintr-un comportament intenţionat, infracţiunea comisă în aces-
te împrejurări este de asemenea intenţionată.

În cele din urmă, o altă formă pe care actio libera in causa o poate îmbrăca există în cazul în 
care autorul și-a provocat starea de inconștienţă din culpă. De exemplu, șoferul, aflat într-o stare 
de oboseală avansată, pleacă în cursă, dar adoarme la volan, cauzând decesul unui pieton, sau 
persoana care, consumând băuturi alcoolice, ajunge în stare de beţie completă, fără a prevedea, 
deși avea obligaţia și posibilitatea să o facă, comite un omor. Este limpede, în această situaţie, că 
răspunderea autorului va putea fi angajată doar pentru comiterea unei fapte din culpă, și numai 
în cazul în care rezultatul produs era previzibil și evitabil.

În acest context, considerăm că se impune o ultimă precizare. Potrivit celor arătate anterior, 
s-a apreciat în doctrină15 că, actio libera in causa presupune împrejurarea că subiectul își provoa-
că intenţionat sau din culpă o deficienţă constând fie în incapacitatea de a-și conștientiza faptele, 
fie în incapacitatea de a-și dirija liber voinţa. Pornind de la această opinie care drept rezultat al 
acţiunii autorului reglementează alternativ incapacitatea de conștientizare și prevedere, respectiv 
incapacitatea orientării libere a voinţei, considerăm că situaţiile subsumate noţiunii de actio libe-
ra in causa nu s-ar limita doar la ipotezele iresponsabilităţii și beţiei, extinzându-se și la alte îm-
prejurări în care s-ar putea reţine, în temeiul principiului enunţat, vinovăţia autorului. În acest 
sens, două ipoteze se cer a fi supuse examinate.

Astfel, în primul rând, este necesară analizarea situaţiei în care, prin acţiunea sa intenţionată 
sau imprudentă, autorul se aduce pe sine însuși în stare de necesitate, declanșând un pericol imi-
nent și inevitabil, care ameninţă valorile apărate de legea penală. Este cunoscut faptul că, art. 23 
C.pen. justifică săvârșirea de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală, dacă scopul 
comiterii a fost acela „de a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, 
integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia, sau un bun important al său ori al altuia, sau un 
interes general”. Așadar, starea de necesitate este condiţionată de existenţa acestui pericol, pe care 
legea îl reclamă a fi iminent și inevitabil. În literatura de specialitate s-a specificat însă faptul că, 
pentru a opera efectul justificativ, este necesar ca pericolul să nu fi fost creat de cel care invocă 
starea de necesitate16. În caz contrar, s-a ridicat problema dacă, și în ce măsură, starea de necesi-
tate își va produce efectul specific.

În ipoteza în care autorul creează intenţionat starea de pericol, este limpede faptul că acesta 
nu va beneficia de efectul justificativ al stării de necesitate. De exemplu cel care, ulterior incendi-
erii unui imobil în scopul încasării primei de asigurare, pentru a se salva, cauzează moartea altei 
persoane care îi obtura accesul spre ieșirea din imobilul în flăcări. În acest context, privită izolat, 
acţiunea de salvare îndeplinește condiţiile cerute de lege, însă nu se poate face abstracţie că la 
originea incendiului care a cauzat moartea victimei se află acţiunea intenţionată a autorului.

În schimb, în situaţia în care pericolul este creat de autor ca urmare a atitudinii sale neglijente 
sau ușuratice, starea de necesitate își va produce efectul specific, dar acesta va fi limitat la exone-
rarea autorului pentru fapta comisă cu intenţie, lăsând însă deschisă calea antrenării răspunderii 

14 Cronique de jurisprudence, Rev. sc. crim. nr. 3/1995, pag. 571-572
15 H.R.Padilla Alba, Algunas Consideraciónes sobre la doctrina de la actio libera in causa...
16 M.Basarab, Drept penal. Partea generală, Lumina Lex, București, 1999, pag. 136; F.Streteanu, op.cit., 

pag. 431; G.Antoniu, Vinovăţia penală, Ed. Academiei Române, București, 1995, pag. 290



540

penale pentru fapta comisă din culpă. Astfel, în exemplul precedent, autorul nu va răspunde pen-
tru faptul că în mod conștient și voit a cauzat moartea victimei, fapta fiindu-i justificată de scopul 
în care a fost comisă, de a se salva pe sine însuși. Nu se poate ignora însă faptul că, evenimentul 
care a legitimat comiterea acţiunii de salvare, a fost rodul acţiunii culpoase a autorului, motiv 
pentru care moartea victimei va fi reţinută în sarcina acestuia cu titlu de culpă17. În doctrină18 s-a 
exprimat însă și opinia contrară, în sensul că ar fi inadmisibilă reţinerea stării de necesitate în 
cazul provocării din culpă a situaţiei periculoase,    argumentându-se că, procedându-se astfel, în 
loc să aibă loc tragerea la răspundere penală a autorului pentru toate consecinţele acţiunii sau 
inacţiunii sale neglijente, îi este justificată vătămarea drepturilor unui terţ inocent, încurajându-
se astfel comiterea actelor imprudente.

În al doilea rând, se impune examinarea ipotezei în care, urmare a acţiunii sale intenţionate 
sau imprudente, autorul se supune pe sine însuși unei constrângeri fizice. În acest sens, art. 27 
C.pen. prevede că „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza 
unei constrângeri fizice căreia autorul nu i-a putut rezista”. Ipoteza supusă examinării comportă 
soluţii diferite, în funcţie de forma de vinovăţie cu care a fost comisă acţiunea sau inacţiunea care 
l-a adus pe autor în respectiva stare de constrângere.

Astfel, dacă situaţia care a generat constrângerea a fost creată în mod intenţionat de autor, răs-
punderea acestuia va fi antrenată, în funcţie de poziţia subiectivă vizavi de urmarea ilicită, fie pentru 
o infracţiune intenţionată, fie pentru o infracţiune comisă din culpă19. Astfel, este posibil ca în con-
diţiile în care la originea împrejurării constrângătoare se află o acţiune intenţionată, răspunderea 
autorului acesteia să fie antrenată pentru o infracţiune de asemenea intenţionată (în situaţia în care 
autorul se închide într-un subsol și distruge cheia în scopul de a se sustrage de la incorporare), sau 
pentru o infracţiune comisă din culpă (în cazul în care angajatul unui canton al căilor ferate, punând 
în libertate ursul pe care îl ţinea în cușcă lângă canton, fiind ulterior atacat și silit a se refugia în 
canton, este împiedicat să schimbe macazul, cauzând astfel un accident de cale ferată). 

În schimb, în situaţia în care la originea situaţiei constrângătoare se află o acţiune sau inacţi-
une comisă din culpă, răspunderea autorului acesteia pentru fapta comisă sub imperiul constrân-
gerii, va fi reţinută tot sub forma culpei20 (de exemplu, manipulând imprudent o substanţă explo-
zivă, autorul cauzează o explozie în care este rănită o persoană)

Culpa improprie există și în situaţia erorii de fapt datorate culpei autorului. Am precizat în 
cele ce preced faptul că, potrivit art. 33 al. 3, dispoziţiile referitoare la eroarea de fapt și la efectul 
său constând în înlăturarea caracterului penal al faptei, sunt aplicabile și faptelor comise din cul-
pă pe care legea le pedepsește numai dacă necunoașterea stării, situaţiei sau împrejurării respecti-
ve, nu este ea însăși rezultatul culpei. Pentru a detalia această dispoziţie legală, este necesară o 
precizare prealabilă. Astfel, având ca punct de pornire caracterul surmontabil sau insurmontabil 
al necunoașterii, putem distinge două categorii ale eroarii de fapt. Prima dintre acestea este eroa-
rea invincibilă sau inevitabilă, existentă în situaţia în care, indiferent de câtă diligenţă ar fi depus 
autorul,  necunoașterea sau cunoașterea greșită a unor stări de fapt este de neînlăturat. Efectul 
exonerator al acestei erori este deplin, indiferent de aspectul subiectiv al faptei comise. În contex-
tul prezentei clasificări, cea de-a doua formă a erorii este eroarea vincibilă, caracterizată prin 
faptul că, în situaţia în care autorul ar fi manifestat atenţia și diligenţa cuvenită, ar fi putut să își 
corecteze imaginile mentale eronate. Tocmai datorită lipsei de diligenţă care stă la baza acestei 
erori, ea mai poartă denumirea de eroare culpabilă. Spre deosebire de eroarea invincibilă, efectele 

17 a se vedea F.Streteanu, op.cit., pag. 432; 
18 G.Antoniu, op.cit., pag. 291
19 S.Mir Puig, Derecho penal. Parte general, Ed. Reppertor, Barcelona, 1999, pag. 189, F.Streteanu, op.cit., pag. 490
20 G.Antoniu, op.cit., pag. 253
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acestei forme a erorii de fapt se limitează la exonerarea de răspundere penală pentru fapta inten-
ţionată, lăsând deschisă calea angajării răspunderii autorului pentru fapta comisă din culpă21. De 
exemplu, în ipoteza în care o persoană aflată pe peronul unei gări, ia valiza pe care o depozitase 
pe peron, însă ulterior constată că, din cauza unei confuzii cauzate de asemănarea dintre bagaje, 
luase valiza altei persoane. În situaţia dată, manifestând un plus de atenţie, autorul ar fi putut 
evita confuzia, eroarea sa având caracter vincibil22. Evident că într-o asemenea situaţie, în ciuda 
caracterului vincibil al erorii, nu se pune problema tragerii la răspundere penală a autorului, dat 
fiind faptul că furtul presupune intenţia însușirii bunului. Să presupunem însă că ar fi vorba des-
pre o persoană care, dorind să distrugă un bun care îi era inutil, face acest lucru, însă datorită 
asemănării existente între bunul său și cel al altei persoane, îl distruge pe acesta din urmă. Într-o 
astfel de situaţie, deși autorul a prevăzut și dorit producerea urmării constând în distrugerea bu-
nului, existenţa erorii vincibile îl exonerează de răspundere pentru fapta intenţionată. Dat fiind 
însă caracterul vincibil al erorii, rezultatul voit de autor îi va fi imputabil acestuia cu titlu de culpă, 
deoarece acţionând în condiţiile unei cunoașteri parţiale a realităţii, a acţionat nediligent.

O altă situaţie în care putem vorbi despre culpa improprie, este cea în care eroarea culpabilă 
coexistă cu una dintre cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Am precizat în cele ce pre-
ced că eroarea de fapt este susceptibilă de clasificări diverse. În funcţie de elementul asupra căru-
ia poartă, în doctrină23 se face distincţia între eroare asupra tipicităţii (respectiv asupra unui ele-
ment constitutiv al infracţiunii și eroare asupra antijuridicităţii (respectiv asupra caracterului 
ilegal al faptei comise). Eroarea asupra antijuridicităţii faptei există în situaţia în care autorul 
crede că acţiunea sau inacţiunea sa, este comisă în prezenţa uneia dintre cauzele justificative re-
glementate de lege24. În măsura în care eroarea în care se află autorul este invincibilă, cauza justi-
ficativă putativă produce aceleași efecte ca și o cauză justificativă reală. În schimb, în situaţia în 
care s-ar constata faptul că eroarea în care se află autorul faptei are caracter culpabil, în sensul că 
un plus de diligenţă ar fi înlăturat-o, efectul justificativ va fi înlăturat25. Spre exemplu, aflat în faţa 
unui atac simulat în glumă, autorul se apără prin comiterea unei acţiuni care cauzează moartea 
falsului atacator. Într-o atare situaţie, organele judiciare vor avea sarcina de a stabili dacă în an-
samblul condiţiilor date, autorul acţiunii de apărare prin care s-a cauzat urmarea respectivă, avea 
sau nu obligaţia și posibilitatea să prevadă faptul că atacul nu era unul real. Prin ansamblul con-
diţiilor, înţelegem toate împrejurările de natură obiectivă (loc, timp, condiţii atmosferice) și su-
biectivă (particularităţile psihice și fizice ale persoanelor implicate, existenţa unui eventual atac 
anterior26). În cazul în care, în urma examinării acestor împrejurări, s-ar stabili faptul că eroarea 
autorului era invincibilă, în sensul că acesta nu avea posibilitatea să cunoască natura putativă a 
atacului, cauza justificativă își va produce pe deplin efectul său exonerator. Dimpotrivă, în situaţia 
erorii culpabile, constatarea caracterului previzibil al împrejurării asupra căreia poartă eroarea, 

21 a se vedea M.Boier, Buna-credinţă în dreptul penal, R.D.P., nr. 3/2005, pag. 68
22 în sens contrar, G.Antoniu, Vinovăţia penală, pag. 313. Este supusă atenţiei următoarea situaţie: auto-

rul este convins, datorită asemănării perfecte a obiectelor, că umbrela pe care o ia din cuier este a sa, deși 
în realitate aparţinea altei persoane; ulterior, subiectul își dă seama că în ziua respectivă nici măcar nu 
își luase cu sine umbrela. Autorul citat este de părere că într-un asemenea caz eroarea autorului este 
invincibilă. În opinia noastră este vorba despre o eroare vincibilă, întrucât în condiţiile unui plus de 
atenţie, autorul ar fi fost capabil să conștientizeze faptul că respectivul bun nu îi aparţinea. 

23 a se vedea F.Streteanu, op.cit., pag. 473
24 Potrivit Noului Cod Penal, cauzele justificative sunt legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea 

unui drept și îndeplinirea unei obligaţii și consimţământul persoanei vătămate.
25 G.Antoniu, Consimţământul victimei, R.D.P., nr. 4/2003, pag. 25 și urm.
26 în acest sens, M. Basarab, op.cit., pag. 134
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va atrage angajarea răspunderii penale sub forma culpei improprii. În practica judiciară27 s-a re-
ţinut că făptuitorul, având calitatea de agent de poliţie, fiind avertizat de faptul că pe autostradă 
rulează neregulamentar un autoturism care, în plus fusese declarat ca fiind furat, a oprit autotu-
rismul respectiv și însoţit de un coleg, s-a apropiat, pentru a-i solicita conducătorului actele de 
identitate. Făptuitorul se afla lângă portiera din stânga a autoturismului, moment în care victima, 
aflată la volan în interiorul autoturismului, s-a înclinat în faţă, plecându-și capul. În urma averti-
zării din partea colegului său, în sensul că există posibilitatea ca șoferul să fie înarmat, făptuitorul 
și-a utilizat arma din dotare, crezând în mod eronat că victima va face uz de armă. În urma îm-
pușcăturii primite în faţă, victima a decedat instantaneu. Ulterior, în autoturism, la picioarele 
șoferului, s-a descoperit un cuţit cu lama de 10 cm. lungime. Făptuitorul a fost condamnat pentru 
comiterea, cu intenţie, a infracţiunii de omor. În argumentarea acestei soluţii s-a susţinut că, dată 
fiind profesia de poliţist a infractorului, acesta ar fi avut și alte posibilităţi de înlăturarea a perico-
lului, mai puţin lezive. Ca atare, infractorul a optat în mod conștient și voluntar pentru utilizarea 
mijlocului de apărare cel mai drastic, cauzarea morţii victimei, ceea ce-l face vinovat de un exces 
intenţionat de apărare. În ceea ce ne privește, suntem de părere că, în condiţiile erorii în care se 
afla făptuitorul cu privire la existenţa atacului, al cărei caracter vincibil este de netăgăduit, ar fi 
fost mai indicată reţinerea unei culpe improprii.

27 STS A. 8341/05.10.1999, citată în C.Bolea Bardon, El exceso intensivo en la legitima defensa putativa, 
publicată la http://www.porticolegal.com
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PROVOCAREA LA INTENŢIA  REPENTINĂ SAU AFECTIVĂ

conf.univ .dr., Alexandru MARIŢ, 
Șef Catedă, „Știinţe Penale” , USEM,
Drd. Dan GEORGIAN, 
agent, șef-adjunct de poliţie, Galaţi, România

Summary
In the person of the perpetrator, the mental states or the states of consciousness preceed and accom-

pany the exterior actions and, thus, guilt, as concrete mental process, must be viewed eventually or poste-
rior to the criminal act, meaningly aft er the other elements or features of typicalness have been identifi ed. 
Th at is why, they manifest themselves fi rst or from the beginning in an internal deliberative phase, but 
they are noted and appreciated eventually due to the fact that they are derived from factual thinking.

Din vocabularul curent, din sec XII, provine de la latinescul provocatio și se va defi ni ca „ac-
ţiune de provocare, însemnând astfel un procedeu personifi cat prin comportamentul provocator 
din partea victime. Așa încât, ea însuși este cea care compune un fapt sau din ansamblu de fapte 
brute despre din care se poate zice că formează și se instituie”1.

Dacă se dorește de a se plasa din punctul de vedere a tehnicii legislative adoptate prin dreptul 
respectiv, se observă că provocarea este rând pe rând considerată în același fel, atât procedeu de 
realizare cât și rezultat psihic produs2. 

Astfel, legislatorul vizează câteodată un procedeu, altfel spus simplu „fapt de a provoca”. Pentru 
ca represiunea să fi e riscată trebuie ca intriga provocatorului, ne luând în considerare intenţia și mo-
tivul pe care purtătorul îl avuseră pentru a provoca o asemenea fi nalitate sau stare de spirit să fi e de 
natură incitată, după care se întreprinde sau a comite o acţiune în opunerea unui interes protejat3..

Provocarea este așadar o intrigă pe care dreptul penal o incriminează ca o calitate de infrac-
ţiune autonomă4, fi e ca una materială sau formală5 și care de fapt presupune un fapt generator, 
prevăzut de lege și prin care se susţine ca într-un fel să fi e instituită în mod necesar un raport 
cauzal cu un raport prejudiciabil. 

În ceea ce privește noţiunea de delict autonom, menţionăm că în conformitate cu art. 431-6 
al codului penal francez acesta se apreciază ca un: ”Fapt generator al provocării și care în mod 
corespunzător poate constitui, anumite discursuri publice sau strigăte, scrisori afi șate sau difuzate 
prin orice mijloc de transmisie; scris, imagine sau verbal...”. orientată printr-un comportament di-
rijat în sensul provocării nu are importanţă spre un public sau printr-un suport accesibil lui (afi șă, 
jurnal). Legea de la 29 iulie 1881 la art. 23 și 24 se incriminează comportamentul de consumare 

1  Le Grand Robert, Provocation in Dictionnaire de la langue francaise, tome VI, 2-e ed., 1992, p. 864.
2  Fabrice Defferrard, La provocation, Revue criminalle de droit compare, nr. 2, 2002, p. 233.
3  Civ. 2e, 8 mars 2001, D. 2001, IR 1077. Dans le meme sens, Crim., 29 oct. 1936, Bull. Crim., nr. 104.
4  J. Carbonier, Du sens de la repressions aplicable aux complices selon l,article 59du code penal, JCP 1952. I 

1034. Despre aceasta se mai remarcă faptul câteodată provocarea este cidicată la rangul de „delict autonom” 
, mai ales cân este prin sine însuşi un delict, dar, în unele cazuri cazuri legiutorul într-un mod particular 
poate să nu pedepsească unele provocări neurmate de executare. Acţiunea de sinucidere de exemplu nu 
poate fi pedepsibilă dacă, dacă nu a fost urmată de cel mult o tentativa la o asemenea infracţiune

5  Acesta este cazul, de exemplu, provocarea abandonării unui copil născut sau de a se naşte (art.227-12 
alin.1 Cod penal) sau a comite crime sigure sau delicte prin intermediul presei (art.24, legea din 29 iulie 
1881). Dacă legislatorul a instituit aceste infracţiuni, care adoptă un caracter formal.
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sau de tentativă la comiterea infracţiunii, adică este o provocare care este luată în considerare ca 
factor autonom al unei tulburări de ordin social. 

De asemenea faptul generator al provocării poate să deruleze într-un comportament material 
sau unul imaginabil, așadar chiar indiferent de mijloacele utilizabile (spectacol meci sportiv, ș. a.)6.

O metodă clasică de exerciţiu doctrinal consistă la momentul studierii unui concept, o situaţie 
sau un comportament oarecare, dorind de a auzi diverse semnifi caţii pe care limbajul ordinar îi 
atribuie înainte de a examina, cum și în ce măsură dreptul le captează, le absoarbe și le modelează 
pe placul său în perspectiva de ai conferi o direcţie și o utilitate proprie juridică. 

Provocarea este așadar un mecanism simplu compus din două piese principale. Ea poate fi  defi nită 
astfel acţiunea intenţionată prin care o persoană cu orice mijloc admis legal, intenţionează să infl uen-
ţeze un alt motiv în vederea de a stabili condiţiile cele mai favorabile la comiterea unei infracţiuni7. 

Acţiunea umană care chiar dacă se realizează este susceptibilă de a incita de o manieră semni-
fi cativă instinctele și raţiunea persoanelor, care, pot deveni niște determinante ale acestora, care la 
rândul lor pot fi  provocate de un singur act sau o totalitate de acte8. Care acestea la rândul său pot 
fi  de natură materială9 (fi zică) sau psihică (morală)10. Iar în ceea ce privește conţinutul mijloacelor 
psihologice ale provocării acestea impun mai multă complexitate. 

Legătura unilaterală de dependenţă se apreciază prin natura, durata, intensitatea actului pro-
vocator la rândul lor pot fi  variabile, astfel această relaţii contrazisă nu-i dă semnifi caţie decât 
destinatarului actului provocator, care într-un fel este lipsit de dorinţa de a acţiona11. Provocare nu 
„intimidează”, ea stimulează, dacă nu ar exista motivaţiile individului provocat ea nu ar reprezen-
ta ceva mai mult decât o ”supraimpresie”, și chiar dacă acţiunea provocatorului a fost intenţionată 
ea nu ar reprezenta decât o „intenţie coruptă” presată de eforturile altuia. Din punct de vedere 
juridic și semantic aceasta mai poate fi  considerată și ca o „intrigă”12. 

Astfel, starea de provocare naște stare de puternică tulburare sau emoţie a infractorului de-
terminată de o provocare din partea persoanei vătămate sau datorită tulburării pricinuite de 
procesul nașterii. Ea este prevăzută în partea generală a Codului penal ca o circumstanţă atenu-
antă legală în art. 88, lit. a (provocarea), precum și în partea specială în art.180, C.pen. (prunc-
uciderea); art.366, alin.2, C. pen. (încăierarea)13.

Bunăoară despre pruncucidere unii autori14 consideră că atribuirea infracţiunii la una din cele 
mai puţin grave nu ar fi  tocmai o soluţie tocmai raţională. Alţii15, consideră în mod contrar faptul de 

6  TGI Nevers, 21 avril 1988, cite in J. Boricand, La repression de la provocation au suicide: de la jurispru-
dece a la loi, JCP, 1988. I. 3359, n. 19.

7  Fabrice Defferrard, La provocation, Revue criminalle de droit compare, nr. 2, 2002, p. 235.
8  Fabrice Defferrard, La provocation, Revue criminalle de droit compare, nr. 2, 2002, p. 233; V. F. Bou-

lan, La provocation, in problem actuiel de science criminelle, tome 2, PUAM, 1989, p. 7; B. de Lamy, La 
liberte d opinon et le droit penale, Bibl. Sc. Crim., tome 34, LGDJ, 2000, n . 470; J, Dupuy, La provoca-
tion en droit penal, These Limoges, 1978.

9  Mijloacele materiale pe care le conţine provocarea pot fi diverse, adică atât de natură umană, naturală etc.
10  V. F. Boulan, La provocation, in problem actuiel de science criminelle, tome 2, PUAM, 1989, p. 7; B. de Lamy, 

La liberte d opinon et le droit penale, Bibl. Sc. Crim., tome 34, LGDJ, 2000, n. 470 et s; J, Dupuy, La provoca-
tion en droit penal, These Limoges, 1978.

11  A. Memmi, La dependens, pref. F. Braudel, Gallimard, 1979 et coll. Folio/Essais, n. 230, p. 32.
12  P. Salavage, La lien de causalite en matier de la complicite, cett Revue 1981, p. 29. Regalement Provocation (2) 

in G. Cornu, Vocabulaire juridique Capitant, Quadrige IPUF, 2 2. ed., 2001, p. 691.
13  C. Mitrache, op. cit., (1), p. 92-93, precum şi dec. nr. 1035/1968 a col. pen. al Trib. Suprem., în C.D., 1968, p. 238-240.
14  В.С. Тадевосеан, «Об уголовной ответствености за преступлении против дететей» в журнале 

«Советское государство и право», nr. 8-9, Москва 1940, c. 157-158; (V. S. Tadevosean, Despre rspunderea 
penală pentru infracţiunile comise împotriva copiilor, în Revista „Statul şi dreptul sovetic” nr. 8-9, Moscova 1940, 
p. 15.); S.V. Borodin, Calificarea omorurilor după legislaţia în vigoare, Moscova, Literatura juridică, 1966, p. 114.).

15  M.D. Şargorodschii, Infracţiuni împotriva vieţii şi sănătăţii, Moscova, 1948, p. 88, I.I. Sluţchii, Infracţiuni 
contra persoanei în proiectul de Cod penal al U.R.S.S., în Revista „Legislaţia sovetică”, 1947, nr. 4, p. 11. 
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a o delimita într-o componenţă de infracţiune separată de omor cu circumstanţe atenuante. Pentru 
a da o soluţie adecvată problemei, este nevoie ca în esenţă să se studieze precum și pentru ca să 
se aprecieze corect problema motivului infracţiunii respective, corespunzător a stării de tulburare 
psihică cauzată ca un rezultat al nașterii. Ca un factor determinat al stărilor de provocare le poate 
constitui și unele stări de natură fi ziologică (s.n.). Există însă diferenţiere între determinarea 16 stării 
de tulburare pricinuită de naștere de omorul califi cat chiar atunci când uciderea copilului nou născut 
are loc la scurt timp după naștere, trebuie (pentru ca fapta să fi e încadrată în prevederile art. 180 
C. pen. - pruncucidere) să stabilească atât din comportarea anterioară, cât și ulterioară a mamei 
infractoare, dacă aceasta s-a afl at sau nu efectiv într-o stare de tulburare provocată de naștere. Astfel 
corect se apreciază faptul dacă la infracţiunea de pruncucidere se dovedește că mama, care și-a ucis 
copilul nou născut imediat după naștere, nu acţionat cu o intenţie spontană determinată de starea de 
tulburare pricinuită de naștere, ci a pus în executare hotărârea luată anterior acestui moment, fapta 
săvârșită urmează a fi  încadrată ca infracţiunea de omor califi cat prevăzută de art. 178, 179 lit. b. și 
d. C. pen, și nu infracţiunea de pruncucidere prevăzută de art. 180. C. pen17.

În speţă, din probele administrate a rezultat că inculpata a urmărit uciderea noului născut în 
mod deliberat, în care scop a ascuns sarcina neaducând acest lucru la cunoștinţa organelor medi-
cale de specialitate, a născut singură fără nici o asistenţă din partea cuiva, apoi a abandonat copi-
lul într-un loc puţin circulat și abia după ce a fost comisă fapta. Deci, încadrarea juridică corectă 
a faptei este în prevederile art. 179 lit. b.c.d., C. pen. – omor calificat.

În ceea ce privește aspectele afective și emotive privitor la infracţiunea de încăierare reglemen-
tată de art. 366 alin. 1 C. pen., acestea pot fi determinate de fapt ca și în cele mai dese cazuri și de 
unele stări sau activităţi fizice. Așa încât, distingerea și individualizarea activităţii fiecărui parti-
cipant, adică a actelor individuale de violenţă ce se împletesc în asemenea situaţii și reprezintă este 
determinată atât acţiunea comună a celor două persoane tabere, prin care se materializează latura 
subiectivă a infracţiunii. Astfel, poziţia subiectivă a fiecărui participant trebuie raportată la con-
diţii concrete, împrejurări care afectează și influenţează calitatea și intensitatea intenţiei, prin tul-
burarea și surescitate care însoţesc conflictul18. Mai mult ca atât, voinţa și acţiunea comună a fie-
cărui participant nu pot fi deprinse de particularităţile care privesc poziţia psihică și acţiunea 
concretă a fiecărui participant. În acest caz, voinţa fiecărui participant, reprezintă voinţa comună 
a acestui gen de infracţiuni, dar care de fapt își păstrează și particularităţile individuale19. Așa în-
cât, tulburarea, determinată de o provocare, se poate suprapune stării ulterioare de surescitate, spe-
cifică doar celor ce se află încleștaţi în încăierare, rezultând în așa fel o tulburare unică și care in-
fluenţează poziţia subiectivă a participanţilor provocaţi. Faptul că încăierarea, ca de altfel orice 
conflict care se ivește în viaţa oamenilor, determină o tulburare psihică, nu poate fi contestată. 
Probleme ce se pune este dacă, în cazul încăierării, numai această tulburare ori și alte temeiuri 
l-au determinat pe legiuitor să atenueze răspunderea penală.

În literatura juridică, s-a exprimat părerea că încăierarea poate fi  asimilată unei provocări reci-
proce între participanţi20. Însă s-a exprimat părerea că  legiuitorul a reglementat încăierarea pornind 
atât de la existenţa unei anumite tulburări, cât și a unei vinovăţii comune21 a tuturor participanţilor.

16  Trib. Suprem, secţia pen., dec. nr. 867 din 13 aprilie 1983 în R. R.D. nr. 7 din 1984, p. 68.
17  Trib. Suprem, secţia pen., dec. nr. 2067 din noiembrie1977, în R.R.D din. 1978, nr. 4, p. 67.
18  Dorin Clocotici, Cu privirre la aplicarea scuzei provocării şi a dispoziţiilor privind concursul de infracţiuni 

în calificarea concursului de infraţiunilor de încăierare, în R.R.D din. 1979, p. 20, nr. 3, p. 20.
19  Idem.
20  A se vedea T. Pop, Drept penal comparat, partea generală, vol. II, Cluj, 1932, p. 863.
21  Dorin Clocotici, Cu privirre la aplicarea scuzei provocării şi a dispoziţiilor privind concursul de infracţiuni 

în calificarea concursului de infraţiunilor de încăierare,în R.R.D. nr. 3, 1979, p. 20.
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Iar în sens contrar s-a menţionat că existenţa provocării nu se presupune, ci în asemenea situ-
aţii ea trebuie dovedită și nu poate să fi e considerată ca existentă în psihicul fi ecărui participant 
la infracţiune. În acest sens în literatura de specialitate s-a arătat că: „La orice risc găsim un fel de 
provocare nu în sensul strict al scuzei provocării din Codul penal, ci în sensul mai larg, or este cam 
greu de  stabilit, în acest schimb de cuvinte, care au fost mai indrijitoare”22.

Mai recent, tulburarea inerentă încăierării a fost caracterizată: „prin manifestările de violenţă 
pe care le implică, prin ţipetele și alarma care o însoţesc, încăierarea creează o stare de  agitaţie și 
neliniște ...”23. Astfel în cazurile încăierării tulburarea psihică diferă calitativ și ca intensitate de 
starea de tulburare specifi că provocării24. Între atenuanta provocării și cea de la art. 366 Cod penal 
nu există identitate, ele sunt cauze diferite de micșorare a pedepsei25. Astfel că legiuitorul a înţeles să 
dea o pedeapsă unică indiferent de numărul victimelor. În general, numărul victimelor infracţiuni-
lor contra persoanei este egal cu numărul infracţiunilor, care se afl ă în concurs26. 

Noi credem că de fapt în asemenea situaţii ar fi  vorba despre o tulburare similară provocării, 
care fi ind reglementată ca circumstanţă atenuantă distinctă cu aplicare generală, iar în cazul in-
fracţiunii de încăierare ea își găsește apreciere legislativă în mod special. (s.n.).

Pentru a fi  mai expliciţi în explicarea noţiunii de provocării v-om mai aduce și alte exemplifi cări.
Astfel, fapta inculpatului, paznic la staţia PECO, pe fondul unui confl ict cu niște clienţi, de a 

lua arma de vânătoare, a strigat: „Culcat” și a executat un foc de armă care a rănit partea vătămată, 
constituie tentativă de omor. Faptul că victima a avut o atitudine irevenţioasă nu poate constitui o 
provocare, în sensul art. 88 lit. a C. pen. Împrejurarea că inculpatul a fost trezit din somn și înști-
inţat de comportarea părţii vătămate, că iniţial s-a îndreptat spre grupul neînarmat, dar, văzând 
constituţia atletică a părţii vătămate, crezut că se afl ă în faţa unui atac și și-a luat arma, cu intenţia 
de a-i intimida, că inculpatul a cerut grupului să părăsească staţia, dar membrii grupului părţii 
vătămate au râs de el și i-au spus că-l vor bate cu arma s-a până i-o vor rupe, constituie circum-
stanţă atenuantă judiciară a stării de provocare27. 

Dacă fapta săvârșită a intervenit după încetarea atacului, aceasta se situează în afara legitimei 
apărări. Într-o asemenea situaţie însă, dacă din împrejurările cauzei rezultă că sunt îndeplinite 
cerinţele prevăzute de în art. 88 lit. a, C. pen., instanţa urmează a constata existenţa circumstanţei 
atenuante a provocării, cu consecinţele corespunzătoare asupra pedepsei și a răspunderii pentru 
pagubele cauzate victimei28.

Există circumstanţă atenuantă a provocării prevăzută de art. 88 lit a, C. pen și în cazul în care 
inculpatul fiind lovit de către o persoană și aflându-se în stare de puternică tulburare pricinuită 
de violenţa exercitată asupra sa, s-a îndreptat împotriva autorului agresiunii cu intenţia de a-l lovi 
pe acesta, însă din greșeală a lovit o altă persoană, care se afla împreună cu cel ce afla împreună 
cu cel ce a comis actul provocator.

22  V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 557; în acelaş sens, I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură 
penală, vol. II, Bucureşti, 1925, p. 723.

23  C. Bulai, Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind conveţuirea socială, în V. Dongoroz, 
Explicaţii ..., vol. II, 1972, op. cit., p.676. V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 1939, p. 557; în acelaş sens, I. 
Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, vol. II, Bucureşti, 1925, p. 723.

24  Dorin Clocotici, Cu privirre la aplicarea scuzei provocării şi a dispoziţiilor privind concursul de infracţiuni 
în calificarea concursului de infraţiunilor de încăierare, în R.R.D. din.  1979, p. 20, nr. 3, p.21.

25  Idem.
26  A se vedea G. Antoniu, Infracţiui contra persoanei, în Codul penal comentat şi adnotat, partea generală, de 

T. Vasiliu ş.a., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p.124; Trib, reg. Iaşi, dec. pen. nr. 1826 din 1963, în J.N. nr. 
5/1964, p. 171; Trib. Reg. Crişana, dec. pen. nr. 449 din 1965, în J.N., nr. 10/1965, p. 165.

27  Pandectele Române nr. 4/2001, 156, p. 69; sentinţa penală, decizia nr. 2266 din 23 mai 2000.
28  Trib. Jud. Hunedoara, decizia penală nr. 620 din 5 septembrie 1977, în R.R.D., nr. 5 dindin 1978, p. 62.
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De asemenea, în fapt, s-a mai reţinut că în ziua de 19 iunie 1977, victima M.I. însoţită de I.N., 
ambii în stare, de ebrietate și înarmaţi, primul cu un ciomag iar cel de-al doilea cu o furcă, mer-
geau prin satul Bărbulești.

Ajungând în dreptul curţii în care se afla inculpatul M.A., numitul I.N. s-a luat la ceartă cu 
acesta. Inculpatul era înarmat și el cu o suliţă formată dintr-o ţeavă de fier lungă de 2,07 m la 
capătul căreia era sudată o baionetă militară de 23 cm. lungime. După un scurt timp, I.N. l-a lovit 
pe inculpat cu furca peste mână, iar acesta vrând să-l lovească cu suliţa, a aruncat-o spre el, dar 
l-a nimerit în piept pe M.I. ce se afla în imediată apropiere.

În urma acestei lovituri, victima a suferit o plagă penetrată parasternal hemitorace drept, cu 
secţionarea lobului inferior pulmonar drept, pneumotorax deschis, șoc hemoragic grav, ce a ne-
cesitat circa 100 zile îngrijiri medicale, viaţa fiindu-i salvată numai în urma intervenţiilor medi-
cale acordate de urgenţă.

Împotriva sentinţei a declarat recurs inculpatul M.A.
Inculpatul invocă un singur motiv de casare, constând în aceea că greșit s-a înlăturat aplicarea 

circumstanţei atenuante legale prevăzută de art. 88 lit. a C. pen., fapta fiind săvârșită într-o stare 
de tulburare psihică provocată prin lovitura ce i-a fost aplicată de I. N. și sub acest aspect, consi-
deră ă este fără relevanţă împrejurarea că a lovit din greșală o altă persoană decât cea fără relevan-
ţă împrejurarea că a lovit din greșeală o altă persoană decât cea care l-a provocat.

Cu privire la critica formulată: se constată, că fără echivoc, faptul că inculpatul a aruncat suli-
ţa spre I.N. numai după ce a fost lovit de către aceasta, situaţie stabilită corect.

Astfel fiind, violenţa gravă exercitată asupra inculpatului, ce au necesitat câteva zile îngrijiri 
medicale, a fost de natură a-i produce aceea tulburare psihică sub imperiul căreia la rândul ei la 
rându-l său a acţionat, așa cu prevăd dispoziţiile art. 88 lit. a C. pen. Punctul de vedere exprimat 
în rechizitor cât și în hotărâre, în sensul că în situaţia dată nu poate opera provocarea, întrucât 
actul provocator nu provine din partea victimei nu este întemeiat, dat fiind că tulburarea psihică 
sub imperiul căreia a acţionat inculpatul și care este în stare efectivă a fost de natură a-l provoca29.

În practica judiciară s-a decis că împrejurarea că victima unui omor a fost surprinsă în trecut 
în flagrant delict de adulter nu constituie un act provocator în sensul articolului 88 lit.a. Acest text 
se referă exclusiv la situaţia în care omorul a fost săvârșit de soţ chiar în momentul surprinderii 
victimei asupra faptului de adulter30. 

Așa după cum vedem, unele instanţe conferă valoarea de circumstanţă atenuantă a provocării 
prevăzută de art. 88 lit. a, C. pen, iar alte instanţe nu le atribuie o atare semnifi caţie, după cum în 
alte cauze, deși este vorba de situaţii și întâmplări cu intensităţi deosebite, în ce privește infl uenţa 
lor asupra asupra stării psihice a făptuitorului, cu toate acestea, li s-a dat aceiași efi cienţă juridică  
în stabilirea gradului culpă a victimei în determinarea săvârșirii infracţiunii31. 

Astfel, în ceea ce privește situaţia provocării, aceasta justifi că atenuarea răspunderii penale 
constituind totodată cum s-a menţionat despre esenţa instituţiei, starea de puternică tulburare, 
adică de surscitate sau încordare nervoasă, de mânie ori indignare32, sau starea de puternică 
emoţie, generată în psihicul infractorului de conduită victimei și care, slăbind puterea inhibiţiei a 
acestuia, explică luarea rezoluţiei infracţionale și înfăptuirea ei33, nu fi indcă a fost lovit, ci fi indcă 
lovitura a produs în psihicul său o tulburare care l-a făcut să piardă, în parte controlul asupra 
actelor sale, să reducă puterea de stăpânire, în această stare să comită o infracţiune în dauna 

29  Trib. Suprem, secţ. pen., dec. nr. 522 din 24 martie 1978 în R.R.D., nr. 4 din 1978, p. 67.
30  Trib. Suprem al R.P.R., col. pen., dec. nr. 693 din 23 mai 1962, în J.N., nr. 5 1963, p. 170.
31  Şt. Daneş, Consideraşii asupra circzmstanţei atenuante a provocării, în R.R.D, 1984, nr. 5, p. 20.
32  A se vedea C. Bulai, Drept penal, parte generală, vol. III, Universitatea din Bucureşti, 1982, p. 213-214.
33  Plen. Trib. Supreme, dec. nr. 3/1959, în L.P., nr. 5/1959, p. 83.
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agresorului34. În aceste condiţii, infracţiunea săvârșită este, într-o măsură, consecinţa compor-
tării nedrepte a victimei, deoarece infractorul, deși vinovat, nu ar fi  comis fapta, dacă nu s-ar fi  
găsit într-o stare de puternică tulburare sufl etească sau emoţie determinată de actul provocator. 
Într-o altă măsură însă ea este consecinţa atitudinii psihice, educaţiei, mentalităţii celui provocat, 
care nu s-a putut stăpâni și a ripostat, săvârșind infracţiunea. Împrejurarea că infractorul, deși 
tulburat, a acţionat cu vinovăţie prevăzând și, totodată, urmărind sau acceptând urmările ri-
postei sale menţine fapta în cadrul ilicitului penal, oricât de grav ar fi  fost actul provocator; dar 
împrejurarea că totuși, în absenţa agresiunii, care l-a adus într-o stare de adâncă tulburare sau 
emoţie, el nu ar fi  încălcat legea penală, vădește o mai redusă periculozitate a persoanei sale, 
care justifi că, în toate cazurile, atenuarea răspunderii penale35.

Provocarea presupune așadar un act infracţional în care latura subiectivă se realizează inte-
gral: există prevederea rezultatului, există și dorinţa de a-l produce. Acestea au loc în cadrul unei 
conștiinţe libere, dar tulburate. Emoţia, tulburarea produsă de agresiune explică modul violent de 
a reacţiona și de aceea atrag o atenuare a sancţiunii, dar nu înlătură conţinutul laturii subiective a 
infracţiunii care se realizează integral36. Esenţa provocării pornește din faptul că aceasta este o stare 
psihică din care pornește rezoluţia infracţională și voinţa de a o realiza fi ind personală cu toate 
consecinţele ce decurg din această caracterizare pentru sancţionarea participanţilor37. 

În literatura juridică s-a arătat că la provocare stabilirea gradului de gravitate a faptelor prin care 
se aduce atingere demnităţii unei persoane, este important a se avea în vedere, caracter explicit sau 
implicit, aluziv sau direct al afi rmaţiilor, la persoana celui care a ripostat, la un grup, raporturile 
dintre persoane, dacă afi rmaţia sau imputarea a fost făcută în glumă sau cu scopul de a mustra pe cel 
căruia i-a fost adresată; sensul de batjocoră al cuvintelor sau comportamentului ori o semnifi caţie 
peiorativă38. În mod concret s-a mai susţinut că nu se poate considera că s-a produs o atingere gravă 
a demnităţii persoanei susceptibilă de a provoca o puternică tulburare sau emoţie atunci când, ime-
diat după ce 1-a insultat pe inculpat, victima i-a cerut scuze39; de asemenea, nici atunci când insulta 
provine de la un iresponsabil40 sau de la o persoană afl ată într-o vădită stare de ebrietate41. 

Se remarcă faptul că prin altă acţiune ilicită gravă se înţelege orice faptă, acţiune sau inacţiune, 
contrară legii și prezentând, în mod obiectiv, dar și subiectiv, în raport cu autorul infracţiunii pro-
vocate, o anumită gravitate, în sensul celei prevăzute de art. 88 lit. a C. pen. Prin aceasta trebuie 
să se înţeleagă nu doar o faptă ce ar cădea sub incidenţa legii penale, ci și o acţiune ilicită extra-
penală, de exemplu, o abatere administrativă, un fapt civil prejudiciabil, desigur grav, susceptibil 
să producă o puternică stare de tulburare, de surescitare nervoasă42. Astfel s-a considerat, în mod 
justifi cat, drept act de provocare nu numai încercarea victimei de a fi  provocată dar trebuie să aibă 
loc și o provocare propriu-zisă43. 

34  D. Pavel, Legitima apărarea şi starea de provocare. Elemente de asemănare şi de diferenţiere, în J.N. nr. (1965, p. 55.
35  Şt. Daneş, Consideraşii asupra circzmstanţei atenuante a provocării, în R.R.D, 1984, nr. 5, p. 21.
36  D. Pavel, Legitima apărarea şi starea de provocare. Elemente de asemănare şi de diferenţiere, în J.N. nr. 

8/1965, p. 55.
37  Şt. Daneş, Consideraşii asupra circzmstanţei atenuante a provocării, în R.R.D, 1984, nr. 5, p. 211.
38  A se vedea în acest sens J. Crigoraş, op.cit., p. 147-149.
39  Trib. Judeţian Timiș, sent. pen. nr. 155/1970, în R.R.D. nr. 1/1971, p. 157.
40  Trib. Suprem, соl. pеn., dec. nr. 1483/1963, în J.N., nr. 3/1964, p. 169.
41  Trib. Suprem, în compunerea prevăzută în art. 39 alin. 2 și 3 din Legea pentru organizarea judecătorească, 

dec. nr. 25/1980, în Culegere de decizii 1980, p. 249 și urm. și în R.R.D. nr. 1/1081, p. 70 ; Trib. Suprem, secţ. 
pen., dec. nr. 2552/1982, în C.D. din 1982, p. 225 și urm.

42  C. Bulai, Individualizarea pedepsei, în op. cit., (5), p. 150.
43  Trib. Suprem, s. pen , dec. nr. 2249/1971, în R.R.D. nr. 6/1972, p. 169; Trib. Suprem, secţ. pen., dec. nr. 

64/1975, în C.D. din 1975, p. 303 şi urm.
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Așadar actul provocator trebuie să fi  produs în psihicul infractorului o puternică tulburare sau 
emoţie. Dacă nu a generat, la infractor, o asemenea stare sufl etească de mare surescitare nervoasă, de 
revoltă, de indignare, de mînie, de adică emoţie acţiunii victimei nu i se poate recunoaște caracterul 
de act provocator în sensul art. 88 lit. a C. pen, ea rămâne o simplă circumstanţă a săvârșirii faptei, 
căreia judecătorii îi vor recunoaște sau nu caracterul de circumstanţă atenuantă judiciară. Astfel, în 
practica judiciară44 s-a decis că nu poate benefi cia de circumstanţa atenuantă a provocării acela care 
a ucis pe bărbatul ce avea relaţii intime cu soţia sa. Și aceasta atâta vreme cât fi ind despărţit în fapt de 
mult timp de acesta și inexistând vreo perspectivă pentru reluarea convieţuirii el nu se poate socoti 
jignit în demnitatea sa de soţ. De asemenea existenţa tulburării sau emoţiei și intensitatea sa nu se 
prezintă, pe baza unei prezumţii legale45 în саzul săvârșirii vre-uneia dintre acţiunile enumerate în 
art. 88 lit. a C. pen., ci trebuie stabilite, în mod concret, pe bază de probe, în fi ecare caz în parte, în 
verifi carea stării de tulburare, organul judiciar nu se poate raporta la tipul omului mijlociu ca un 
echilibru psihic, ci la omul real, la infractorul din speţa supusă examinării sale. In acest sens s-a decis, 
de pildă, că dacă inculpatul suferă de afecţiuni organice care ii măresc impulsivitatea, pentru a aplica 
circumstanţa atenuantă a provocării, instanţa trebuie să verifi ce dacă activitatea victimei, raportată la 
fondul maladiv al inculpatului, putea sau nu să-i provoace acestuia o puternică tulburare sau emoţie 
sub imperiul căreia a acţionat ulterior46. Pentru constatarea tulburării sau emoţiei, a intensităţii și a 
duratei sale, instanţa trebuie să procedeze particularităţile psihice ale infractorului, raporturile dintre 
părţi, să facă o analiză concretă a stării sufl etești în care s-a afl at infractorul după comiterea de către 
victimă a actului provocator, până în momentul săvârșirii infracţiunii, care ar exclude posibilitatea 
folosirii singulare a unor criterii obiective, pe baza cărora să se decidă, în mod aprioric dacă acţiunea 
victimei a produs sau nu, în psihicul inculpatului, o puternică tulburare sau emoţie, ci, de fi ecare dată, 
existenţa, intensitatea și durata unei asemenea stări sufl etești trebuie verifi cate în concret, în raport cu 
toate datele cauzei47. Astfel absenţa infractorului de la locul săvârșirii actului provocator asupra altei 
persoane nu exclude posibilitatea ca el să fi e puternic tulburat la afl area acesteia48.

Actul provocator săvârșit de victimă trebuie să nu fi fost precedat de o agresiune sau de o provo-
care din partea infractorului. Infracţiunea provocată trebuie să fi fost săvârșită asupra provocatoru-
lui49. Regula potrivit căreia infracţiunea provocată trebuie să vizeze pe autorul actului provocator 
cunoaște o excepţie, atunci când victima a ripostat din eroare asupra altei persoane decât agreso-
rul, confundând-o cu aceasta. În asemenea caz, circumstanţa atenuantă a provocării operează ca 
și cum infracţiunea s-ar fi comis asupra provocatorului50. 

44  Trib. Suprem, s. pen., a decis, (dec. Nr.1195/1972 în C.D. din 1972, p. 309 și urm., precum și în R.R.D. nr. 
8/1972, p. 165.

45  Cu privire la unele probleme ridicate de practica Trib. Suprem în materia scuzei atenuante a provocării, în 
L.P. nr. 5/1958, p. 9; Trib. Suprem, col. pen. dec. nr. 1501/1962, în „Justiţia nouă” nr. 2/1963, p. 155 ; Trib. 
Suprem, secţ. pen., dec. nr. 271/1977, în Repertoriu... 1976—1980, p. 328.

46  I. Manoliu, Unele probleme ridicate de practica Tribunalului Suprem in materia scuzei provocării, în L.P. nr. 
5/1959, p. 9; În acelaș sens Trib. Suprem, secţ. pen., dec. nr. 799/1969, în C.D. din 1969, p. 303 și urm și în 
R.R.D. nr. 9/1969, p. 178).

47  A se vedea Trib. Suprem, în compunerea prevăzută în art. 39 alin. 2 și 3 din Legea pentru organizare jude-
cătorească, decizia nr. 25/1980, în Culegeri de decizii 1980, p. 249 și urm, și în R.R.D. nr. 1/1981, p. 70 și nr. 
475)1979, în Culegeri de decizii 1979, p. 346 și urm, și în R.R.D. nr. 10/1979, p. 67; decizia nr. 277/1977, în 
Repertoriu de practică alfabetică din 1976-1980 de V. Papadopol, M. Popovici, p. 328; Trib. Suprem, col. 
pen., dec. nr. 2025/1968, în R.R.D. nr. 6/1969, p. 170.

48  A se vedea I. Manoliu, loc. cit. supra, p. 8-9; Trib. Suprem, colegiu penal, decizia nr. 371/1964, în J.N., nr. 
12/1964, p. 160; Trib. Suprem în compunerea prevăzută de la art. 39 alin. 2 şi 3 din Legea pentru organiza-
re judecătorească, dec. nr. 50/19776, în în Culegeri de decizii1976, p. 284 şi Trib. Suprem, secţia penală, 
decizia nr. 589/1981, în R.R.D., nr. 12/1981, p. 109.

49  A se vedea Plen Trib. Suprem, dec. de îndrumare nr. 12/1966 în R.R.D., nr. 2/1979, p. 55.
50  A se vedea Plen Trib. Judeţean Suceava, dec. nr. 624/1978 în R.R.D., nr. 2/1979, p. 55.
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În ceea ce privește intenţia spontană, această forma a intenţiei se caracterizează prin două ele-
mente principal: hotărârea este luată într-o stare de tulburare sau emoţie si ea este pusă imediat în 
executare51. Spre exemplu, inculpatul este lovit cu pumnul de către victimă, căuzându-i-se astfel o 
stare de tulburare, iar acesta ripostează aplicându-i agresorului o lovitură de cuţit. Omorul comis în 
aceste condiţii va fi caracterizat de o intenţie spontană. Așa cum am și arătat aceeași intenţie există și 
în cazul mamei care, în stare de tulburare pricinuită de naștere, suprimă viaţa noului-născut, imedi-
at după naștere (art.180 C.pen.). Intenţia repentină sau spontană (denumită și provocată) se naște în 
stare de puternică tulburare sau emoţie a infractorului determinată de o provocare din partea per-
soanei vătămate sau datorită tulburării pricinuite de procesul nașterii. Ea este prevăzută în partea 
generală a Codului penal ca o circumstanţă atenuantă legală în art. 88, lit. a (provocarea), precum și 
în partea specială în art.180, C.pen. (pruncuciderea); art. 366, alin. 2, C. pen. (încăierarea)52.

Așadar intenţia spontană constituie așadar o circumstanţă atenuantă legală fiindcă hotărârea 
a fost luată de către infractor în împrejurări deosebite, stare de puternică tulburare sau emoţie, 
care are influenţă asupra gradului de prevedere și de voinţă (stăpânire) a acestuia, pe care le dimi-
nuiază, fără însă a le exclude. De asemenea, luarea hotărârii a fost determinate de cauze prevăzu-
te de lege (provocare, naștere etc.). Din aceste considerente nu împărtășim părerea că faptele să-
vârșite într-un moment de furie (impeto animo), dintr-o pornire momentană “nu lasă loc pentru 
o prealabilă deliberare în luarea rezoluţiei infracţionale”53. Astfel susţinem opinia că aceasta deoa-
rece orice modalitate și grad al intenţiei presupune: nașterea ideii infracţionale, deliberarea la lua-
rea hotărârii, chiar dacă deliberarea este uneori mai îndelungată, iar alte ori foarte scurtă54. 

Tot astfel în acest context mai menţionăm că infracţiunea săvârșită în stare de provocare re-
prezintă o ripostă, conștientă și voită, la actul provocator comis împotriva infractorului ori altei 
persoane. Infractorul, deși afl at într-o stare de puternică tulburare sau emoţie, care îi diminuază 
puterea de inhibaţie, cu toate acestea își reprezintă urmările fi rești ale acţiunii sale pe care le urmă-
rește sau le acceptă și voiește a o înfăptui. Acestea fi ind menţionate ar rezulta că săvârșirea infrac-
ţiunii în stare de provocare forma unei infracţiuni neintenţionate este exclusă (s.n.). 

Însă, în doctrina rusă55 referitor la infracţiunea provocată sa pus în discuţie dacă aceasta poate 
să se realizeze fi e în forma intenţiei directe sau indirecte, ori cu praeterintenţie. 

Așadar în ceea ce privește discuţiile doar asupra formei intenţiei provocate, repentine sau afec-
tive56 în general s-au menţionat::

Susţinătorii primului punct de vedere spun că problema merită a fi  soluţionată doar ca o formă 

51  C. Mitrache, Drept penal român. Parte generală, Ed. „Chemarea” Iaşi 1994., (2), p. 92-93.
52  A se vedea decizia nr. 1035/1968 a C. pen. al Trib. Suprem., în C.D., 1968, p. 238-240.
53  V. Dongoroz ș.a., op.cit., vol. I, p. 143; Gh.Brenciu, V.Panţurescu, Notă (II), în R.R.D. nr. 7/1984, p. 53.
54  M. Basarab, Drept pensal, partea generală, vol.I, Ed. a II-a, Edit., „Lumina Lex”, Bucureşti 1997, p. 181-1
55  В.И. Ткаченко, «Квалификация убийств и телесных повреждений в состоянии сильного душевного 

волнения», в журнале «Вопросы криминалистики» № 12, Москва 1964, с. 49; (V.I. Tcacenco, Califica-
rea infracţiunilor şi a vătămărilor corporale în stare de afect, în Revista „Problemele criminalisticii” Nr. 12, 
Moscova 1964, p. 49.); Т. Ткаченко, «Ответственность за преступления против жизни и здоровья, 
совершаемые в состоянии аффекта» в журнале «Законность» № 7, Москва 1996, с. 31; (T. Tcacenco, 
Răspunderea pentru infracţiunile împotriva vieţii şi sănătăţii, comise în stare de afect, în Revista „Legislaţia” 
Nr. 7, Moscova 1996, p. 31.); А.И. Рагора «Уголовное Право России. Особенная часть» Учебник 
Москва, Изд «Триада» Лтд, 1996 с. 30; A.I. Ragor, Dreptul penal al Rusiei. Partea specială, Ed. „Triada”, 
Moscova 1996, p. 30.); Ю.И. Скуратов, В.М. Лебедев «Комментарий к УК РФ.», Изд «Норма», Москва 
1996, с. 213; (Iu.I. Scuragor, V.M. Lebedev, Comentariu la Codul penal al Federaţiei Ruse, Ed. „Norma”, 
Moscova 1996, p. 213.); С.В. Бородин «Ответственность за убийство: квалификация и наказание по 
российскому праву», Изд «Юрист», Москва 1994, с. 19; (S.V. Borodin, Răspunderea pentru infracţiunea 
de omor: calificarea şi pedeapsa după dreptul rus, Ed. „Juristul”, Moscova 1994, p. 14.).

56  V. Tcacenco, op. cit., p. 49; A.I. Rarog, op.cit., p. 30; Iu.I. Scuratov, V.M. Lebedev, op.cit., p. 213, S.V. Borodin, 
op.cit., p. 16; T. Tcacenco, op.cit., p. 31.
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a intenţiei directe, adică doar o asemenea formă poate fi  afectivă57, unde menţionează: „Persoana 
vinovată de comiterea infracţiunii, chiar afl ându-se într-o stare afectivă, totuși conștientizează 
pericolul social, depunând anumite eforturi voliţionale pentru îndeplinirea anumitor activităţi in-
fracţionale58. Credem că autorul se contrazice prin expresia: „...prevede, dar nu și în mod neapărat 
și dorește...”, ori tocmai acestea sunt elementele componente ale intenţiei indirecte. (s.n.)

Autorii unei a doua opinie, în analiză aspectelor afective ale intenţiei remarcă despre aceste 
infracţiunii că de fapt ele s-ar putea comite și în forma intenţiei indirectă59. Astfel că în acelaș 
context se menţionează: „Închipuirea despre scop apare cum se știe ca o parte componentă a proce-
sului voliţional, ca și dorinţa de fapt. Și dacă comiterea infracţiunii se realizează fără scop un scop 
califi cat, atunci nici infracţiunea cu intenţie afectivă nu poate fi  comisă cu forma intenţiei directe 
ci și în forma intenţiei indirecte”60.

În sfârșit, ultima poziţie doctrinară împărtășită de majoritatea autorilor la forma infracţiunilor 
intenţionate afective o prezentă ca fi ind posibilă doar într-o forma a intenţiei indirecte și aceasta 
deoarece, atitudinea persoanei faţă de acţiunile sale poate fi  realizate doar cu scopul de a se cauza 
anumite rezultate infracţionale, vătămări, care se explică prin faptul că vinovatul. Afl ându-se însă 
într-o stare afectivă în care se manifestă, tulburarea sau emoţie, tinde spre comiterea infracţiunii 
ce ar reprezenta ca atare. Și astfel vinovatul poate să depășească orice obstacol spre atinge scopul 
său, adică de răzbunarea propriei sale jigniri61. În aceste situaţii vinovatul nu se gândește concret ce 
anume rezultat social periculos va crea, dar el conștientizează ceea ce dorește să provoace victimei 
adică, urmărește scopul de a primi satisfacţie de pe urma răzbunării. Astfel în aceste stări afective 
vinovatului îi este indiferent faptul ce va urma mai apoi, intenţia, fi ind, deci una indirectă. Scopul 
cel mai apropiat în asemenea situaţii fi ind așadar doar comiterea acţiunii, dar nu și atingerea vre-
unor anume rezultate. De regulă, în asemenea situaţii, ulterior comiterii infracţiunii majoritatea 
infractorilor au o atitudine de căinţă, dorinţă de a acorda ajutor, chemarea poliţiei sau chiar una 
inadecvată celor anterior menţionate, cum ar fi  acea de părăsire a locului comiterii infracţiunii62.

În ceea ce ne privește, susţinem părerea adepţilor opiniei a doua, cu menţiunea faptului că 
scopul infracţiunii, ca element volitiv, chiar prezent de oarece acesta ca regulă există la orice ac-
tivitate conștientă, cel puţin va fi  unul mai puţin unul obișnuit, după cu v-om releva cu ocazia 
tratării acestuia(s.n.).

De asemenea ţinem să menţionăm că starea de provocare nu poate schimba conţinutul inten-
ţiei și pe această cale de consecinţă nici încadrarea juridică a faptei decât în anume cazuri la care 
ne-am referit anterior art.180, C.pen. (pruncuciderea); art.366, alin.2, C. pen. (încăierarea). 

Așadar, dacă provocarea nu poate schimba conţinutul intenţiei și, pe cale de consecinţă, încadrarea 
juridică a faptei decât în anume cazuri la care ne-am referit, astfel nu s-ar putea susţine că, deși a lovit 
cu putere victima, cu un cuţit, în regiunea pieptului, inculpatul care se afl a sub stăpânirea unei puterni-
ce emoţii produse de actul provocator nu și-a dat seama, din această cauză, că acţiunea sa ar putea avea 
rezultat moartea victimei și ca atare fapta săvârșită să nu constituie infracţiunea de loviri cauzatoare de 
moarte63 așa după cum credem că în mod greșit sa susţinut ci infracţiunea de omor cu intenţie directă. 

Totuși nu vedem nici un impediment logic ca infracţiunea comisă în asemenea stări să nu 
poată fi  comisă și în forma vinovăţiei praeterintenţionate. Însă mai pe larg la aceasta ne vom referi 
cu ocazia analizei acesteia (s.n.).

57 Idem.
58 V.V. Sidirov, op. cit., p. 78-79.
59  T. Tcacenco, op.cit., p. 31.
60  V. Tcacenco, op. cit., p. 49; A.I. Rarog, op.cit., p. 30; Iu.I. Scuratov, V.M. Lebedev, op.cit., p. 213, S.V. Borodin, 

op.cit., p. 16.
61  N.V. Lâsac, op.cit., 191.
62  V.V. Sidorov, op.cit., p.8
63 A se vedea Trib. Suprem, secţ. pen. dec. nr. 2092/1980 în R.R.D. nr. 8/1981, p. 66-67.
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Abstract
Th is paper tackles the provisions which regulate the termination and dropping of criminal pro-

ceedings. Th us, as regards criminal off ences punishable by fi ne or imprisonment for a maximum 
term of 5 years, the prosecutor can drop the criminal proceedings against the defendant when, in 
consideration of the off ender’s person, his/her behaviour prior to having committed the off ence and 
the nature of the off ence, fi nds there is no public interest in a prosecution. 

Înainte de a proceda la analiza dispoziţiilor ce reglementează clasarea și renunţarea la urmă-
rire penală, apreciem  necesară  trimiterea la expunerea de motive a noului cod de procedură 
penală pentru a vedea considerentele avute de legiuitor cu privire la faza de urmărire penală.

,,Ca element  de noutate în cadrul desfășurării urmăririi penale, proiectul cuprinde și o re-
glementare privind procedura administrării anticipate a probatoriului. Această procedură se re-
alizează când există riscul ca unele probe să nu mai poată fi  administrate în faza instanţei. În 
astfel de situaţii, la cererea motivată a organului de cercetare penală, formulată din ofi ciu ori la 
solicitarea părţilor sau subiecţilor procesuali principali, judecătorul de drepturi și libertăţi are 
competenţa de a aproba și proceda la administrarea probei

Un alt element de noutate este reprezentat de categoriile soluţiilor de neurmărire.
Se are în vedere, în primul rând, ca o consecinţă a principiului oportunităţii, reglementarea soluţiei 

alternative la urmărire, date în competenţa procurorului, respectiv renunţarea la urmărirea penală.
Astfel, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închi-

sorii de până la 5 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală a inculpatului când, în raport 
de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârșirii infracţiunii, de conţinutul faptei, 
de modul și mijloacele de săvârșire, de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau dimi-
nuarea consecinţelor infracţiunii, constată că nu există un interes public în urmărirea acestuia. 

Renunţarea la urmărire poate avea loc numai după punerea în mișcare a acţiunii penale și 
atunci când procurorul constată că probaţiunea administrată în cauză dovedește în mod sufi ci-
ent că inculpatul a comis infracţiunea reţinută în sarcina sa. Renunţarea se dispune înainte de 
sesizarea camerei preliminare și implică alegerea optimă a unora din obligaţiile care sunt stabilite 
în sarcina inculpatului, astfel încât să se asigure efi cienţa acestei metode alternative. Mai mult, 
neîndeplinirea în termenul stabilit a obligaţiilor atrage sancţiunea revocării măsurii și interdicţia 
de a dispune ulterior o nouă renunţare la urmărirea penală în aceiași cauză.

În al doilea rând, proiectul prevede doar două modalităţi de netrimitere în judecată, procu-
rorul soluţionând cauza prin clasare sau renunţare la urmărire penală. Clasarea reunește astfel 
toate soluţiile de neurmărire care în prezent sunt reglementate sub denumirea de neîncepere a 
urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea acesteia.”
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1. Sesizarea organelor de urmărire penală
Potrivit art. 288 C.pr.pen., la fel ca și  în actuala reglementare, sesizarea organelor de urmărire 

penală, se face prin plângere sau denunţ. ,,Când potrivit legii, punerea  în mișcare a acţiunii pe-
nale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoa-
na prevăzută de lege, la cererea de urmărire penală a persoanei competente ori cu autorizarea 
organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate începe în lipsa  acestora” ( art. 288 alin 2).

,,Când actul de sesizare îndeplinește condiţiile prevăzute de lege și se constată că nu există 
vreunul dintre cazurile prevăzute le art. 16 alin 1, organul de urmărire penală dispune începerea 
urmăririi penale cu privire la  faptă. Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă care 
cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 286 alin 2 lit. a-c și g” ( art. 305 alin 1 și 1). 

Din conţinutul textului redat mai sus, rezultă că, în noua reglementare a codului de procedu-
ră penală, a fost eliminată faza actelor premergătoare, iar aceasta rezultă din expunerea de motive 
a Legii 135/2010 în care textual se arată:

,, Simplificarea etapei de urmărire penală s-a realizat pe de o parte prin reglementarea unei 
proceduri rapide de verificare a sesizării adresate organelor de urmărire penală,  ce permite ca, 
atunci când din cuprinsul acesteia rezultă faptul că s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală 
și nu există vreunul din cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale, organul de urmărire 
penală să dispună începerea urmăririi penale cu privire la faptă, prin declanșarea fazei de inves-
tigare a faptei fiind conturat cadrul procesului penal.

În acest mod s-a eliminat etapa actelor premergătoare care, în actuala reglementare, se pre-
lungește până la stabilirea identităţii făptuitorului și presupune activităţi similare administrării 
probelor în procesul penal fără asigurarea tuturor garanţiilor specifice acestuia.”

Rezumând  cele arătate mai sus rezultă următoarele:
- după sesizare, organul de urmărire penală verifi că dacă există vreunul din cazurile prevăzute de 

art. 16 alin 1 C. Pr. Pen.,  iar în caz negativ dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă, dacă 
nu se cunoaște făptuitorul sau, cu privire la acesta, dacă identitatea făptuitorului  este cunoscută.

Prima problemă pe care mi-am pus-o a vizat părţile din procesul penal. Mi-am pus o întreba-
re simplă:  În calitatea mea de organ de urmărire penală, când am obligaţia de a aduce la cunoș-
tinţă făptuitorului că a dobândit calitatea de suspect.?

Am lecturat codul de procedură penală o dată, și încă o dată, apoi am ajuns la următoarea concluzie:
- în cod nu se prevede un termen determinat;
- singurul text de lege care îmi permite să merg înainte este art. 77care definește suspectul ca 

fiind ,, persoana cu privire la care, din datele și probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezo-
nabilă că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.”

Prin urmare, pentru a aduce unei persoane le cunoștinţă că are calitatea de suspect este nece-
sar să am date și probe din care rezultă bănuiala legitimă că a comis o faptă prevăzută de legea 
penală. Cum procedez? Administrând  probe?  Practic, numai în acest mod pot să-mi motivez 
bănuiala,  în condiţiile în care, cel cercetat, se bucură de prezumţia de nevinovăţie iar sarcina 
administrării probei și implicit dovedirea   vinovăţiei aparţine organului judiciar. 

Concluzia la care am ajuns generează o nouă întrebare: Ce probe pot administra fără a duce 
atingere dreptului la apărare a persoanei cercetate? Problema, aparent simplă, este în fapt foarte 
complicată, având în vedere că, între momentul în care organul judiciar începe urmărirea cu 
privire la faptă și momentul în care începe faza de investigare a persoanei,  perioada de timp 
poate fi foarte lungă.  

2. Administrarea probelor
Potrivit art. 100 C.pr.pen., în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală admi-

nistrează probe atât în favoarea cât și în defavoarea suspectului sau inculpatului, din oficiu 
sau la cerere.
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După cum se poate observa, legiuitorul folosește din nou noţiunea de suspect. Într-un pro-
ces clasic, în partea vătămată și martorii sunt cunoscuţi, lucrurile sunt mai simple. Organul de 
urmărire penală administrează probele  necesare pentru a-și motiva bănuiala, după care dispune 
începerea urmăririi penale cu privire la faptă și îi aduce persoanei bănuite  la cunoștinţă de faptul 
că a dobândit calitatea de suspect. Din acest moment, suspectul are, conform art. 78, drepturile 
prevăzute de lege pentru inculpat. 

Ce se întâmplă însă atunci când există doar o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau 
săvârșirea unei infracţiuni ?

Am utilizat expresia folosită în mod frecvent de legiuitor la titlul IV din codul de procedură 
penală, denumit ,,Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii”.

Prima întrebare pe care ne-am pus-o este ce anume presupune o ,,suspiciune rezonabilă” și 
dacă este vreo deosebire între aceasta și ,, bănuiala rezonabilă”, condiţie ca persoana să dobân-
dească calitatea de suspect.

Răspunsul este desigur pozitiv. Suspiciunea rezonabilă presupune existenţa unor date refe-
ritoare la comiterea unor fapte pe când bănuiala rezonabilă presupune existenţa unor probe sau 
indicii referitoare la faptă și făptuitor.

Am făcut această precizare deoarece codul prevede niște tehnici speciale de supraveghere sau 
cercetare care,  din punctul nostru  de vedere,  utilizate în forma în care au fost reglementate, vor 
transforma urmărirea penală într-o fază inchizitorială, în care oricine poate fi  urmărit, intercep-
tat, supravegheat video ori provocat în baza unor suspiciuni. 

Înainte de a proceda la analiza acestor tehnici noi, considerăm oportun a reda mai jos conţi-
nutul art. 102, pentru câteva motive pe care le veţi vedea în continuare:

,, Probele obţinute prin tortură, precum și probele derivate din acestea nu pot fi  folosite în 
cadrul procesului penal

Probele obţinute în mod ilegal nu pot fi  folosite în procesul penal
În mod excepţional, dispoziţiile art. 2 nu se aplică dacă mijlocul de probă prezintă imperfecţi-

uni de formă sau există alte neregularităţi procedurale care produc o vătămare pentru înlăturarea 
căreia este necesară excluderea acestuia.

Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod 
nelegal și nu puteau fi  obţinute altfel

Probele derivate din probele prevăzute la alin 2 nu se exclud dacă probele obţinute în mod 
nelegal sunt folosite în condiţiile art.3”.

3. Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare.
Conform art. 138, constituie tehnici speciale de supraveghere sau cercetare următoarele:
a) Interceptarea convorbirilor sau comunicărilor:
b) Accesul la un sistem informatic;
c) Supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
d) Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
e) Obţinerea listei convorbirilor telefonice;
f) Reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poștale;
g) Solicitarea și obţinerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzacţiile financiare, pre-

cum și a datelor financiare, precum și a datelor financiare ale unei persoane;
h) Utilizarea investigatorilor sub acoperire;
i) Constatarea unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unui contract;
j) Livrarea supravegheată;
k) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii 

sau a unui punct de acces la un computer.
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Am adus în discuţie aceste tehnici speciale deoarece, sincer vorbind, nu pot să-mi imaginez 
în ce situaţii se pot autoriza acestea, fără a încălca principiul loialităţii probelor, dar, mai ales, 
pentru a evidenţia faptul că, aceste tehnici, prelungesc, de cele mai multe ori, procesul penal în 
mod nejustifi cat. Mai mult,  ele vor conduce la o creștere mare a cheltuielilor pentru ca, în fi nal, 
să se constate că ,, interesul public în urmărirea acestora” a fost încălcat.

4. Clasarea și renunţarea la urmărire penală
În acest sens, art. 314 prevede următoarele:
,,După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispo-

ziţiilor art. 285, procurorul,  la propunerea organului de urmărire penală sau din ofi ciu, soluţio-
nează cauza prin ordonanţă dispunând:

- clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, 
întrucât  există unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. 1;

- renunţă la urmărirea penală, când nu există interes public în urmărirea penală a învinuitu-
lui sau inculpatului.

Procurorul întocmește o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte 
sau mai mulţi suspecţi sau inculpaţi și chiar dacă  se dau acestora rezolvări diferite conform art. 1.

Am redat acest articol pentru a  sublinia labilitatea profesională a celor ce au conceput acest 
text de lege care au plasat renunţarea la urmărire penală alături de soluţia  clasării, ce se dispune 
atunci când se constată că există unul din cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercita-
rea acţiunii penale.  

Pentru a mă face înţeleasă vreau să subliniez următoarele: 
Primul lucru pe care trebuie să-l facă organul de urmărire penală, atunci când este sesizat, 

este de a verifi ca dacă este competent și dacă, în cauză nu există unul din cazurile care împiedică 
punerea în mișcare și exercitarea acţiunii penale prevăzute de art. 16. 

 Potrivit art. 318 alin 2, renunţarea la urmărire penală poate avea loc numai după punerea în 
mișcare a acţiunii penale și înainte de sesizarea camerei preliminare.

În argumentarea opiniei exprimate vreau să fac trimitere la art. 327 care prevede:
,, Atunci când se constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevă-

rului, că urmărirea penală este completă și există probele necesare și legal administrate, procurorul:
- emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire 

penală rezultă că fapta există, că aceasta a fost săvârșită de inculpat și că acesta răspunde penal;
- emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărire penală, potrivit dispoziţiilor legale”
Înainte de a pune punct acestui comentariu vreau să mai subliniez ceva: renunţarea la urmărire 

penală presupune că persoana este vinovată însă statul, prin organele sale judiciare, constată că nu 
există interes public în  urmărirea inculpatului.

De asemenea, vreau să subliniez faptul că, dacă dispoziţiile ce reglementează urmărirea penală, 
astfel cum a fost gândite de legiuitor, vor fi aplicate,  nu ne rămâne decât să sperăm că  România 
va fi condamnată de către C.E.D.O. în cât mai puţine dosare.

1.1 Clasarea
Potrivit art. 315 C.pr. pen., clasarea se dispune când:
a. Nu se poate începe urmărirea penală întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond și formă 

esenţiale sesizării ori există unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin.1;
b. Nu se poate pune în mișcare acţiunea penală sau aceasta nu poate fi exercitată întrucât exis-

tă unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin 1.
Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin 2, precum și dispoziţii 

privind:
a. Ridicarea sau menţinerea măsurilor asiguratorii;
b. Confiscarea sau restituirea bunurilor ridicate;
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c. Sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris;
d. Cheltuielile judiciare;
e. Sesizarea judecătorului de drepturi și libertăţi în vederea confiscării sau restituirii cauţi-

unii, după caz.
Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se 

va face menţiune despre aceasta.
În ordonanţă se va face menţiune și cu privire la încetarea măsurii de drept dispuse în cauză.
Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, in-

culpatului sau persoanei interesate, care au solicitat comunicarea soluţiei.
În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înștiinţează prin adresă adminis-

traţia locului de deţinere cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive, în vederea punerii 
de îndată în libertate a inculpatului.

1.2. Renunţarea la urmărire penală.
Unul dintre  principiile introduse de noul cod de procedură penală privește obligativitatea 

punerii în mișcare a acţiunii penale.
Reglementat de art. 7, acesta presupune următoarele :
,, Procurorul este obligat să pună în mișcare și să exercite acţiunea penală din oficiu atunci 

când există probe din care rezultă săvârșirea unei infracţiuni și nu există vreo cauză legală de 
împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. 2 și 3.

În cazurile și condiţiile prevăzute în mod expres de lege, procurorul poate renunţa le exerci-
tarea acţiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există interes public în 
realizarea obiectului acesteia.

În cazurile expres prevăzute de lege, procurorul pune în mișcare și exercită acţiunea penală 
după introducerea plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după obţinerea autorizării ori 
sesizării organului competent sau după îndeplinirea unei alte condiţii prevăzută de lege”.

Critica noastră vizează situarea acestui principiu în rândul principiilor specifice tuturor faze-
lor procesului penal.

Definite ca fiind idei diriguitoare și fundamentale, potrivit cărora este organizat și se desfă-
șoară procesul penal, aceste principii stau la baza întregii activităţi procesuale, motiv pentru care 
nu pot fi considerate ca principii fundamentale acele reguli care privesc numai una din fazele 
procesului penal.

Astfel, publicitatea ședinţei de judecată sau caracterul scris al urmăririi penale nu pot fi con-
siderate principii fundamentale ale procesului penal, deoarece ele sunt specifice doar numai unor 
faze ale acestuia.

Potrivit tradiţiei românești, dar și a altor state, acest principiu trebuia situat în partea codului 
ce reglementează urmărirea penală și nu aici.

De exemplu, în  codul de procedură penală actual sunt înscrise ca reguli de bază ale procesu-
lui penal: legalitatea și oficialitatea, aflarea adevărului, rolul activ, garantarea libertăţii persoanei, 
respectarea demnităţii umane, prezumţia de nevinovăţie, garantarea dreptului de apărare, limba 
în care se desfășoară procesul penal și folosirea limbii române prin interpret.

Renunţarea la urmărire penală este prevăzută de art. 318. Textul în discuţie prevede următoarele:
În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii  sau pedeapsa închisorii de 

cel mult 5 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când, în raport de persoana inculpatu-
lui, de conduita avută anterior săvârșirii infracţiunii, de conţinutul faptei, de modul și mijloacele de 
săvârșire, de scopul urmărit și de împrejurările concrete de săvârșire, de urmările produse sau care 
s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracţiunii, de eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea 
sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, constată că nu există interes public în urmărirea acestuia.

Renunţarea la urmărirea penală poate avea loc numai după punerea în mișcare a acţiunii penale 
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și înainte de sesizarea camerei preliminare. Punerea în mișcare a acţiunii penale are loc atunci când 
din probele administrate în cauză rezultă motive rezonabile a se crede că suspectul a săvârșit fapta 
prevăzută de legea penală. Procurorul pune în mișcare acţiunea penală prin ordonanţă iar acest fapt  
este comunicat inculpatului care este citat în vederea audierii. Dacă din probele administrate rezultă 
vinovăţia inculpatului și sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 318, procurorul poate renunţa 
la urmărirea penală iar asupra renunţării acesta se pronunţă tot prin ordonanţă.

Prin urmare, numai din acest moment sunt recunoscute posibilităţile alternative de soluţio-
nare a cauzei, astfel încât se evită situaţiile în care lipsa probelor ar permite sancţionarea unei 
persoane bazată pe recunoașterea sa ori judecarea acestuia în procedura simplificată.

Textul art. 318, ce prevede că renunţarea la urmărirea penală poate avea loc numai după pu-
nerea în mișcare a acţiunii penale și înainte de sesizarea camerei preliminare vine, din punctul 
nostru  de vedere, în contradicţie cu art. 319 ce prevede posibilitatea pentru inculpat ca, în ter-
men de 20 zile de la primirea copiei de pe ordonanţa de soluţionare a cauzei, să solicite continu-
area urmăririi penale.

După cum rezultă și din expunerea de motive, o condiţie a renunţării este ca urmărirea penală 
să fie finalizată și să rezulte vinovăţia inculpatului. Prin urmare, nu vedem în ce situaţie ar putea cere 
inculpatul continuarea ei. Logic, acesta ar putea cere continuarea procesului pentru a-și dovedi ne-
vinovăţia, situaţie ce ar presupune întocmirea rechizitoriului și trimiterea în judecată.

Această variantă este în consens cu dispoziţiile art. 396 C.pr. pen., care permite instanţei de 
judecată să renunţe la aplicarea pedepsei.
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DE INVESTIGAŢIE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL  AL ROMÂNIEI 

ȘI A ALTOR ŢĂRI

Prof.univ.dr., Valeriu CUȘNIR, 
Director, Centrului de Drept al IISD al AȘM 
Drd.,  Ionel ŢURCAN, 
Vice-comisar București, România

Sumary
Th e robot contains the analysis legislation to Russia, USA, and Romanian on subject of the in-

stitute of the agent under covering.
Work contains the analysis of the correspondence to of the law „about operative-investigation to 

activity” Republics of the Moldova with laws Russia, USA, Romanian. However his contents not to 
the full adequately condition and trend of the development to criminal situation in our country, but 
in separate events will not with need to apply practical persons and need proper guard constitutional 
rights and liberties of the person and person. Accordingly, rates operative- investigation of the law 
need for improvement with meant position.

Ofi ţerii de poliţie se mulţumesc, în aceste cazuri, să menţioneze în procesul verbal că au luat 
cunoștinţă de un asemenea fapt printr-o persoană demna de crezare, dar care dorește să-și păs-
treze anonimatul.

Ofi ţerii de poliţie se mulţumesc, în aceste cazuri, să menţioneze în procesul verbal că au luat 
cunoștinţă de un asemenea fapt printr-o persoană demna de crezare, dar care dorește să-și păs-
treze anonimatul.Prin aceasta, consider, alături de alţi autori, că per soana interesată nu are drep-
tul să pretindă ridicarea anonimatului agenţilor infi l traţi, care sunt agenţi aparţinând unui servi-
ciu de poliţie care, fi ind în misiune, sunt introduși într-un mediu criminal cu intenţia de strânge 
probe pentru infrac ţiunile proiectate sau comise1. 

Din aceasta cauză, pe de o parte, ofi ţerul de poliţie care depune mărturie în faţa judecătorului 
poate să refuze, în interesul luptei contra criminalităţii și pentru a asigura protecţia informatoru-
lui său, să dezvă luie numele acestuia2.

1  M. Guerin, Le témoignage anonyme au regard de ta jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, în „Revue trimestrielle des droits de i'homme, nr. 49/2002, p. 50; H. Matropoulou, Le recours 
aux indicateurs au regard de la Convention européenne des droits de I'homme. în Les enquêtes de po-
lice, Bibliothèque des Sciences criminelles, tome 32, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, 
1995, p. 764-765. Ch. De Vafkeneer, L 'exécution des opérations undercover, op. cit., p. 897; M Henri-D. 
Bosly, D, Vandermeetsch, Droit de la procédure pénale. La Charte Brugge, 2001, p. 921-922; Ch, De 
Valkeneer, La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 266-297. 
M. De Rue, Les droits de l'homme et les méthodes modernes d'enquête policière, Ch. De Valkeneer, 
L'exécution des opérations undercover; cit. mai sus, p. 899. M. Guerin, Le témoignage anonyme au re-
gard de ta jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, în „Revue trimestrielle des droits 
de i'homme", nr. 49/2002, p. 50; H. Matropoulou, Le recours aux indicateurs au regard de la Convention 
européenne des droits de I'homme. în Les enquêtes de police, Bibliothèque des Sciences criminelles, tome 
32, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, 1995, p. 764-765.

2  Ch. De Vafkeneer, L 'exécution des opérations undercover, p. 897.
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Chestiunea provocării este primordială în examinarea actelor investigato rilor sub acoperire, în-
trucât, aliniindu-se doctrinei și jurisprudenţei unanime în materie, legiuitorul a trebuit să accepte și 
în conformitate cu noile prevederi ale art. 64 alin. 2 C.pr.pen., introduse prin Legea nr. 281/2003, că 
acţiunea penată pusă în mișcare pentru infracţiunile comise în urma provocării este inadmisi bilă3.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Jasper contra Regatul Unit, 16 februarie 2000. Investi-
gatorii sub acoperire se confundă de regulă cu autorii. De aceea, nu trebuie să ne uimească faptul ca 
evoluţia recentă a protecţiei martorilor în statele europene este concentrată îndeosebi pe investigaţia 
secretă (ancheta sub acoperire). Problematica probelor secrete în jurisprudenţa Curţii europene 
se concentrează în jurul modelului procesului echitabil, care este el însuși subordonat exigenţelor 
unei societăţi democratice. În acest fel, dacă principiul contradictorialităţii este intrinsec dreptului 
la un proces echitabil, implicând comunicarea probei oricărei persoane acuzate, totuși, dreptul la 
divulgarea probelor nu este un drept absolut, autorităţile de urmărire putând păstra secretul asupra 
elementelor de probă (de pildă, secretul identităţii anumitor martori). În legătura cu aceasta, s-a 
admis posibilitatea ca anumite probe să fi e disimulate faţă de apărare, astfel încât să se respecte 
drepturile fundamentale ale altui individ ori să fi e salvgardat un interes public important. În acest 
caz, trebuie îndeplinite două condiţii: caracterul absolut necesar al unui asemenea secret; caracterul 
global echitabil al procesului decizional care a condus la conservarea secretului4.

Dacă respectarea primei condiţii scapă controlul Curţii, în măsura în care relevă aprecierea ju-
risdicţiilor naţionale, cel de-al doilea criteriu presupune ca decizia să fi e luată sub controlul unui 
judecător care este obligat de a verifi ca pe tot parcursul procesului ca secretul să nu contravină 
principiilor pertinente ale echităţii procedurale consacrate de art.6 paragraful 1 din Convenţie și 
ca apărarea să fi e informată, respectiv să fi e în măsură să prezinte observaţii prealabile. Toate difi -
cultăţile cauzate apărării printr-o limitare a drepturilor sale trebuie să fi e sufi cient compensate prin 
procedura urmată în faţa tribunalelor (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Doorson 
contra Ţările de Jos din 26 martie 1996, Récueil, 1996-II, p.470-471, paragraful 70). În acest sens se 
poate conchide că echitatea procesului, care este opera judecătorului, se substituie egalităţii armelor.

Sunt tehnici de investigaţie delicate, deoarece ele nu pot fi  realizate fără să se lezeze principiul 
loialităţii și echităţii în cercetarea infracţiunilor pentru ca sunt însoţite, de regulă, de viclenii și de 
disimulări. Totodată, s-a subliniat că, în cazul operaţiunilor de lungă durată, agentul dobân dește o 
autonomie din ce în ce mai mare și scapă unui control regulat, găsindu-se plasat de multe ori într-o 
situaţie în care ar putea fi  ușor corupt ori ar putea să ia parte el însuși la activităţile infracţionale5. 

În fi ne, operaţiunile de care discutam trebuie să răspundă unor date obiective. Or, cunoașterea 
unei situaţii infracţio nale sau preinfracţionale presupune ca o operaţiune undercover să rămână 
doar o tehnică de cercetare, nu o metodă de colectare a informaţiilor. De aceea, s-a considerat că 
infi ltrările de scurtă durată asigură mai bine echilibrul între efi ca citatea cercetărilor și atingerile 
potenţiale ale demnităţii justiţiei6.

Ar putea fi  înfăţișate, bineînţeles, diverse soluţii concrete în scopul de a permite unui acuzat să 
interogheze un „martor” fără a revela identitatea acesteia. Interogatoriul indirect, în care acuzatul pune 
întrebări în scris sau oral printr-un sistem de deformare a vocii martorului, este una din metode. 

3  M. De Rue, Les droits de l'homme et les méthodes moderne; d'enquête policière, p. 328; C, de Valkeneer, 
La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, p. 295 și jurisprudenţa citată: Ch. De Valkeneer, 
L'exécution des opérations undercover; cit. mai sus, p. 899.

4  P.Mathonnet, Preuve et secret dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l´homme, în 
„L´astrée”, octombrie 2000, nr. 12, p. 53;

5  F. Piedboeuf, De l´étendue du contrôle de la légalité des preuves et des opérations policières par le juge 
d'instruction Operaţiunile undercover

6  Ch. De Valkeneer, L'exécution des opérations undercover, în „Revue de droit pénal el de criminologie” 
septembrie 1992, p. 896.
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Kostowski, 20 noiembrie 1989,  Serie  A, 
nr.166, paragr.41. în același sens, a se vedea și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotă rârea 
Windisch, 27 septembrie 1990, Serie A nr.186, paragr. 26;  În cauza Kostowski, petentul a fost 
autorizat să pună întrebări în scris judecătorului de instruc ţie care a audiat martorii acuzării. O 
altă formulă constă în a face ca martorul să fie interogat în mod direct, prin avocatul acuzatului, 
în absenţa acestuia din urmă. Această soluţie este de natură să remedieze, în mare parte, absenţa 
unei dezbateri contradictorii. Ea presupune, în același timp, o deontologie particulară din partea 
membrilor baroului, care vor trebui să se abţină de a dezvălui anumite informaţii clienţilor lor7.

În doctrină, au fost analizate condiţiile cumulative ce trebuie să le înde plinească o persoană 
pentru a putea fi investigator acoperit, în lumina legii, și anume: a) să aibă calitatea de poliţist; b) 
să fie special desemnat să efectueze această activitate (printr-un ordin intern al conducătorului 
instituţiei din care face parte persoana în cauză, în care să fie menţionate identitatea reală, iden-
titatea sau identităţile sub acoperire și durata de exercitare a acestei atribuţii de servi ciu)- c) să 
consimtă în acest sens; d) să existe autorizarea procurorului8.

Principiul proporţionalităţii înseamnă că trebuie stabilită o legătură, un echilibru, intre atin-
gerile pe care o metodă de anchetă este susceptibilă de a le aduce drepturilor fundamentale și 
gravitatea infracţiunilor pentru cercetarea cărora această metodă ar putea fi utilizată. Este vor-
ba aici de un principiu clasic al pro cedurii penale, și anume acela după care trebuie găsit un 
echilibru între obiectivele urmările și mijloacele utilizate pentru a le atinge. În acest context, 
ţinând seama îndeosebi de exigenţa previzibilităţii care decurge din jurisprudenţa Curţii euro-
pene a drepturilor omului în privinţa art. 8 din Convenţie, apare ca inadec vată simpla referire 
la criminalitatea gravă sau atingerea gravă adusă ordinii publice. De aceea, legiuitorul a vegheat 
la concretizarea principiului proporţio nalităţii, recurgând Ia întocmirea unei liste de infracţi-
uni, care conţin de regulă, mari crime organizate sau, în orice caz, mari delincvente, dar și la o 
formulă generală, făcând trimitere ia orice „alte infracţiuni grave”, noţiune care presupune un 
prag minim de pedeapsă (de cel puţin 5 ani), așa cum este definită „in fracţiunea gravă” de Le-
gea nr. 39/2003, în art. 2 lit. b, ceea ce conduce Ia con statarea că noile dispoziţii procedurale au 
un câmp de aplicaţie destui de larg9.

Din conţinutul acestor prevederi, rezultă că sub aspectul legitimării procedurale, noţiunea 
de „investi gator sub acoperire” implică întrunirea cumulativă a trei elemente:

a) desemnarea lui potrivii legii. Desemnarea se face, se pare, din categoria lucrătorilor ope-
rativi specializaţi în activităţi de informaţii, care pot fi „lucrători operativi din Ministerul de 
Interne, precum și din organele de stat care desfă șoară, potrivit legii, activităţi de informaţii 
pentru realizarea siguranţei naţio nale… . „ Legea prevede că desemnarea lor se face „în acest 
scop”, adică în acela de culegere de informaţii, fără să prevadă, însă, și o procedură de desem-
nare. Credem că ea este lăsată intenţionat în seama unei viitoare legi de organizare și funcţio-
nare a investigatorilor sub acoperire, probabil în competenţa organului administrativ din care 
face parte investigatorul. În acest fel, investigatorul sub acoperire ar putea fi desemnat, de pil-
dă, prin ordin intern al ministrului de in terne, la propunerea Inspectoratului General al Poliţi-
ei, conform prevederilor Legii nr. 218/2002;

7  Gh. Mateuţ, Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în fata organelor procesului penal, 
Editura Lumina Lex, București, 2003 p. 99.

8  L.C Lascu, Investigatorul acoperit - o nouă instituţie introdusă prin Legea nr. 143/2000 privind comba-
terea traficului și consumului ilicit de droguri, în „Dreptul nr.9/2002, p.109-117.

9  M. De Rue, Les droits de l'homme et Ies méthodes modernes d'enquête policière, în „Journal des tribuna-
ux", 2000, p. 236; I. Adamovich, Marge d'appréciation du législateur et principe de proportionnalité dans 
l'appréciation des restrictions prévues par la loi au regard de la Convention européenne des droits de 
l'homme, în „Revue trimestrielle des droits de l'homme"   1991 p. 291-300).
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Ne voia de eficacitate în lupta împotriva formelor evoluate de criminalitate, caracte rizate 
print-un nivel superior de organizare, a impus recurgerea la utilizarea procedeului investigatori-
lor acoperiţi, poliţiști care din ordinul autorităţilor legi time au dreptul să se infiltreze în organi-
zaţiile criminale spre a contribui la do vedirea activităţilor infracţionale10.

O poziţie asemănătoare o au și autorii manualelor contemporane. E.A.Dolea  determină pro-
cesul probaţiunii drept „o activitate, înfăptuită de organele de cercetare, organele procuraturii și 
judiciare, în corespundere cu prevederile legii procesuale, de selectare, verificare și apreciere a 
probelor în scopul stabilirii adevărului în cauza penală, care în caz special prezintă utilizarea teo-
riei cunoașterii”11.

În procesul penal arhaic, de tip acuzatorial, concepţiile empirice și mistice, permiteau organu-
lui judiciar să interpreteze în modul cel mai liber și foarte arbitrar anumite probe, având chiar o 
esenţă sau explicaţie supranaturală, în care spiritul de dreptate și de echitate era transferat uneori 
pe seama „înţelepciunii și atotputerniciei divinităţii”12.

Se constată că „scopul probaţiunii este constatarea adevărului, atingerea posibilităţilor și ne-
cesităţilor - în fiecare cauză penală …”13.  

De obicei, se consideră că probele reprezintă un proces de constatare a adevărului în 
procedura judiciară, cunoașterea acestui adevăr și justificarea despre conţinutul acesteia. 
Esenţa acestui proces constituie în acumularea, cercetarea, aprecierea și administrarea pro-
belor; iar în aspectul activităţii el prezintă  coeziunea metodelor de cunoaștere și autentifica-
re. Chiar dacă în literatura de specialitate nu este o unică noţiune a conceptului de probaţiu-
ne, putem spune că esenţa acesteia, în principiu, se caracterizează, asemenea și scopul – de-
terminarea adevărului în cauză14.

Așa, cum М. S.Strogovici  considera că „probaţiunea este constatarea cu ajutorul probelor 
a tuturor factorilor, circumstanţelor, ce prezintă importanţă pentru soluţionarea cauzei pe-
nale… Cu alte cuvinte probaţiunea este folosirea probelor pentru stabilirea circumstanţelor 
cauzei penale”15 .

M.M. Grodzinski definește probaţiunea drept „activitate de selectare, fixare și apreciere a 
probelor efectuată de organele de cercetare, organele procuraturii și judiciare”16. A.I. Trusov,  nu-
mește probaţiunea – proces de constatare a faptelor. 

După părerea lui I.B.Mihailovski probaţiunea „prezintă o activitate de selectare, fi xare și apre-
ciere a datelor de fapt despre circumstanţele care urmează a fi  stabilite în cauza penală, efectuată 

10  . K. Nolan ș.a., Blak's Law Dictionary, St. Paul, Minn., West Publishing Co, 1990, p. 1526.
11  Доля Е. А., Доказательства и доказывание // Уголовный процесс / Под ред. В. П. Божьева. М., 

2004, (Dolea E.A.,Probaţiunea și procesul de probaţiune. Procesul penal. Sub redactarea V.P.Bojiev, Mos-
cova, 2004, pag.149).

12  М.А.Чельцов-Бебутов, Курс уголовно-процессуального права, Издательство Альфа. Санкт-
Петербург, 1995, specifică,

13  Кокорев Л. Д., Котов Д. П., Этика уголовного про цесса, Воронеж, 1993, (Cocorev L.D. Cotov 
D.P. Etica procesului penal, Voronej, 1993, pag. 65),

14  Ратинов А.Р., Вопросы познания в судебном доказывании//Сов, государство и право. № 8, 
1964, (Ratinov A.P. Problema cunoașterii în probaţiunea judiciară Rev. Statul și dreptul sovietic, Nr. 8, 
1964, pag.107)

15  Строгович М. С., Курс советского уголовного процесса, М., 1968. Т. 1, (Strogovici M.S. Curs de 
drept procesual sovietic Vol.I, Moscova, 1968, pag. 295).

16  Государственный обвинитель в советском суде / Под ред. В. А. Бол дырева, М., 1954, Boldârev 
M. Acuzatorul de stat în procesul judiciar sovietic Moscova, 1954, pag.12. Трусов А. И. Основы 
теории судебных доказательств (краткий очерк). М., 1960, (Trusov A.I. Bazele teoriei de probaţiune 
judiciară, Moscova, 1960, pag. 8).
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de organele de cercetare, organele procuraturii și judiciare,  înfăptuite în corespundere cu preve-
derile legii procesuale”17.

Primul punct de vedere îl evidenţia activ, Celţov M.A ., care scria: faptele din care se scoate 
existenţa faptului ce trebuie dovedit, poartă denumirea de fapte probator sau probe ... 18.   

Despre sensul dublu a noţiunii de probă seria Strogovici M.S. „Termenul de probă” în proce-
dura penală se aplică în două sensuri, o proba ca sursă de primire de către anchetă sau judecată a 
datelor despre unul sau alt fapt și probă ca singurul fapt, circumstanţă, din care ancheta și judeca-
ta își fac concluzii despre alte fapte, ce sunt supuse stabilirii pe dosarul penal dat19. 

Determinările arătate cu toate că se deosebeau între ele, totuși au ceva comun: datele faptice și 
sursele lor se examinau izolat unul de altul; din altă parte, îtr-un rînd de cazuri se punea semnul 
egalităţii între informaţia faptică (datele despre fapte) și singure faptele. 

Tractării incorecte a noţiunii de probă în mare măsură îi favoriza părerea expusă de către 
A. Vîșinschii. El scotea, că „Probele judiciare  - sunt niște fapte obișnuite, aceleași fenomene ce 
se întâmplă în viaţă, aceleași lucruri, aceiași oameni, aceleași acţiuni ale oamenilor. Se numesc 
probele judiciare, deoarece ele intră în orbita procesului penal, devin mijlocul de stabilire  a cir-
cumstanţelor ce le interesează  ancheta și judecata”20.

Recunoscând probele nu ca niște date despre anumite fapte, ci însăși faptele realităţii obiecti-
ve, A.Voloșinschii, în esenţă schimbată centrul de greutate a procesului probatoriu spre aprecierea 
importanţei procesual penale a faptelor ce „au călcat pe orbita procesului penal”, ignorând aceea 
că anchetatorul și judecata au de afacere cu datele și informaţia despre date, autenticitatea cărora 
ei vor trebuia să o verifi ce, numai după aceasta ei pot să-și facă concluzii despre existenţa în trecut 
a faptei social periculoase și de a da ei o apreciere procesual penală.

Cu urmare ai acestea întrebările de bază a procesului probatoriu, alcătuiesc specifi ca lui (ce 
anume ne servește ca probă a faptei existente, cum de adunat aceste probe, a le verifi ca și aprecia, 
cum de a atinge cunoștinţele autentice  ect.), în esenţă rămînînd în afara teoriei probatorice. Dez-
voltînd această conceptic, A.Ia.Voloșinschii a admis folosirea în calitate de probă a „faptelor”, ce 
au intrat în orbita procedurii penale.

Mulţi autori la această întrebare răspund negativ. Așa Gradzinschii M.M. scria : „Cea mai 
simplă metodă de stabilire a unui sau altui fapt este urmărirea nemijlocită a lui. Dar în procedura 
penală această metodă e exclusă. Infracţiunea, ce alcătuiește obiectul cercetării, prezintă un fapt 
al trecutului faţă de momentul examinării faptei, și deci, urmărirea nemijlocită de către ancheta-
tor și judecător a faptei date nu poate avea loc”21.

Prin pertenenţa probelor înţelegem legătura între conţinutul ultimelor și circumstanţele ce 
intră în obiectul probatoriu, dau cu alte importanţa pentru cercetarea corectă și examinarea ju-

17  Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутрен них дел / Под ред. Б. Т. 
Безлепкина, М., 1988, (Bezlepchin B.T. Bazele procesual penale a activităţii organelor din cadrul Mi-
nisterului afacerilor interne, Moscova, 1988, pag. 54.).

18  М.А.Чельцов, «Совецкий уголовный процесс» Mосква, 1986, (Celiţov M.A., Procesul penal 
sovietic, Moscova, 1986, pag.134-156).

19  Белкин Р.С. Винберг А.И., и др., «Теория доказательств в совецком уголовном процессе», 
Москва, 1973, (Belchin R.S., Vinberg A.I., etc. Teoria probatorie în procedura penală sovietică, Mosco-
va, 1973. pag. 197-227).

20  Вырщинский А.Е., «Теория судебных доказательств  в  совецком уголовном процессе», 
Москва, 1950, (Vîrșinschii A.E. Teoria probelor judiciare în dreptul procesual sovietic Moscova 1950. 
pag. 223).

21  Градзинский М.М. «Улики в  совецком уголовном процессе » Ученные труды ВИУМ вып.VII, 
Москва, 1974. (Gradzinschii M.M. Probele în procesul penal sovietic. Munca știinţifică, ed. VII, Mos-
cova, 1974),
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diciară. Existenţa unei așa legături determină posibilitatea procedurii în baza probelor tabloului 
faptic a eveninentului cercetat22.

O soluţie în această privinţă este propusă de către savantul rus R. Belkin. Acesta consideră pe 
bună dreptate, opinie susţinută și de noi, că în Codul de Procedură Penală ar fi  destul să prefi gu-
reze principiile generale de admisibilitate în procedura penală a metodelor și mijloacelor tehnico-
știinţifi ce fără a le nominaliza în lege23.

În limitele prevenţiei merită susţinere părerea lui A. P. Isicenko despre necesitatea elaborării 
criteriilor profi lacticii operative de investigaţie, reînceperea gestiunii cauzelor de evidenţă opera-
tivă profi lactică24. 

Întemeiată ar fi  cercetarea profi lacticii AOI ca o formă a teoriei criminalistice  privind preve-
nirea infracţiunilor25. 

Procesul, acceptat ca activitatea organelor competente privind pornirea, cercetarea, soluţio-
narea cauzelor penale, activitate efectuată în anumite scopuri, apare numai dacă informaţia re-
ceptată este sufi cient de importantă întru apariţia pretextului prevăzut de legea procesuală și 
pentru suspectarea persoanei în săvârșirea sau pregătirea infracţiunii. Toate acţiunile ulterioare, 
îndeplinite în scopul verifi cării bănuielii respective, constituie efectuarea procesului penal. Hotă-
rârea privind aplicarea unui astfel de mijloc o putem raporta la categoria celor social-juridice care 
intermediază acţiunea legilor procesuale și penale și care contribuie la realizarea lor, avându-se în 
vedere complexitatea socială a situaţiei26. 

Un fel aparte de măsuri operative existent atât în perioada prerevoluţionară, cât și în pro-
cesul actual de luptă cu infracţionalitatea îl constituie observaţia. Pe parcursul ei se analizează 
comportamentul și activitatea persoanelor concrete, fără contactul nemijlocit cu ele. În literatura 
juridică observaţia este apreciată ca „metodă empirică care presupune o percepţie premeditată, 
sistematică și exact orientată a persoanelor concrete în condiţii fi rești, fără amestec în activitatea 
lor, metodă care asigură înregistrarea, aprecierea și studierea specifi cului comportamentului ce-
lor supuși observaţiei, precum și stabilirea sensului acestuia, motivelor etc”27.

Putem afi rma că infi ltrarea operativă are unul din scopuri caracterul de fi xare în controlul 
activ asupra comportamentului deviant. Aici poate fi  baza analizei procesual-penale ulterioare a 
structurii și organizării grupului, a distribuirii ei de roluri, ceea ce în opinia unor autori trebuie 
să includă obiectul probaţiunii28. 

22  Арсеньев В.Д., «Доказывания фактических обстоятельств дела в отдельных стадиях 
Совецкого уголовного процесса», Иркутск, 1970, с.77-78, (Arseniev V.D. Dovedirea circumstanţelor 
de facto pe dosar în compartimentele Dreptului procesual Sovietic Ircutsc. – 1970 pag.77-78),

23  Белкин Р.С., Курс криимналистики: Учебное пособие для ВУЗов 4- 3-е издание, дополненное. 
Москва, ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001, стр.210.,

24  Исиченко А.П., Оперативно-розыскная криминология:Учебн. Пособие. - М., 2001, 
(A.P.Isicenko Criminilogia operativă de cercetare, Manual, Moscova, 2001, p.48-49).

25  Эксархопуло А.А., Криминалистичекская теория формирование и перспективы развития в 
условиях НТР.- СПб., 1993, (A.A. Exharpulo, Aspecte criminalistice ale teoriei de formare și perspective-
le dezvoltării în condiţiile NTR, Moscova, 1993, p.20).

26  Жалинский А.Е, Социально-правовое мышление :проблемы борьбы с преступностью.- М., 
1989, (A.E. Jalinskii Analiza social juridică în lupta cu criminalitatea Moscova, 1989, p.156-172).

27  Оперативно-розыскная деятельность. Учебник /Под ред. Горяинова К.К.. Овчинского B.C., 
Шумилова А.Ю., -М., (2001Activitatea operativă de investigare, Manual, sub redacţia C.C.Goreinov, 
V.S.Ovcinskii, A.Iu.Șumilov, Moscova, 2001, p.211).

28  Белова Н.В., Доказывание организованного характера преступной группы на досудебных 
стадиях уголовного процесса. Автореферат дис.канд.юрид. наук. Воронеж, 2002, (Belov N.B., Pro-
baţiunea caracterului infracţional al grupurilor criminale la etapa prejudiciară în procesul penal. Auto-
referat Voronej, 2002, p.17).
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Sunt evidenţiate chiar trei tipuri de bănuială: simplă; sufi cientă; serioasă. La sfera activităţii 
înţelese de noi ca AOI se referă bănuiala „simplă” – posibilitatea minimă de săvârșire a faptei 
sancţionate penal. Acest lucru nu constituie o supoziţie abstractă, ci existenţa unor anumite fapte 
și anumitor persoane29.

 „ Despre măsurile urgente de apărare a ordinii democratice și a securităţii sociale”, Legea din 
1982 (nr. 34)4) „Despre măsurile în apărarea sistemului constituţional”30.

Modifi cări esenţiale în legislaţie sunt cu atât mai necesare, cu cât, adesea, are loc o confuzie a 
noţiunilor „provocare” și accelerarea stabilirii semnelor infracţiunii. Astfel, M. Selezniov în mod 
corect acordă atenţie inadmisibilităţii provocării de către organele de drept a dorinţei cetăţenilor 
de a săvârși infracţiunea (aducând ca exemplu luarea de mită și menţionând că baza AOI (OPD) 
este doar delapidarea)31. 

În activitatea practică a poliţiei se pune ţelul pe capitolul culegerii, strâgerii, raţionalizării și pre-
lucrării informaţiei despre grupările criminale. „Informaţia calitativă este cheia în politica și strategia 
controlului asupra organizaţiilor criminale” remarcă la acest capitol J.Dintino și F.Martens. În esenţa 
acestei opinii trebuie de înţeles care este obiectul de infl uenţă în această sferă, căci organizaţiile 
criminale sunt ca un tot întreg32. 

Folosind activ investigatorul sub acoperire, în investigaţiile operative organele de drept se mai 
bizuie, și pe dispoziţia tradiţională a opiniei publice. În Marea Britanie chiar înaite de formarea 
poliţiei, ca organ al statului la începutul secolului al XVII-lea exista așa numita sistemă ”Do it 
your self”( acţionează singur). Fiecare persoană, poate să predea poliţiei, pe infractor, benefi ciind 
de întoarcerea averii perdute sau primirea unei recompense. Stima înăscută la oameni, de a res-
pecta legea, permite și azi de a se folosi, de programe poliţienești, ca exemplu programa denumită 
”ajutor vecinilor” sau ”prindel de mână” care au fost folosite în Canada. Programul de funcţionare 
a ultemei programe, consta în faptul, că orice cetăţean din Ottava oraș din Canada, observând 
careva acţiuni suspecte, poate suna la poliţie, pentru a transmite, ceea ce-a văzut. Dacă bănuelile 
vor fi  adevărate și vor duce la arestarea infractorilor, sursa de informare va fi  remunerată. Se ga-
rantaeză că persoana nu va fi  divulgată.

Lucrător operativ sau anchetator ar fi  un calculator s-ar descoperi mai operativ infracţiunile. 
Rezolvarea problemei date, prin aplicarea măsurei care a fost propusă mai sus, după părea noastră 
ar fi  o utopie. Cu regret în cadrul organelor de drept nu există încă o metodologie efi cientă de 
obsorbţiei, analizare, raţionalizare și prelucrare a informaţiei, după toţi parametrii. Nu este elabo-
rată o strategie, care ar duce spre soluţionare problemei date.

Însă pentru a verifi ca, dacă informaţia primită este obiectivă organul investigativ operativ, 
apelează la persoanele, care colaborează confi denţial cu organul investigativ operativ. În legis-
laţia Federaţiei Ruse la categoria investigatorilor sub acoperire se atribuie: agenţi și informatori.

A. Dalles. care consideră că ”lucrul agenturistic, este o alternativă nu numai pentru activitatea 
operativă, dar și pentru infi ltrarea investigatorului sub acoperire în structurile serviciilor secrete ale 
dușmanului. Dacă nu se poate de infi latrat, investigatorul tău în structura străină, atunci nu rămâ-
ne de făcut, decât de racolat de acolo un investigator”33.

29  Туценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А., Уголовный процесс западных государств. - М., 
2002. (C.F. Tuţenco L.V.Golovco, B.A. Filimonov Procesul penal al statelor occidentale, Moscova, 2002).

30  Решетников Ф.М., Правовые системы стран мира. Справочник.- М.,1993., (F.M.Reșetnicov 
Sistemele juridice globale,  Îndrumar, Moscova, 1993, p.115).

31  Селезнев М., Арест - по решению суда// Росс. Юстиция,- 1995.-№2, (Seleznev M., Arestul – ho-
tărâre a instanţei de judecată, Justiţia Rusă, 1995, nr.2, p.42).

32  Адашкевч. Ю.Н„Организованнаяпреступности-2”, Под. ред, Долговои. А.и Дякова.С.В., 
Криминологическая  Ассоциациа, Mосква, 1993, p. 208.

33  Даллес А. Исскуство разведки./ Пер. с англ. Междунар.отношения; МП „Улисс”, 1992, c. 288.
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Drept temei, de pornire a urmării penale, servește informaţia parvenită la organele de drept, 
despre săvârșirea unei infracţiuni. Cu toate că în art.140 Cod.proc.pen nu este prevăzut, drept 
temei de pornire a urmării penale, folosirea rezultatelor acţiunilor investigativ operative, însă din 
conţinutul normei juride, se subînţelege acest lucru34.

Raportul privind constatarea infracţiunii, trebuie să conţină informaţii despre circumstanţele 
infracţiunii, sursa de provinienţă a informaţiei, numele prenumele și gradul persoanei care a 
obţinut informaţia. Informaţii cu privire la sursa de provenienţă a informaţiei nu se expune în 
conţinutul raportului dar se scrie ”în urma acţiunilor operative de investigaţie s-a constatat”  fără 
ca să mai fi e descrise pe larg circumstanţele depistării infracţiunii și numele persoanelor care au 
participat la descoperirea acesteia35.

Informaţia parvenită de la organul investigativ operativ, va servi drept temei de pornire a 
urmărire penale, doar în acel caz când va exista componenţa de infracţiune. Pentru verifi carea 
mai detaliată a informaţiei, organul de urmărire penală, va face la nevoi și acţiuni, de verifi carea 
suplimentară a informaţiei parvenite. În cazul dat, ne referim la informaţia parvenită, de la inves-
tigatorii sub acoperire, care poate servi drept temei, de pornire a urmării penale, numai după o 
verifi care în prealabil a acestei informaţii.

Un element esenţial, la pornirea urmării penale pe lângă acele care au fost prezentate mai 
sus, servește temeiul legal. Numai când vor exista aceste două componente, organul de urmărire 
penală este în drept, să pornească urmărirea penală36.

Pentru a realiza această prevedere legală, este necesar de folosit, în procesul stângerii probelor, mă-
suri operative de investigaţie. Activitatea operativă de investigaţie, are drept scop depistarea și preveni-
rea infracţiunilor, care este diferită de scopul procesului penal care este prevăzut la art.6 Cod.proc.pen.

Rezultatul activităţii operative de investigaţie, poate constitui drept bază legală pentru ofor-
mare documentară a tuturor categoriilor de probe, cât și depistarea acestora.

În opinia savanţilor В.В. Мозякова, СИ. Гирько, Г.В. Мальцева, elementul probatoriu, al 
rezultatelor acţiunilor operative de investigaţie este privit prin prizma a trei aspecte37:

 rezultatul acţiunilor operative de investigaţie, trebuie să fi e obţinute, prin respectarea Legea AOI;  
aceste acţiuni, trebuie să fi e efectuate de organele abilitate, cu dreptul de a efectua măsuri operative 
de investigaţie;  rezultatul acestor acţiuni, trebuie să fi e concentrate în dosare operative;

Totodată Cod.proc.pen. nu înaitează nici o cerinţă cu privire la strângerea și prezentarea pro-
belor în proces. Însu-și procedura de strângere a probelor, nu acţionează la caracterul accesibi-
lităţii pobelor, de unde rezultă, că și rezultatele acţiunilor investigativ operative, tot trebuie de 
apreciat prin prisma accesibilitaţii probelor38.

Informaţia din dosarele operative, poate să fi e luată, ca probă în procesul penal, numai dacă 
sau efectuat acţiuni de urmărire penală cu privire la conţinutul informaţiei operative (art.86.
alin.1 Cod.proc.pen.)39.

34  Земскова А.В., Теоретические основы использования результатов опе ративно-розыскной 
деятельности при расследовании преступле ний.,  Волгоград: Волгоградская академия МВД 
России, 2002.  С. 60.

35  Виниченко И.А., Захарцев СИ., Рохлин В.И., Правовая регламентация использования результатов 
оперативно-розыскной деятельнос ти в уголовном судопроизводстве, Москва, 2004. С. 69.

36  С.В. Степашина., Основы оперативно-розыскной деятельности, Лань, 1999, c. 212.
37  К.К. Горяинова, И.А.Климова., Проблемы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности: Материалы научно-практ., ВНИИ МВД России, Москва, 2002, c. 53.
38  Смирнов М.П., Комментарии оперативно-розыскного законодатель ства РФ и зарубежных 

стран, Экзамен, Москва. 2002. С. 491.
39  В.В. Мозякова, СИ. Гирько, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица, Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации, Книга-Сервис, Москва. 2003.  С. 374.
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O importaţă juridică, o au și documentele, care nu un statul procesual (documentele operati-
ve care sunt concentrate în dosarul operativ), care conţin informaţii, despre cercetarea operativă 
a obiectelor și documentelor, care la rândul lor pot servi drept bază, pentru efectuarea unei ex-
pertize, pentru a demostra, că aceste obiecte sau documente, au servit drept mijloc de comitere a 
infracţiunii. Aceste obiecte sau documente, vor lua un statut procesual de probă, numai dacă sau 
efectuat acţiuni de urmărire penală și anume: expertize criminalistice, audierea investigatorilor 
sub acoperire care au prezentat informaţia, cercetări la faţa locului, examinarea obiectului40.

Conform statisticii 63% din măsurile investigativ operative (sunt concentrate pe purtători 
de informaţiei) a căror efectuare nu este necesar de aprobat la instanţa de judecată, nu sunt 
folosite pentru prevenirea și descoperirea infracţiunii. Una din condiţiile, care au dus la această 
situaţie, reprezintă nerespectarea de către organele investigativ operative a procedurii de păs-
trare a mijloacelor de probă41.

Procesul de probare juridică a informaţiei operative, se poate face în două variante: în pri-
ma variantă în procesul întocmirii explicaţiei, cererii, denunţării, documentul care este în-
tocmit, poate să fi e folosit, ca probă în procesul penal, numai dacă persoana, care a depus 
explicaţia, cererea și denunţarea este audiat în calitate de martor, în procesul penal. În ce-a de 
a doua variantă, în procesul întocmirii raportului lucrătorului operativ, comunicării agentu-
ristice, informaţia dată, poate fi  folosită ca probă, numai dacă persoanele vizate mai sus, sunt 
audiat în calitate de martor42.

În literatura de specialitate s-a iscat părerea, că nu există nici un obstacol juridic de folosire 
a rezultatelor măsurilor investigativ operative în procesul penal dacă, această informaţie nu pre-
zintă nici o suspiciune43.

S-a propus, că rezolvarea problemei cu privire la folosirea informaţiei prezentate de lucrătorul 
operativ sau investigatorul sub acoperire prin următoarele acţiunii. În procesul penal, lucrătorul 
operativ sau investigatorul sub acoperire este audiat în calitate de martor al acuzării, cu respecta-
rea tuturor garanţiilor procesuale44.

40  К.К. Горяинова, Теория и практика использования результатов оперативно-розыск ной 
деятельности в уголовном судопроизводстве, Материалы меж дународной научно-практ. 
Конференции, ВНИИ МВД России, 2002.,  c. 180.

41  Шахматов А.В. В.П. Сальникова, А.В. Федорова, Агентурная работа и российское 
законодательство, СПб.: СПбУ МВД России, 2004, c. 21.

42  Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В., Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности»: Комментарий, Но вый Юрист, Москва, 1997,  c. 79.

43  Безлепкин Б.Т., Проблемы уголовно-процессуального доказывания // Сов. государство и 
право. – 1991. – № 8.  С. 86 – 105, c. 14.

44  В.М. Лебедева, Уголовно-процессуальный кодекс, Коммент. Москва.1995, c. 14.
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COMPORTAMENTUL POSTINFRACŢIONAL 
AL PERSOANEI INFRACTORULUI  ÎN CAZUL LIBERĂRII 

DE RĂSPUNDERE PENALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CĂINŢA ACTIVĂ

Drd., Cristian MACOVEI, 
Galaţi , România

Sumary
In dissertation are investigated in integrity the theoretical, methodological and legal bases of pro-

bation. Is defi ned notion of probation; analyzed and came true the systems’ elements of probation; 
examined the place and interaction between probation and other criminal sanctions and the ability 
to prevent relapse; classifi ed and analyzed the basic models of this sanction; analyzed the basic in-
ternational acts concerned to this problem. Dissertational research opens the nature, contents and 
evolution of such institutes as community involvement in probation, the tools for relapse’s foreseeing 
and the probation’s role in the prevention of recidivism. 

Latura obiectivă a căinţei activenu oconstituie altceva decît anumite acţiuni, consecinţele lor, legă-
tura dintre ele, locul, timpul, și modalitatea săvîrșirii acţiunii. Acţiunile vinovatului necesare, după 
părerea legislatorilor, pentru recunoașterea căinţei vinovatului sunt enumerate în alin.(1) art.57 al CP 
al RM. Acestea sunt autodenunșarea, care contribuie la descoperirea infracţiunii, compensarea preju-
diciului material cauzat sau, în alt mod, repararea prejudiciului pricinuit de infracţiune.

Mai sus s-a menţionat aspectul contraversat al afi rmaţiei precum că „doar concurenţa tuturor 
acţiunilor enumerate confi rmă căinţa activă”. 1O asemenea abordare nu convine din cauza forma-
lităţii, iar aplicarea ei în practică poate duce la faptul că norma prevăzută de alin.(1) art.57 al CP 
al RM poate înceta să funcţioneze.

Din perspectiva celor afi rmate trebuie recunoscută poziţia acelor învăţaţi care, în primul rînd 
trasează paralele între mmanifestările concrete ale căinţei active și posibilităţile reale, iar în al doi-
lea rînd, consideră posibil să ia în considerare în practică și alte forme pozitive ale vinovatului2. 
Este important doar ca în concurs ele să prezinte prin sine sufi ciente motive pentru concluzia că 
de acum înainte, în virtutea restructurării pozitive a sferei motivării personalităţii vinovatului, el 
nu va mai comite o nouă infracţiune.

Vom trece la examinarea unor acţiuni concrete care intră în componenţa căinţei active. Prima 
în listă prevăzută de alin.(1) art.57 al CP al RM este indicată autodenunţarea. Această noţiune se 
utilizează în legislaţia penală și procesele penale, dar conţinutul ei nu se examinează.

Autodenunţului i se acordă o atenţie deosebită între circumstanţele atenuante. 3Se consideră 
că autodenuţarea, pe de o parte, vorbește despre instabilitatea, părerilor antisociale ale infracto-
rului, pe de o altă parte; permite să se concluzioneze că infractorul a conștientizat dauna compor-
tamentului său și ete gata să-și răscumpere vina.4

1  Сагатовский В.Н. Природа системной деятельности. Там же.С. 71.
2  Аликперов Х.Д Освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Законность, 1999. №5. С. 19
3  Коломеец В. Явка с повинной: новая трактовка. Российская юстиция. 1997. №10. С. 35. 
4 Что отвечает менталитету российского общества и христианской морали выразившимся, в 

частности, в поговорке «повинную голову меч не сечёт».
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După părerea unor juriști, autodenunţarea este temeiul cel mai important prevăzut în lista 
temeiurilor pentru aplicarea art.57 al CP al RM.

Autodenunţarea este fi xată doar în cazuri foarte reale. Acest fapt face să se pună la îndoială 
includerea autodenunţării în rîndul cesrinţelor de sine stătătoare ale alin.(1) art.57 al CP al RM5. 
După părerea noastră, ea, totuși, trebuie să aibă loc, deoarece această acţiune (dacă este o autode-
nunţare veritabilă), ca nici alta din ele prevăzute de art.57 al CP al RM, refl ectăcăinţa subiectivă a 
vinovatului. În marea majoritate a cazurilor, vinovatul nu a avut posibilitatea să se autodenunţeze. 
De cele mai multe ori alin.(1) art.57 al CP al RM se aplică în raport cu vinovatul care a săvîrșit o 
infracţiune prevăzută de alin.(1) art.225 al CP al RM. Se depistau aceste infracţiuni prin efectu-
area cumpărărilor de control, adică cumpărătorul ia ceva, apoise apropie colaboratorul împuter-
nicit și anunţă cumpărarea de control; marfa se cîntărește din nou. Dacă este depistată înșelarea 
consumatorului, organul împuternicit intentează dosar penal. Acesta este un exemplu tipic. Este 
răspîndită și îșelarea clienţilor prin vînzarea mărfurilor cu termen expirat.

În aceste situaţii vinovatul nu are posibilitate să se autodenunţe. El poate înfăptui doar cele-
lalte cerinţe care sînt înaintate de alin.(1) art.57 al CP al RM. Din acest considerent, executatarea 
unor asemenea cerinţe ca autodenunţarea, deși are răspîndire redusă, aplicarea alin.(1) art.57 al 
CP al RM în lipsa autodenunţării, după părerea noastră, nu este o încălcare.

În literatura de specialitate conţinutul autodenunţării se tratează diferit. O interpretare mai 
amplă o face V. Colomeeţ. După părerea acestuia, autodenunţarea este „cererea ofi cială a persoa-
nei adresată instituţiilor competente, despre încetarea, recunoașterea și descoperirea participării 
sale la infracţiunea, în legătură cu care semnatorul nu a fost suspectat sau inculpat, cu excepţia 
bănuiţilor sau inculpaţilor a condamnaţilor care se afl ă în urmărire”.

În sensul cel mai larg, autodenunţarea este predarea benevolă a persoanei care a săvîrșit in-
fracţiunea organelor de drept6. Dar în acest context mai există un șir de diferite păreri. Autode-
nunţarea, consideră unii, constă în predarea benevolă a persoanei care a săvîrșit infracţiunea 
organelor de drept prin comunicarea veridică despre infracţiunea comisă.7

Majoritatea savanţilor dau anume această defi nire a autodenunţării, dar totodată omit așa tră-
sătură fundamentală a autodenunţării cum ar fi  veridicitatea8. La defi nirea acestei circumstanţe 
atenuate, după părerea noastră, aceasta este o omitere seriosă. În realitate se poate institui urmă-
toarea situaţie; infractorul, dorind să evite o răspundere mai gravă, comunică conștient despre 
săvîrșirea unei infracţiuni mai puţin periculoase, despre lipsirea de viaţă prin imprudenţă, deși în 
realitate a avut loc un omor intenţionat în cazul unui atac tîlhăresc.9

Tot așa se poate autodenunţa o persoană nevinovată, deși nu a comis infracţiunea. Fie inten-
ţionat, fi e neintenţionat poate avea loc și o confuzie anunţarea acţiunei care nu includ conţinutul 
infracţiunii sau a infracţiunei care nu a fost. Din exemplele aduse deducem că prezenţa unei ase-
menea trăsături autodenunţării cum în practică a circumstanţei cum ar fi  ceridicitatea joacă un 
rol important în aplicarea în practică a circumstanţei atenuante respective.

Comparînd difi niţiile expuse mai sus ale autodenunţării cea mai integră, în opinia noastră, 
este a lui R. Sabitov. El reliefează trei trăsături ale autodenunţării:

1. Predarea benevolă a infractorului organelor de ocrotire a normelor de drept.
2. Adresarea personală, nemijlocită, a persoanei în organele de ocrotire a normelor de drept 

pentru a comunica despre infracţiune.

5  Курс советского уголовного права. Т. 2. Л., 1970. С. 334.
6  Курс советского уголовного права. Т. 2. Л., 1970. С. 334.
7  Там же.С. 36.
8  Советское уголовное право. Общая часть. М., 1998. С. 464.
9  Савельева В.С. Уголовное право РФ. Общая часть. М., 1996. С. 431.
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3. Adresarea benevolă a persoanei în cauză cînd aceasta couștientizează că are posibilitatea să 
se ascundă de urmărire și judecată.

În afară de aceasta, informaţia despre infracţiune trebuie să fie veridică.10

Un șir de savanţi consideră că autodenunţarea nu se va produce, dacă organele de ocrotirea a 
normelor de drept cunosc infractorul sau faptul comiterii infracţiunei.11 Autodenunţarea nu va 
avea loc și în cazul cînd persoana se află în urmarire în legatură cu comiterea infracţiunei.12 Deși 
se admite că autodenunţarea poate servi drept circumstanţă ce atemează răspunderea. După pă-
rerea noastră, o atare  poziţie nu este acceptabilă, deoarece circumstanţa examinată trebuie să se 
trateze în lege uniform, adică, dacă acţiunile vinovatului se califică ca autodenunţare în cazul 
atemeării pedepsei, atunci și acţiunile similare ale vinovatului la soluţionarea problemei, despre 
eliberarea lui de răspunderea  penală în legătura cu căinţă trebuie luate în considerașie.

Trebuie luata în calcul autodenunţarea după părerea noastră, și atunci cînd organele de ocro-
tire a normelor, dar infractorul nu este cunoscut, sau o atare autodenunţare poate fi un temei mai 
sigur pentru pronosticarea comportamentului neinfracţional ulterior al personalitaţii, decît imi-
tarea „căinţei”, care este mai frecventă și care trebuie examinată foarte minuţios.

Dacă subiectul nu are posibilitatea fizică pentru a se prezenta personal, atunci trebuie să se 
considere drept autodenunţare chiar informarea prin poștă sau telefon, sau printr-o persoană 
intermediară. Această informaţie trebuie să conţină date despre infracţiunea comisă și persoana 
care a denunţat. Prin aceasta obiectivul autodenunţării este realizat, deoarece munca anchetei 
este facilitată considerabilă.

Este fi rească intrebarea: să se ia în considerare autodenunţarea, dacă a fost făcută sub preciu-
nea organelor de anchetă. La evaluarea autodenunţului trebuie să se verifi ce dacă aceasta este bi-
nevol și nu este legat de faptul că persoana a fost reţinută și în calitate de bănuit și și-a comfi rmat 
participarea la comiterea infracţiunei. Pe de alta parte, este posibil autodenunţul și pe parcursul 
anchetei, dacă nu se dispune închă de probe pentru tragerea la răspunderea penală. Asemenea 
autodenunţarea poate fi  un rezultat al anchetatorului cu infractorul presupus, rezultat al efortului 
lui depus pentru convingerea vinovatului să și recunoască vina. Dar, în tot cazul, ea nu este recu-
noscută ca atare, dacă eeste făcută  în urma unei forţări, impuneri psihologice sau fi zice.

Reeșind din cele expuse mai sus, autodenunţului i se poate formula următoarea defi niţie „este 
predarea benevolă organelor puterii de stat în situaţia cînd infractorul are posibilitaţi reale de a 
evita răspunderea penală, în același timp vinovatul oferă o informaţie veridică despre infracţiu-
nea comisă de el(nu neapărat personală)”

Vorbind despre contribuirea la descoperirea infracţiunii, menţionăm că o altă circumstan-
ţei, care constitue componenţă căinţei active, este contribuirea la descoperirea infracţiunei. După 
cum se observă din datele expuse mai sus, această s-a produs în toate cazurile penale clasate. Se 
manifestă acest lucru nu doar printr-un ajutor rezultativ real, dar și prin încercări, tentative de a 
acorda un asemenea ajutor. De cele mai multe ori aceasta este recunoașterea de către infractor a 
vinei sale și confi rmarea circumstanţelor cimiterii infracţiunei se săvîrșeau prin depoziţiile sale. 
În puţinele cazuri cînd infracţiunele se săvîrșeau în participaţiei, complicitate, toţi participanţii 
erau cunoscuţi la momentul intentării dosarului, din acest motiv stabilirea lor nu este necesară. 
Exemplu caracteristice ale contribuirii la stabilirea circumstanţelor cazului următoarelor: Nau-
mov  a vîndut păgubașului ulei cu termen expirat pa preţul de 10 lei, fapt după care a fost anunţată 
cumpărarea de control. Naumov a recunoscut comiterea infracţiunei și a făcut depozit corect.

10  Куриное Б.А., Кузнецова Н.Ф. Применение наказания по советскому уголовному праву. М., 
1958. С. 148.

11  Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения преступления. Омск. 1986. С. 17.
12  Там же. С. 18.
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Divergenţe principale în privinţa înţelegerii acestei trăsături letiratura de specialitate nu apar. A. 
Naumov cinsideră că contribuirea la descoperirea infracţiunei ia formă informăroo organelor de an-
chetare sau instanţei în privinţa faptului comiterii infracţiunei și a participanţilor care le sînt recunos-
cuţi și care pot ajuta la descoperirea infracţiunei.13 Alţii autori dau o defi niţie mai simplă „contribuirii 
la descoperire infracţiunii”. Ei consideră că aceasta se reduce la tendinţa persoanei care a comis infrac-
ţiunea să ajute prin toate mijloacele și acţiunile sale organelor de drept la stabilirea adevărului.14

Este evident, că în literătura, contribuirea la descoperirea infracţiunii se definește fie că contri-
buirea vinovatului la stabilirea adevărului într-un anumit caz, fie că se oferă lista acţiunelor princi-
pale pe care trebuie să le înfăptuiască vinovatul și aceste acţiuni cod sub incidenţă termenului „con-
tribuirea la desporerirea infracţiunelor”. CPP include în această listă următoarele acţiuni:

1. recunoașterea sinceră a vinei în comiterea infracţiunei și depoziţiile detaliate legale de 
această infracţiune făcute la interogatorii care ar permite organelor de anchetare să obţină spre 
realizarea scopurilor procedurii judiciare;

2. participare personală benevolă lșa acţiunile poliţiei sau ale altui organ de anchetare penală 
orientate spre descoperirea infracţiunei stabilirea circumstanţelor cazului, a persoanelor implica-
te în săvîrșirea infracţiunei, locului aflării acestora și reţinerea, căutarea bunurilor perate sau a 
bunurilor scoase din circulaţiei.

În această listă mai poate fi inclusă depistarea (descoperirea averii) bunurilor destinate 
recuperării.

Definiţiile expuse mai sus nu contravin înţelegerii noastre a contribuirii la descoperirea in-
fracţiunii, dar aceste definiţii nu sînt exhaustive. Ele nu soluţionează problema caruea vrem să-i 
acordăm atenţie în acest paragraf: dacă vinovtul săvîrșește nu toate acţiunile pe care le poate să-
vîrși, de exemplu, depune arma infracţiunei, dar  nu numește participanţii, se ca considera că el a 
contribuit la descoperirea infracţiunii. În accepţiune simplistă-da, aceasta va fi interpretarea ca 
atare, adică vinovatul a înfăptuit niște acţiuni și prin aceasta a contribuit  la descoperirea infrac-
ţiunii. Această problemă a interpretează altfel unui specialist. Astfel se consideră că trebuie de 
pornit de la definirea mai exactă a noţiunii de descoperire a infracţiunii. A descoperi  infracșiu-
nea înseamnă a stabili toate datele faptici care constitue obiectul demonstrării într-un caz penal. 
Considerarea că trebuie acceptată această părere deoarece ea nu oferă posibilităţile de interpreta-
re ambiguă a circumstanţei examinate, fixată în al. 1, art. 57. Prin urmarea, dacă vinovatul înfăp-
tuește anumite acţiuni pentru descoperirea infracţiunii, el nu poate fi eliberat de răspunderea 
penală în legătură cu căinţa activă, deoarece el nu corespunde condiţiilor al 1, art.57(contribuirea 
la descoperirea infracţiunii). Ce acţiune trebuie să înfăptuiască vinovatul ca să corespundă cerin-
ţei respective; În CPP sînt enumerate circumstanţele faptice care, la soluţionarea oricărui caz, au 
o semnificaţie peridică. Acestea sînt circumstanţele care caracterizează evenimentele infracţiunii: 
tmpul, locul, modaliteatea și alte circumstanţe ale comiterii infracţiunei, vinovăţia inculpatului și 
motivele infracţiunei, circumstanţele agravante și atemeante, precum și circumstanţele ce carac-
terizează persoana inculpatului, caracterul și mărimea prejudiciarului cauzat de infracţiunii. 
Dacă vinovatul a comis toate acţiunele posibile orientate spre stabilirea circumstanţelor faptice, 
care sînt expuse mai sus, atunci el îndeplinește cerinţele din al.1, art.57al R.M. El corespunde 
acestor condiţii chiar dacă nu săvîrșește un șir de acţiuni, deoarece nu are posibilitate, de exem-
plu, el nu cunoaște unii participanţi ai infracţiunii sau nu știe unde au ascuns instrumentul in-
fracţiunii participanţii. Această circumstanţă are, fară îndoială, un caracter benevol, deoarece 
dacă acest lucru se va cere prin intimidarea și forţarea din partea organelor de anchetă și ar fi fost 
dovedit, el nu ar fi fost o probă. Trăsătura benevolului decirge la fel din sensul al.1,art.57 și anume 

13  Рагор А.И. Уголовное право России. Общая часть. М., 1998. С. 465.
14  Погосян Т.Ю. Уголовное право России. Общая часть. М., 1997. С. 464.
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din acel aspect al condiţionării criminologice, cum ar fi pierderea de către vinovat a pericolului 
social. La interpretarea și înţelegerea acestei circumstanţe poate apărea concurenţa între cerinţele 
al.1,art.57 al CP al R.M. Pentru ilustrarea vom expune raţionamentele (părerile savanţilor despre 
conţinutul cererii despre autodenunţarea). În cazul autodenunţarii se întocmește un proces-ver-
bal unde sînt reflectate toate circumstanţele denunţului, se expune în detalii cererea făcută, inclu-
siv unde, cînd, în ce circumstanţe a fpst comisă infracţiunea, datele care o comfirmă (fapte, obiec-
te, documentle, persoane), motivele ce l-au făcut să se autodenunţe, participanţii.15

După cum se vede, al.1.art. 57 al R.M. înaintează un șir de cenţe, pentru eliberarea persoanei 
în legătură cu căinţa activă, cerinţe ce sînt obligatorii. Dacă persoana s-a autodenunţat, că a in-
făptuit majoritatea sau chiar toate acţiunile care cad seb incidenţa cerinţei al.1,art.57, contribuirea 
la descoperirea infracţiunii. De aici reiese că contribuirea la descoperirea infracţiunii poate fi  nu 
totdeauna obligatorie deorece s-ar putea să nu fi e necesară. Dar în practic această problemă nu 
există. După cum sa menţionat, în cazurile penale examinate de noi doar în cazuri foarte rare 
putem menţiona autodenunţul. De aici reiese că în practic o asemenea circumstanţă cum ar fi  
contribuirea mai mare decît autodenunţul. Dar dacă vom ancora discuţiile noastre în lege, atunci 
ăn majoritatea cazurilor autodenunţul, de fapt, va cuprinde și așa cerinţă a al.1,art.57 al R.M. cum 
ar fi  contribuire la descoperirea infracţiunii. Trebuie de menţionat că în majoritatea cazurilor 
penale examinate de noi contribuie la descoperirea infracţiunii nu era necesară, deoarece ancheta 
dispune de circumstanţe și date sufi ciente, demonstrate, pentru a fi  transmise în manifeste prin 
faptul că vonovaţii făceau depoziţii în care expuneau fapte deja cunoscute anchetei.

Referitor la compensarea daunei sau repararea prejudiciului specifi căm, că deși noţiunile 
„daună”și „prejudiciu” în literatura de specialitate nu sînt tratate, se defi nesc termeni „compensa-
rea daunei” și „repararea prejudiciului”. Astfel, există 3 tipuri de reparare a prejudiciului: 1.Înlă-
turarea prejudiciului pricinuit; 2. Compensarea daunei materiale cauzate; 3. Scuzele în public în 
faţa păgubașului și a membrilor colectivului. De aici reiese că compensarea daunei este un tip al 
reparării prejudiciului.

În literatură se dă următoarea defi nire a compensării prejudiciului: reconstituirea benevolă, 
în măsura posibilităţilor, a drepturilor și bunurilor de care infractorul le-a privat pe victima sa 
în rezultatul comiterii infracţiunii.16 Alţi autori la examinarea noţiunilor „compensarea daunei” 
și „repararea prejudiciului” nu le defi nesc, ci indică lista posibilelor acţiuni ale vinovatului:17 1. 
restituirea banilor sau a bunurilor sustrase; 2. oferirea victimei a altui obiect în schimbul celui 
pierdut, dar de aceeași valoare; 3. altă formă de compensare.

O altă modalitate de reparare a prejudiciului cauzat de infracţiune constă în prezentare a 
victimei scuzelor, acordarea unui ajutor material sau fi zic pentru înlăturarea daunei cauzate.18

Unii autori nu fac nici o distincţie între acești termeni și propun sau oferă o listă de acţiuni 
posibile ale vinovatului aplicabile la ambele noţiuni.19

În comparaţie cu dreptul penal, termenul cel mai des folosit în dreptul civil nu este nici daună 
nici prejudiciu, ci pierderi. Defi nirea acestui termen în lege lipsește. În literatura știinţifi că prin 
pierderi se presupune prejudiciul real și profi tul ratat. Se compensează acestea, de regulă, în echi-
valenţă bănească. Tot aici se menţionează că noţiunea daună este mult mai amplă decît pierderi, 
deoarece dauna poate fi  cauzată persoanei sau averii cetăţeanului, sau bunurilor sau reputaţiei 
unei persoane juridice. Dauna poate fi  compensată prin oferirea obiectelor sau lucrurilor de ace-

15  Наумов А.В. Уголовное право России. Общая часть. М., 1997. С. 449.
16  Уголовное право России. Общая часть. М., 1997. С. 420.
17  Наумов А.В. Уголовное право России. Общая часть. М., 1997. С. 449.
18  С.Г. Килина Указ. соч. С. 196.
19  Савельева В.С. Уголовное право РФ. Общая часть. М., 1996. С. 432.
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lași gen sau calitate, prin reparare, prin negarea unor date care subminează reputaţia de afaceri 
ș.a., prin compensarea cetăţeanului a daunei morale, precum și prin compensarea pierderilorce-
tăţeanului sau persoanei juridice.

Alţi autori consideră că prejudiciul este o noţiune mult mai vastă decît dauna și pierderile. Ei 
opinează că prejudiciul include în sine cheltuieli suplimentare, venituri neprimite, precum și alte 
consecinţe care se restrîng asupra intereselor părţii.

V. Romanov este adeptul primei păreri și propune noţiunea compensării daunei. El scrie; 
„Compensarea daunei în volum deplin înseamnă că cauzatorului daunei legea impune obligaţia 
să restituie victimei atît dauna reală, cît și pierderile în general”. Aceste noţiuni sunt oferite de 
Codul Civil al RM. Prin prejudiciu se înţelege deprecierea, calităţilor de valoare în rezultatul dis-
trugerii ,deteriorării ș.a.m.d., precum și cheltuielile pe care victima trebuie să le suporte sau le-a 
suportat pentru restabilirea dreptului lezat. Mai departe V. Romanov scrie că noţiunea de pierderi 
este mai vastă sau amplă decît noţiunea de prejudiciu, ei incluzînd și noţiunea de prejudiciu și în 
afară de aceasta, venitul neprimit, care ar fi  putut fi  primit, dacă nu era comisă nici o încălcare. 
După cum se vede, noţiunea dată de el nu coincide cu primul, nici cu al doilea punct de vedere.20 
Prin urmare, între savanţi nu există o părere unică despre noţiunile daună și prejudiciu, adică 
aceste noţiuni nu sunt nicicum diferenţiate. Se apelează la ele oarecum aleatoriu.

Reeșind din sensul alin.(1) art. 57 al CP al RM putem constata că nici una din defi niţiile 
expuse mai sus nu corespunde. Noţiunea de prejudiciu nu poate fi  mai amplă decît noţiunea de 
daună. Doar dacă prin ultimul am înţelege dauna de infracţiune într-un sens social-politic mai 
larg care vorbește despre pericolul social al infracţiunii. Dacă o noţiune ar fi  mai amplă decît 
alta, ar fi  fost sufi cient ca printre unul dintre temeiurile aplicării alin.(1) art. 57 al CP al RM să 
se indice cea mai amplă. Probabil, acești termeni trebuie divizaţi după criteriul material sau 
imaterial. Astfel, prin prejudiciu trebuie să înţelegem orice depreciere a bunurilor materiale.21 
Restul se include în noţiunea de „daună”. În alin.(1) art. 57 al CP al RM este indicat că persoana 
a „compensat valoarea daunei materiale cauzate sau a reparat prejudiciul”. Aceasta înseamnă că 
ea a compensat și a reparat. Dar vinovatul trebuie să compenseze și să repare pe deplin pentru a 
i se aplica alin.(1) art. 57 al CP al RM. Considerăm că nu este obligatoriu să compensezi dauna 
și să repari prejudiciul cauzat de infracţiune pe deplin. Această problemă trebuie examinată și 
hotărîtă în mod individual. Persoana poate să nu compenseze și să repare dauna deplin, dacă nu 
are această posibilitate, dar a îndeplinit parţial condiţiile înaintate de alin.(1) art. 57 al CP al RM, 
adică compensarea daunei și repararea prejudiciului.

Exemplele caracteristice de compensare a daunei în natură și prin participare personală sunt 
următoarele: G. a adus la condiţia de a nu putea fi  exploatată o barcă care aparţinea lui N., distru-
gînd-o cu toporul. Lui G. i-a fost intentat un dosar penal conform art. 197 al CP după intentarea 
dosarului penal, G. și-a prezentat scuzele păgubașului și a restaurat inegritetea obiectului deteri-
orat cu forţe proprii.

În cazuri aparte, căinţa activă se manifestă prin evitarea daunei infracţionale. De exemplu, 
într-un accident rutier, M. prin acţiunile sale a cauzat lui S. daune sănătăţii. După accident M. 
l-a transportat pe S. La spital, fapt care a evitat o daună mult mai gravă sănătăţii. După părerea 
noastră, luarea în calcul a acestei împrejurări, de rînd cu altele, nu contravine sensului alin.(1), 
art. 57 al CP al RM și este logic ca să fi e inclus, în perspectivă, în articolul respectiv.

Mărimea daunei cauzate, de regulă, este fi xată sau determinată de cererea păgubașului și, în 
caz de necesitate , se confi rmă de acte fi nanciare, certifi cate. De exemplu,  la examinarea acciden-

20  Романов В. Гражданско-правовая ответственность за нарушение лесного законодательства 
Российской Федерации. Российская юстиция. 1998. №9. С. 45-47.

21  Там же.
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tului rutier anchetatorul a cerut concluzia biroului de expertizare auto despre preţul sau valoarea 
automobilului. Atitudinea practicienilor la aplicarea alin.(1), art. 57 al CP al RM faţă de dauna 
morală este la fel controversată.

Noi credem că au dreptate autorii care consideră că nu este posibil să liberezi de răspundere penală 
conform alin.(1), art. 57 al CP al RM cînd inculpatul, bănuitul doar promite să compenseze prejudi-
ciul.22 Legea stipulează direct că prejudiciul în asemenea situaţie trebuie să fi e compensat real.

În același timp, în baza altor temeiuri pentru liberarea de răspundere penală conform alin.(1), 
art. 57 al CP al RM s-ar putea rezolva pozitiv această problemă, dacă pentru restituirea prejudi-
ciului s-au întreprins pași concreţi. Situaţia, probabil s-ar simplifi ca dacă în cazul liberării con-
diţionate posibile de răspundere penală, compensarea prejudiciului ar intra în rîndul condiţiilor 
neintentării procedurii pe cazul dat.

Concluzionînd cele expuse, trebuie de menţionat că la luarea în calcul a variantelor concrete 
ale căinţei active este necesar să se ţină cont de următoarele tipuri ale daunei: 1. dauna materială, 
care se manifestă prin pierderea sau deteriorarea bunurilor, precum și cheltuielile păgubașului în 
legătură cu comiterea infracţiunii și veniturile neobţinute; 2. dauna fi zică, care ia forma cauzării 
daunei pentru viaţă sau sănătatea victimei; 3. dauna morală;

Dauna materială poate fi  restituită în următoarele forme: 1. achitarea unei sume de bani, echi-
valente costului bunurilor pierdute sau deteriorate. Valoarea bunurilor trebuie să fi e stabilită de 
acte ofi ciale; 2. oferirea altui obiect în locul celui deteriorat sau pierdut, sau a unui obiect similar, 
echivalent ca valoare; 3. repararea bunurilor deteriorate; 4. achitarea profi tului ratat;

Dauna fizică este o daună materială și totodată imaterială. Schimbări au loc în sfera corpora-
lă (adică materială) a victimei sub influenţa unor acţiuni externe. Aceste schimbări în zona cor-
porală duc sau pot duce la schimbări negative în zona psihică și cea materială a personalităţii. 
Schimbările negative în sfera materială se manifestă prin cheltuieli legate de corectarea sau com-
pensarea funcţională a daunelor corporale și de ponderea venitului.23 Aderînd la acest punct de 
vedere, putem concluziona că dauna fizică poate fi compensată în formele următoare:

1. compensarea în echivalenţă bănească a costului tratamentului, aparatelor pentru corecţia 
funcţională confirmată de documentele oficiale;

2. oferirea preparatelor medicamentoase, precum și a utilajelor pentru corectarea funcţională;
3. restituirea profitului ratat (salariu, venit), motivul căreia este dauna fizică.
În marea majoritate a cazurilor tipurile material și fizic al daunei este însoţit și dedauna morală, 

deoarece orice om, care a suferit o daună materială sau fizică, suportă greu aceste evenimente. Con-
form Codului Civil al RM, dacă cetăţeanului i-au fost cauzate daune morale (suferinţe fizice și spi-
rituale) ce-i încalcă drepturile nemateriale ale cetăţeanului, precum și în alte cazuri prevăzute de 
lege, in stanţa îi poate impune delicventului obligaţia compensării bănești a daunei respective. Din 
această formă reiese că prejudiciul moral poate fi compensat doar în expresie bănească, dar știinţa 
dreptului penal evidenţiază și asemenea formă de compensare a daunei morale cum ar fi prezenta-
rea scuzelor faţă de victimă.24 Așadar, dauna morală poate fi compensată în felul următor;

1. plătirea unei compensaţii bănești, mărimea căreia o cere victima și care este confirmată de 
actele oficiale sau de concluzia specialiștilor;

2. prezentarea scuzelor în faţa victimei (personal și în public).

22  Чувилев А., Ерохина Н. Надзор за законностью прекращения уголовных дел в связи с дея-
тельным раскаянием. Законность. 1999. №8. С. 21-22.

23  Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 1996. С. 10.
24  Келина С.Г. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М. 1996. С. 196.
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ABORDĂRI ASUPRA PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI 
CU REFERIRE LA CRIMINALITATEA  PENITENCIARĂ

Drd., Ionela Cerasela ZECA, 
avocat, lichidator juridic, mediator, Galaţi, România

Summary
Th e author examines diff erent off ender’s typologies and their importance for criminological re-

search. In the author’s opinion, the key criminological typology should be based on the role and the 
place that criminal conduct in personality structure. According to this criterion, there are incident, 
regular criminals and criminals who occupy an intermediate place

În literatura de specialitate se discută diverse definiţii ale criminalităţii, în care autorii subliniază 
una sau mai multe trăsături ale fenomenului antisocial, care nu se referă numai la latura cantitativă. 
Astfel, după părerea unor autori criminalitatea este una din trăsăturile caracteristice ale societăţii. Alţii 
susţin că criminalitatea ca orice fenomen social reprezintă un sistem cu proprietăţi și funcţii proprii, 
distincte calitativ de cele ale elementelor componente. Aurel Dincu, criminolog romоn subliniază că 
criminalitatea ca fenomen socio-uman desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de 
lege penală, săvîrșite pe un teritoriu, într-o perioadă determinată1. El precizează că criminalitatea este 
nu numai un fenomen juridic ci și unul socio-uman, deoarece reflectă deopotrivă individualitatea bio-
psihosocială a participanţilor la comiterea de infracţiuni, dar și realitatea social-istorică. 

Se știe că dreptul penal intervine după ce faptele au fost comise, ori ceea ce ne interesează este 
modul în care se pot preveni aceste fapte antisociale. Din acest punct de vedere, avînd în faţă 
preocupările școlilor criminologice, încă de la primele încercări ale lor se poate observa că fieca-
re a intuit într-un fel sau altul complexitatea fenomenului, oferind diferite soluţii de combaterea 
a crimelor. Cercetînd problematica fenomenului criminal, vom putea observa că practic nu exis-
tă un element individual sau social care să nu-l influenţeze.

Atunci cоnd vorbim despre criminalitatea putem să o abordăm ca fenomen, ca noţiune, sau 
din punct de vedere istoricește.

În sens larg criminalitatea poate fi privită ca ansamblul faptelor infracţionale dintotdeauna și 
pînă astăzi pe întreaga suprafaţă a planetei. Această retrospectivă are mai mult un caracter ideatic, 
pentru că niciodată nu vor exista date complete și nu s-ar putea realiza statistici și nici măcar 
presupuneri despre ceea ce s-a întîmplat ca și crimă de la apariţia omului pe pămînt2.

Dacă discutăm despre fenomenul infracţional într-un sens restrîns, atunci desigur că facem 
trimiterea la perioadele de timp determinate, a spaţii determinate, la anumite categorii sociale, 
sau genuri de infracţiuni3.

Acestea sunt aspectele care interesează studiul criminologic și oferă posibilităţile de evaluare 
cantitativă și calitativă, astfel putîndu-se stabili strategia de combatere.

Din punctul de vedere al cantităţii, criminalitatea se exprimă prin toate elementele, respectiv 
numărul de fapte, de făptuitori, natura faptelor, gravitatea lor, extinderea în spaţiul și în timp. 

1  Dincu A., „Bazele criminologiei”, Bucureşti, 1993, pag. 192-205.
2  Amza Tudor, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
3  Amza Tudor, Criminologie teoretică: teorii reprezentative şi politică criminologică, Ed. Lu-

mina Lex, Bucureşti, 2000.
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Această determinare își are importanţa ei, pentru a putea face o analiză globală făcîndu-se anu-
mite statistici și comparaţii. O astfel de analiză la nivel global cît și la nivel particular este benive-
nită ca de exemple, pentru studierea criminalităţii în spaţiu instituţiilor penitenciare. Fenomenul 
respectiv este prezent și în instituţiile penitenciare deoarece, aici există un grup larg de indivizi 
ca astfel formîndu-se un mediu social unde persistă anumite interese ca și într-un mediul social 
obișnuit. În cadrul acestor instituţii criminalitatea se exprimă prin aceleași elemente ale cantităţii 
și calităţii, existînd doar unele deosebiri în ceea ce privește natura faptelor și exinderea în spaţiu. 
Astfel оn spaţiu instituţiilor penitenciare criminalitatea este un fenomen social-uman și juridic 
care desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de legea penală și de legea pri-
vind executarea pedepselor4.

Din punct de vedere calitativ infracţionalitatea interesează ca și specifi c pentru anumite ţări, 
zone geografi ce sau regiuni, existînd elemente specifi ce de individualizare care duc la deosebiri 
și asemănări. În cazul criminalităţii penitenciare nu putem vorbi despre specifi cul infracţiunilor 
pentru anumite instituţii penitenciare, deoarece natura faptelor practic este aceiași pentru toate 
penitenciarile. Vorbind despre criminalitate în general, putem spune că toate ţările se confruntă 
cu aceleași fapte antisociale deoarece în mare măsură există aceleași tipuri de relaţii interumane 
relaţii economice etc., însă totuși putem vorbi despre o difi renţă oricare în statele înalt dezvoltate 
unde există un spaţiu economic bine dezvoltat și un sistem informaţional modern. Referitor la 
criminalitatea penitenciară faptele criminale se săvîrșesc în aceste instituţi poate cu o mică difi -
renţă în toate ţările, însă, totuși rămîn la părerea menţionată mai sus că faptele criminale rămîn a 
fi  aceleași în toate instituţiile penitenciare. Difi renţa crimelor săvîrșite în penitenciar dacă există 
între ţări atunci putem vorbi că, motivul difi renţei (este) nivelul de dezvoltare al ţării în care se 
afl ă penitenciarul, deoarece nivelul de dezvoltare a ţări are o infl uenţă și în aceste instituţii.

Comportamentul ilicit al deţinuţilor se explică prin faptul că și în acest mediu social mic pre-
domenă anumite interese, care urmăresc realizarea unor scopuri bine determinate5.

Astfel după cum ne (vorbește) arată savanţii Bujor V. și Bejan O., orice crimă există numai ca 
un act cu un caracter volitiv și îndreptat spre realizarea unui interes sau spre satisfacerea unei ne-
cesităţi. Deci, manifestarea empirică a oricărei infracţiuni reprezintă un comportament intelec-
tual – volitiv îndreptate spre un anumit scop și care provoacă o daună reală subiecţilor relaţiilor 
sociale. Manifestarea empirică a faptelor, particularităţilor și însușirile acestora nu depind însă 
de sistemul relaţiilor sociale. Această manifestare arată doar semnele materiale proprii compor-
tamentului criminal, dar nu dezvăluie esenţa crimei. Dar alături de pericolul material, crima mai 
are și o astfel de însușire cum este pericolul social. Anume pericolul social constituie caracteristi-
ca socială propriu-zisă a crimei. După cum se știe, pericolul social al crimei poate fi  defi nit numai 
ca un pericol al faptei pentru sistemul relaţiilor sociale, astfel încît caracteristica socială a crimei 
este determinată doar de tipul sistemului de relaţii sociale dominante în societatea dată. Acest 
lucru este ușor al înţelege cunoscînd că o categorie cum e socialul refl ectă atare însușiri ale obiec-
telor, lucrurilor sau fenomenelor ce caracterizează utilitatea sau dauna lor din punctul de vedere 
al subiecţilor relaţiilor sociale: al individului izolat al grupurilor și al claselor sociale6. 

Este incontenstarea că orice acţiune umană are drept scop satisfacerea unei necesităţi sau 
realizarea unui interes. Necesitatea indiferent  cum este privită: fi e ca tribuinţa, die ca interes, 
este inerentă existenţei umane. Necesitatea neconștientizată sau conștientizată constituie mobilul 
fundamental al activităţii umane. Totul ce se face în atingerea acestor scopuri. Dat fi ind faptul 

4  Bujor V., Bejan O., Ilie S., Casian S., Elemente de criminologie, – Ch.:Universitatea de Criminologie, 1997.
5  Bujor V., Sîrbu P., Detenţiunea pe viaţă, – Ch.:Universităţii de Criminologie, 2001
6  Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie, Sergiu Casian, Elemente de criminologie. Ştiinţa, Chişinău, 

1997., pag. 28.
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că atît crimele, cît și noncrimele sunt acţiuni similare care diferă doar prin atitudinea pe care o 
comportă interesul general, putem afi rma că crimele au drept scop satisfacerea unor necesităţi 
sau realizarea unor interese egoiste.

Omul, fi inţă raţională și conștientă, vine pe lume înzestrat de natură cu o seamă de necesităţi 
organice, pe care tinde neîncetat să și le satisfacă pentru a-și menţine existenţa; menţinerea orga-
nismului uman și dezvoltarea sa7.

Omul se vede nevoit să cunoască mediul lui de viaţă și să încerce să-l transforme după pro-
priile lui nevoi sau să se adapteze la condiţiile obiective, de nezdruncinat, în vederea asigurării 
vieţii sale. În acest scop, el desfășoară o viaţă psihică, internă, activă, prin care refl ectă multilateral 
situaţia în care se afl ă și încearcă să-i facă faţă, plecînd de la necesităţile și capacităţile proprii.

Plasat la origine într-o ambianţă naturală, plină de ameninţări și difi cultăţi, fi inţa umană a 
căutat să li se opună întru crearea unor condiţii adecvate de viaţă, ajungînd, astfel, la formarea 
societăţii. Prin urmare, ambianţei naturale i se suprapune acum un nou mediu – cel social, care 
se caracterizează prin legi și condiţii de existenţă specifi ce. Mediul social se impune progresiv și 
devine la un moment dat factorul decisiv în viaţa omului. Printre multe altele, societatea începe să 
joace un rol din ce în ce mai important în formarea fi inţei umane, pentru că ea îi cultivă sau îi im-
pune noi trebuinţe atît materiale, cоţ și spirituale și tot ea stabilește condiţiile de satisfacere a lor8.

Așadar, viaţa omului constă fatalmente în crearea posibilităţilor de satisfacere a nevoilor sale 
materiale și spirituale, sădite de natură și de societate în fi inţa lui. El poate realiza acest lucru 
numai în cadrul natural și social în care se afl ă. În cazul societăţii, el este alcătuit din sistemul 
relaţiilor sociale și de poziţia individului în sistemul dat.

Omul are voie să-și satisfacă necesităţile numai în limitele stabilite prin normele de conduită, 
adică prin drept. Așa se și întîmplă de cele mai dese ori.

Pentru a-și satisface necesităţile materiale și spirituale, o parte dintre membrii socigtăţii re-
curg оnsă la acţiuni ce transgresează normele de conduită stabilite în societate și rup, în conse-
cinţă, relaţiile sociale instituite, săvîrșind crime.

În desfășurarea ei plenară, plecând de la geneză și încheind cu materializarea, conduita 
criminală parcurge o serie lungă de stadii, începînd cu formarea trebuinţelor, conștienti-
zarea lor și a posibilităţilor obiective de satisfacere, nașterea interesului, declanșarea pro-
ceselor motivaţionale, analiza situaţiei create, luarea deciziei și înfăptuirea unor acţiuni cu 
caracter criminal9.

După cum se vede, comportamentul criminal nu constă numai din acţiuni, și din anumite 
stări de spirit, care le precedă și le însoţesc. Actele de conduită exterioară nu pot fi  explicate în 
afara proceselor interioare și a contextului social. Toate aceste stadii, cu fenomenele care au loc în 
interiorul lor, alcătuiesc mecanismul comportamentului criminal, cunoașterea căruia ne dezvălu-
ie, așadar, cum infl uenţa externă (obiectivă) se transformă într-un impuls intern (subiectiv), cum 
acest impuls intern evoluează și cum se materializează, în cele din urmă, în conduită criminală, 
adică într-o manifestare exterioară (obiectivă), modifi cînd realitatea.

În linii mari, mecanismul comportamentului criminal include trei etape de bază: (1) nașterea 
motivului, (2) luarea deciziei și (3) realizarea intenţiei criminale.

În cadrul primei etape – nașterea motivului – are loc, mai оntоi de toate, conștientizarea ne-
cesităţilor inerente individului, a căror satisfacere marchează fundamental activitatea lui, defmin-
du-i comportamentul. O dată conștientizate, individul raportează trebuinţele sale la posibilităţile 
reale de satisfacere a lor, adică la condiţiile sociale și situaţia lui faţă de acestea, proces ce se fina-

7  Bejan O., Bujor V., Interes și crimă, – Ch.:Universităţii de Criminologie, 2004, p.56.
8  Bujor O., Pop., Cauzalitatea în criminologie, Ed. Mirton, Timișoara, 2002, p. 23.
9  Bujor V., Сущности преступность, – Ch.:Universităţii de Criminologie,  1998, p. 34.
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lizează cu formarea interesului. Din momentul dat, anume interesul este acea instanţă care impul-
sionează și direcţionează conduita omului, servindu-i drept motiv. Dirijat de interes, individul își 
proiectează un scop și tinde energic spre atingerea lui.

La etapa a doua – luarea deciziei – se declanșează un proces deliberativ, în care sunt confrun-
tate diverse interese (de a săvîrși sau de a nu săvîrși o faptă), este reevaluat scopul propus, sunt 
analizate eventualele implicaţii, precum și sunt reconsiderate valorile și normele sociale, prin 
prisma cîntăririi opţiunilor pro și contra. Etapa în discuţie se sfîrșește cu luarea deciziei de a da 
totuși curs interesului de a comite o crimă, adică de a recurge la acţiuni criminale în vederea sa-
tisfacerii unor necesităţi (materiale sau spirituale) sau realizarea unor interese considerate impor-
tante pentru individul respectiv.

În fine, a treia etapă – realizarea intenţiei criminale – coincide cu manifestarea comportamen-
tului criminal (o serie de acte de planificare, de cooptare a unor posibili participanţi, de creare a 
unor condiţii propice comiterii faptei) și culminează cu înfăptuirea crimei (săvîrșirea unor acţi-
uni sau inacţiuni prevăzute de legea penală)10.

Într-adevăr, pericolul social al crimei, după cum am menţionat, se manifestă ca o daună a 
faptei pentru sistemul relaţiilor sociale dominante în societatea concretă.

Referitor la relaţiile sociale care există în cadrul instituţiilor penitenciare, pot să afirm că ele 
la fel sunt supuse atentatelor criminale și aceste acte se răsfrîng nu numai asupra relaţiilor din 
aceste instituţii dar în unele cazuri și relaţiilor din afara instituţiilor date ca de exemplu săvîrșirea 
faptei ilicite de evadare din penitenciare care, pune în stare de insecuritate societatea dată.

Pornind de la faputl că orice coexistenţă umană trebuie privită ca un ansamblu de relaţii, pu-
tem afirma că, dacă grupul sau oricare altă comunitate formează o totalitate de relaţii relativ ha-
otice, atunci societatea constituie un sistem de relaţii concrete, adică relaţii ce se desting printr-un 
grad sporit de regularitate. Ceea ce înseamnă că procesele care decurg în societate sunt în confor-
mitate cu legităţile proprii acestui sistem, că ele trebuie privite ca ceva obiectiv, că cele derulate în 
societate sunt derivate ale sistemului și nu al unor forţe externe, că esenţa fenomenelor sociale 
trebuie căutată în acest sistem, în societatea concretă ca fenomen social distinct11.

Crima este preţul pe care societatea îl plătește pentru posibilitatea progresului E. Durkheim a 
concluzionat: „Contrar ideilor curente, criminalul nu mai pare a fi o fiinţă total nesociabilă, un fel 
de element parazit, un corp străin și de neasimilat introdus în mijlocul societăţii. Din contra, el 
joacă un rol bine definit în viaţa socială12.

Crima, pentru partea ei, nu trebuie să mai fie concepută ca un rău care nu poate fi înăbușit. Nu 
este nici o ocazie de autofelicitare atunci cînd ratele criminalităţii scad sub nivelul mediu, fiindcă 
pentru noi poate fi sigur că acest aparent progres este asociat cu anumite dezordini sociale13.

Evident, un specific în criminologia penitenciară o are personalitatea infractorului, unde ca 
obiect de studiu este personalitatea deţinutului care săvîrșește infracţiuni în perioada de detenţi-
une și, de asemenea cunoașterea legităţilor care determină comportamentul infracţional. Crimi-
nologia penitenciară este preocupată nu de personalitatea deţinutului în genere, ci doar a celora 
dintre ei care săvîrșesc infracţiuni în perioada de detenţiune.

Impactul detenţiei asupra individului se resimte în mod dramatic prin limitarea drastică a spaţiu-
lui de mișcare și organizării timpului oricărui deţinut. Aceasta înseamnă necesitatea impusă de regu-
lamentul instituţiei penitenciare elaborării unor noi conduite legate de spaţiu și de timp radical diferite 
de cele ale unui individ uman în libertate. Reducerea perimetrului de mișcare a individului duce la 
apariţia unor fenomene ancestrale de teritoriale, comportamentul individului de apărare a teritoriului 

10  Cioclei V., Criminologie, Ed. All Beck, București, 1999, p.38.
11  Cioclei V.,Mobilul în conduita criminală, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, 234.
12  Durkheim Emile, Regulile metodei sociologice Ed. știinţifică, 1974, p. 97.
13  Dincu A., Bazele criminologiei, București, 1993, p. 265.
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propriu, care se manifestă printr-o  exagerată protecţie sau apărare a spaţiului personal. Deși feno-
menele de teritorialitate se manifestă și în cindiţiile vieţii obișnuite, după defi niţia lui Anthony Storr 
și omul este o fi inţă teritorială, mai ales în spaţii  supra–aglomerate (orașe aglomerate, blocuri etc.), 
unele fenomene de agresivitate se observă relativ rar, căci individul învaţă să-și stăpînească impulsurile 
agresive generate de prezenţa cîteodată supărătoare a altor indivizi sau grupuri de indivizi. Însă în con-
diţiile detenţiei, fenomenele de teritorialitate devin exacerbate și suscită o agresivitate mărită.

Frustrarea este resimţită cu deosebită tărie și pe planul timpului. Organizarea impusă și în 
general foarte monotonă a timpului, programa zilnică sever reglementată, timpul liber, atît cît 
este, fi ind și el impus mai cu seamă în primele perioade ale detenţiei, provoacă sentimentul de 
frustrare continuă și, în consecinţă, mărește agresivitatea deţinutului.

La mărirea sentimentului de frustrare duce și renunţarea forţată la o seamă de obiecte de uz 
personal, a căror lipsă este mereu resimţită14.

Șocul încarcerării, contractul cu subcultură carcerală, оn scurtă vreme îl fac pe deţinut să-și 
formeze (nu neapărat оn mod explicit), o nouă viziune asupra propriei persoane și să elaboreze 
o „strategie de supraveţuire”.

Încă în urmă cu decenii, criminologul canadian D. Clemmer a semnalat fenomenul de pri-
zonizare, defi nit ca „socioalizarea” la cultura devenită a deţinuţilor, proces prin care deţinutul 
ajunge să adopte și să împărtășească punctul de vedere al încarceraţilor și mai grav chiar, să se 
supună infl uenţii liderilor negativi din penitenciar.

Referitor la deţinuţii din penitenciar autorul Tiberiu Prună ne spune că acești tipi sunt niște 
personalităţi care se disting printr-o structură psihologică marcată de o anumită specifi citate. În-
tre altele cercetările au evidenţiat prezenţa cvasiuniversală a următoarelor însușiri: impulsivitate 
mărită, agresivitate sporită, egocentrism exacerbat, tendinţă de opozabilitate accentuată, indife-
renţă afectivă generalizată și imogine negativă a lumii din afară15.

Se pot observa că aceste trăsături sunt în mare parte comune cu cele care sunt specifice per-
soanelor normale, dar e de menţionat că aceste trăsături la infractori sunt mult „îngroșate”, accen-
tuate. Astfel spus, este vorba de o personalitate accentuată, orientată ferm spre acte infracţionale.

Analizînd izolarea fizică, psihică și psiho-socială, pe de o parte, și privarea de libertate prin 
executarea unei pedepse penale într-un loc de deţinere, pe de altă parte, vom constata că între ele 
există o multitudine de diferenţe ce prezintă aspecte specifice și manifestări complexe. Deosebi-
rile sunt de ordin fundamental și vizează atît latura cantitativă cît și cea calitativă16:

a) din punct de vedere cantitativ, fără îndoială, privările de libertate se întind pe perioade 
mai mari sau mai mici, durata condamnărilor constituind principalul factor stresor;

b) din punt de vedere calitativ, privarea de libertate dă naștere unei game complexe de fră-
mîntări psihice și psihosociale, începînd cu criza de detenţie manifestată de la închiderea în „ce-
lulile de tăcere” pînă la comportamentele agresive.

Așa dar, infractorul ajuns pentru prima dată în penitenciar este traumatizat din punct de ve-
dere psihologic. Venind în locul de detenţie deja tensionat de contactul cu autorităţile judiciare, 
de desfășurarea procesului, se vede dintr-o dată frustrat de ambianţa obișnuinţă familială, profe-
sională și nu mai poate dispune de petrecerea timpului său liber. La aceasta contribuie o sumă de 
alte elemente frustrante caracteristice noului mediu în care intră, căci locurilor de detenţie ca și 
altor medii închise, le sunt specifice un set de particularităţi cu influenţă stresantă asupra integri-
tăţii psihice și psiho-sociale a deţinutului primar17.

14  Кудрявцев Н., Криминология, Из. Зерцало, Москва, 2000, p.43.
15  Tiberiu. Prună., „Psihologie judiciară”, Ed. Chemarea, Iași, 1994, pag. 78-79.
16 Florian, Gheorghe. Psihologiea penitenciară, Ed. OSCAR-PRINT, Bucureşti, 1996, p.241.
17  Florian, Gheorghe. Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne, Ed. OSCAR-PRINT, Bucu-

rești, 1999, p. 58.
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Diminuarea gamei contactelor fi zice, psihice și psiho-sociale, reprezintă o altă particulari-
tate a vieţii de penitenciar, sărăciea vieţii de relaţii avînd implicaţii profunde asupra capacităţii 
individului de a-și juca rolurile normale și reducînd puternic posibilitatea de interacţiune psi-
ho-socială cu semenii18.

Relaţiile impersonale, activitatea controlată, regimul strict, lipsa informaţiilor, desfășurarea 
monotonă a programului zilnic ca și bariera psiho-socială dintre deţinut și funcţionarii peniten-
ciarului constituie un alt grup de particularităţi ale vieţii din penitenciar, percepute de cele mai 
multe ori de către deţinutul primar ca o atingere a integrităţii sale. Se consideră că particularită-
ţile vieţii de penitenciar, precum și caracteristicile personalităţii deţinutului primar generează 
următoarele tipuri de „situaţii adaptative” ale acestuia la regimul de detenţie:

1. Comportament agresiv, caracterizat prin rezistenţă deschisă la regimul vieţii din penitenci-
ar, reliefîndu-se adevărate crize ale deprimării ce se manifestă prin comportamente agresive în-
dreptate spre alţi deţinuţi, sau chiar cadre, ca și prin reacţii auto-agresive – automutilări și tenta-
tive de sinucidere.

1. Comportament defensiv – care semnifică interiorizarea, izolarea deţinutului primar de co-
munitare celorlalţi deţinuţi și de viaţa din penitenciar, el construindu-și o lume imaginară unde 
încearcă să se refugieze.

2. Comportament de consimţire – prin care se înţelege conformarea pasivă a condamnatului 
la normele și regulile din penitenciar, respectarea acestora fiind făcută în manieră formală, astfel 
încît să nu atragă sancţiuni suplimentare.

3. Conduită de integrare – conform căreia deţinutul primar se relaţionează activ cu ceilalţi 
deţinuţi și cu mediul de detenţie. Această formă de adoptare este vizibilă mai ales la deţinuţii 
condamnaţi pe termene lungi.

În literatură există mai multe tipologii ale personalităţii infractorilor supuși privării de liber-
tate, și anume în conformitate cu clasificarea realizată de secretariatul celui de – al VI Congres al 
Naţiunilor Unite, la care s-a pus în discuţie problema prevenirii crimelor și a tratamentului delin-
cvenţilor, au fost diferenţiate cinci categorii:

1. Infractorii inverteraţi, cu toate că prezintă anumite aspecte ale comportamentului, determi-
nate de contextele sociale, politice, culturale, posedă anumite caracteristici comune:

13 agresivitate persistentă și indiferentă absolută în privinţa consecinţelor;
13 infracţiune deosebit de gravă, constînd în provocarea sau în ameninţarea de a provoca o 

leziune corporală gravă;
14 frecvent o componentă psihiatrică sau psihologică anormală.
2. Infactorii „primejdioși” se disting prin anumite stări afective și psihologice, caracterizaţi de.
13 gravitate a infracţiunii recidivism;
13 o anumită stare psihică, stare care le oferă impulsivitate, lipsa sentimentului de culpabili-

tate, de rușine, de anxietate sau de simpatie, a scopului și idealului, brutalitate, mai cu seamă sub 
infl uenţa alcoolului sau a unor stupefi ante cu efect depresiv asupra sistemului nervos.

3. Delincvenţii difi cili – se confruntă cu difi cultăţi în adoptarea la rigoriile și privaţiunile 
detenţiei, punînd mai frecvent probleme administrative decît de securitate.

3. Deţinuţii pe termen lung – se confruntă cu penibilitatea situaţiei lor, prezentînd pericol 
pentru propria lor integritate.

3. Inadaptaţii sociali sînt persoanele care nu se pot conforma exigenţelor pedepsei. În cadrul 
acestei categorii se includ delincvenţii afectaţi de o defi cientă mintală, care suferă de psihopaţii, 
alcoolism cronic sau norcomanie. Penitenciarul nu poate corecta aceste defi cienţe, ei fi ind doar 
izolaţi pentru un anumit termen.

18  Долгова, А. И. и др. Криминология: краткий учебный курс. Москва: Из-во ”НОРМА”, 2001, p.76.
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Dacă vom vorbi de criminalii socializaţi într-un mediu criminal, aceștia posedă orientări anti-
sociale ferme, împărtășesc valorile subculturii criminale, de regulă au un comportament echilibrat, 
nu prezintă difi cultăţi de adaptare la noile condiţii. În raport cu această categorie este nevoie de ma-
nifestarea profesionalismului, convingerilor și directivelor social – pozitive, corectitudinii, tactului. 
Imaginea educatorului trebuie să se impună prin calităţi pozitive. Efectul resocializării constă în 
afi rmarea unor valori social – pozitive, care le-ar oferi adolescenţilor din categoria dată posibilitatea 
de manifestare într-un mod nou, în conformitate cu normativitatea socială și juridică.

Personalitatea deţinutului prezintă un univers uman specifi c, marcat de contradicţii și frus-
trare. Soarta îi aduce pe acești oameni în penitenciar după comiterea unei încălcări grave a nor-
melor colectivităţii, mulţi din ei prezentându-se ca persoane neadaptate social, incapabile să se 
integreze în comunitatea umană, să-i asimileze valorile să-și subordoneze instinctele și trebuin-
ţele normativităţii general acceptate. Trecutul lor este marcat de o moralitate defectuoasă, pre-
zentul, de pierderea alternativelor, a libertăţii deciziilor, perspectiva este îndreptată și neclară. De 
fapt, fi ecare deţinut o așteaptă, calculînd zi cu zi, așteptînd momentul eliberării.

Motivaţia deţinuţilor prezintă o gamă de trebuinţe, aspiraţii, motive, orientări și idealuri. Asupra 
caracterului ei își pun amprenta condiţiile detenţiei, necesitatea de adaptare la acestea, reliefarea 
unor motive cu caracter mai mult imaginar, a unor idealuri proiectate în perspectivă. Nu în tot-
deauna idealurile proiectate vor fi  pozitive deoarece, mulţi dintre deţinuţi după eliberare au scopul 
de a se răzbuna împotriva victimilor fi indcă acestea au contribuit într-o măsură oricare la mărirea 
pedepsei, și în genere împotriva justiţii, el considerând că nu a fost pedepsit în mod legal și echitabil. 
Referitor la idealurile se poate spune că ele în viziunea deţinutului sunt niște lucruri imaginare dar 
crezînd că în  perspectivă vor fi  realizate însă, nu în totdeauna aceste idealuri formate în penitenciar 
își vor găsi realizarea după detenţie. Aceste idealuri la deţinuţi sînt un mijloc sigur de asigurare a 
existenţei, de depășire a stărilor difi cile create în circumstanţele privării de libertate.

O altă componentă a personalităţii „afectivitatea” este o oglindă a stărilor de frustrare, a fră-
mântărilor interne prin care trece deţinutu. Coloratura ei depinde și de conţinutul sentimentului 
cu care deţinutul a venit să-și ispășească pedeapsa: conștientizarea corectitudinii sentinţei sau 
dezaprobarea ei, lucru care nu există în totdeauna la recidiviști.

În penitenciar se manifestă în mod vădit caracterul personalităţii: conformismul sau nesupu-
nerea, reactivitatea sau nepăsarea, toleranţa, indiferentă, sociabilitate sau închistarea.

Agresivitatea după cum am menţionat deja mai sus, este prezentă la condamnaţi, din 
aceste motive aș vrea să vorbesc despre această trăsătură din punctul de vedere al autorului 
Nicolaie Mitrofan19.

Într-un mod mai puţin pretenţios, agresivitatea poate fi  considerată a fi  o caracteristică a acelor 
forme de comportament orientate în sens distructiv, în vederea producerii unor daune, fi e ele ma-
teriale, moral – psihologice sau mixte. Deci actul agresiv poate viza unele obiecte, fi inţa umană sau 
ambele. Opusul agresivităţii ar fi  comportamentul pro-social, care presupune cooperare și echilibru. 
Pentru a găsi exemple privind comportamentul agresiv nu este nevoie de efortul speciale deoarece 
în instituţiile penitenciare există fenomenele de superioritate inferioritate, aglomeraţie etc20.

Agresivitatea este o trăsătură înnăscută sau dobândită, este una dintre cele mai vechi și, tot-
odată, difi cile întrebări adresate psihologilor și ne răspund la întrebările dacă „echipamentul” 
psiho-comportamental al individului uman este dependent de factorul eriditar sau de factorul de 
mediu. Nu numai în legătură cu agresivitatea ne putem întreba dacă este sau nu înăscută, ci și în 
legătură cu orice altă trăsătură de personalitate21.

19  N. Mitrofan, “Psihologie Judiciara”, Casa de Editură şi Presa  Şansa, Bucureşti, 1997, pag. 82.
20  Gabriela Politic, Criminologie, note de curs, Ed. Chemarea, Iași, 1996, p. 70.
21  Gheorghe Gladchii, Criminologie generală, Ed. Muzeum, Chișinău, 2001, p. 36.
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Răspunsurile date de specialiști, privitor la agresivitate, sunt următoarele:
1) Agresivitatea este оnăscută, poziţie susţinută de autori precum Sigmuund Freud și Konrad 

Lorenz. În viziunea lui Freud, agresivitatea este un instinct. Oamenii se nasc cu instinctul de a 
agresa și de a fi violenţi. Întrucît această „presiune” eriditară nu poate fi înlăturată, este necesar 
ca, în procesul influenţării educaţional – culturale, să se găsească modalităţi nedistructive de ca-
nalizare a tendinţilor agresive.

2) Agresivitatea este un răspuns la frustrare. Cei care susţin această afirmaţie pleacă de la 
convingerea că agresivitatea este determinată de condiţiile externe. În acest sens, cea mai popula-
ră și mai cunoscută este teoria frustrare agresivitate, formulată de John Dollard și alţi colegi de la 
Yale University. Chiar în prima pagină a lucrării lor, întitulată „frustrare și agresivitate”, apar cele 
două postulate22:

15 „agresivitatea este оntotdeauna o consecinţă a frustrării”;
15 „frustrarea оntotdeauna conduce către o anumită formă de adresivitate”.
Aceste două postulate se află într-un raport strîns cu ceia ce există într-un mediu din peniten-

ciare deoarece, la condamnaţi frustrarea apare din diferite momente și motive, ca de exemplu, 
reacţia acestora la toleranţa manifestată faţă de ei, regimul strict din aceste penitenciare etc.

Teoria lui Dollard a fost supusă ulterior unor revizii. Astfel L. Berkowitz, consideră că teoria 
lui Dollard exagerează legătura dintre frustrare și agresivitate, susţine că frustrarea produce supă-
rare, o stare de pregătire emoţională pentru a agresa. O persoană frustrată poate să dea curs furi-
ei atunci cînd sunt prezente și anumite semne ale agresivităţii sau, uneori, cînd nu sunt prezente 
asemenea semne. În primul caz, stimulii asociaţi pot amplifica agresivitatea.

3) Agresivitatea este un comportament social оnvăţat. Această poziţie este legată, în special, 
de numele lui Alberd Bandura, care formulează teoria învăţării sociale a agresivităţii. Conform 
acestei teorii, comportamentu agresiv se învaţă prin mai multe modalităţi și anume:

13 direct, deci prin оnvăţare directă (prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente);
13 prin observarea și imitarea unor modele de conduită agresivă ale altora.
Cel mai frecvente modele de conduită agresive pot fi întîlnite în mediul social din penitenci-

are (în care modelele de conduită agresivă sunt acceptate, agresivitatea se transmite și noilor ve-
niţi în instituţiile penitenciare, precizînd, putem spune de subcultura violentă a unor grupuri de 
deţinuţi care generează alte conduite agresive).

Referitor la sursele de influenţare a agresivităţii, și ele crează mari probleme, pentru a căror 
rezolvare este nevoie de uriașe investiţii materiale și eforturi profesionale. De aceia pentru o cla-
rificare în această problemă mam orientat după părerea autorilor Nicolae Mitrofan, Voicu Zdren-
he, Tudorel Butoi, după care există așa categorii de clasificare a agresiunii ca:

13 surse ceţin mai mult de individ, de conduita și de reactivitatea lui comportamentală;
13 surse ale agresivităţii în cadrul familiei, (adică agresivitatea apare ca urmare a violenţei ce 

are loc în familie, privind aceste surse din poziţie de copil).
Acestor categorii le sunt caracteristice următoarele puncte și anume:
1. frustrarea se menţine ca una din cele mai frecvente surse de influenţare a agresivităţii;
2. atacul sau provocarea directă, fizică sau verbală, ce atrage, de cele mai multe ori, răspunsul 

agresiv al celui vizat; și nu de puţine ori, șirul răzbunărilor devine practic nesfîrșit.
3. durerea fizică și morală poate duce la creșterea agresivităţii, fapt care este întîlnit foarte des 

în celulile penitenciarului;
4. aglomeraţia în aceste instituţii de corijare, apare în calitate de agent stresor și poate crește 

agresivitatea;
5. drogurile pot, de asemenea, să efecteze comportamentul agresiv, însă, în ce măsură se poa-

22  Freud S., "Lecţii de psihanaliză", București, 1995, pag. 94-95.
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te realiza acest lucru depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: tipul drogului (cocaină, marihuana) 
dimensiunea dozei și dacă subiectul este sau nu realmente ameninţat sau pus în pericol;

6. manifestările în familie sub formă de maltratare și de abuzare a copilului, formele cele mai 
grave bătaia și incestul. În această categorie menţionăm fenomenul de manifestare a agresivităţii 
în familie și, desigur, efectele lor asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului, care devenind 
matur își păstrează aceste trăsături.

O categorie aparte de deţinuţi sunt recidiviștii, ei sunt condamnaţii cu un comportament pe-
riculos cu trăsături psihice mai deosebite și mai accentuate decît la ceilalţi condamnaţi23.

Studiul multirecidiviștilor arată o conjugare de deficienţe individuale și sociale (E. Johanson 
1974), un cumul de deficienţe sanitare, biologice și intelectuale și o lungă istorie de excluderii și 
respingeri sociale ce îi fac „marginali” faţă de comunitatea în care trăiesc. În cazul delincvenţilor, 
deci, trecerea de la actul infracţional este o activare a mecanismelor psiho-sociale ca reacţie la 
excluderea și respingerea pe care o suferă. Neacceptarea, respingerea socială, după cum am arătat 
mai sus, este un motiv puternic de acţiune și, în această conjunctură, evident, comportamentul va 
fi direcţionat antisocial. Impactul va fi cu atît mai violent cu cît subiectul va fi mai puternic con-
vins că agentul frustrator a acţionat cu intenţie24.

Urmărind să stabilească principalele caracteristici psihologice de personalitate ale unor „crimi-
nali întăriţi”, deţinuţii la un penitenciar din S.U.A. au utilizat teste de personalitate, în baza cărora au 
putut stabili nu numai existenţa unor factori de personalitate care disting delincventul de nedelin-
cvent, ci și unele constelaţii de factori specifici. Astfel faţă de ceilalţi, delincvenţii arată o tendinţă 
marcantă de a „merge cu banda”, dau semne de neadoptare, sunt vomitoși și egocentrici etc. Egocen-
trismul, prin care se înţelege incapacitatea de a ţine cont de sentimentele, gîndurile și interesele al-
tora, este o caracteristică fundamentală a infractorului din obișnuinţă, relevată de toţi autorii care 
au cercetat problemele psihologice ale infractorilor M. J. Chandler subliniază că un mare număr de 
comportamente deviante sunt asociate cu o  persistentă gîndire egocentrică. De asemenea, se mai 
poate stabili că gîndirea egocentrică, obișnuită, e însoţită de o slabă capacitate de adoptare socială 
etc. Rezultatelor testărilor mai arată că egocentricul primește greu dezaprobarea, cîtă vreme aproba-
rea îl stimulează pozitiv.

Alături de egocentrismul marcat, personalitatea delincventului mai este caracterizată și prin-
tr-o imaturitate persistentă. Însăși actele antisociale sunt semne evidente ale unei imaturităţi, ale 
faptului că infractorul e imatur, fie pe plan intelectual, fie pe plan afectiv.

Multă vreme s-a crezut, mai cu deosebită sub influenţa lombrosienilor, că infractorul este un 
individ total inferior sub aspect intelectual. E. de Greef, utilizînd metoda vermeylen a studiat un 
eșantion de 126 hoţi, 105 bătăuși, 80 de criminali sexuali, 34 excroci și 80 de asasini, sub aspectul 
unor trăsături intelectuale (memorie de fixare, capacitate asociativă, înţelegere, judecată, destoi-
nicie și capacitate de a face combinaţii). La acest eșantion asasinii și excrocii în general sunt la 
nivelul oamenilor obișnuiţi (normali), cîtă vreme restul infractorilor se amplasează sub linia nor-
malului la înţelegere și judecată. 

Din aceste motive are loc separarea condamnaţilor în anumite categorii omogene deoarece ei 
au o practică bună în săvîrșirea infracţiunilor și se face aceasta în funcţie de caracterul și gradul 
de pericol social al infracţiunii, de antecedente penale, sex, vîrstă și de alte particularităţi ale per-
sonalităţii condamnatului25. În ansamblul Regulilor minime pentru tratamentul condamnaţilor 
se prevede că scopurile separării trebuie să fie:

1) de a-i împiedica pe deţinuţii care, în baza trecutului lor criminal sau a relelor deprinderi, or 
exercita o infl uenţă nefastă asupra celorlalţi deţinuţi;

23  T. Butoi, N. Mitrofan, V. Zdrenghea, Psihologia judiciară, București, 1996, pag. 180.
24 Luminosu D., Popa V., Criminologie, Timișoara, 1995, p.57.
25 Oancea Ion, Probleme de criminologie, Ed. All, București, 2001, p.85. 
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2) de a-i împărţi pe deţinuţi în grupe, cu scopul de a  ușura tratamentul lor în vederea readop-
tării lor sociale.

Imaturitatea intelectuală nu trebuie înţeleasă la delincvenţi ca fiind identică cu un coeficient 
de inteligenţă scăzută. Imaturitate intelectuală înseamnă capacitate redusă de a stabili un raport 
raţional dintre pierderi și cîștiguri în proectarea și efectuarea unui act infracţional. Această latură 
a personalităţii deviantului a fost studiată de P. Coslin. El arată că în trecerea la actul deviant in-
fractorul trebuie să cîntărească bine cîștigurile și sancţiunile scontate, să ia în consideraţie și 
pragurile de toleranţă socială și numai în baza unor asemenea socoteli acceptă sau nu riscul acţi-
unii. Cei care sunt mai apţi să estimeze toate probabilităţile par să manifeste mai multă prudenţă 
decît alţii. Dar este de notat că din cei care trec la act nu toţi dau dovadă de aceeași înţelegere a 
conjuncţiunilor.

Într-o lucrare dotată din 1955, Harold Lindner susţine că înţelegerea și tratarea „criminozei” 
(a crimei reale) constă într-o apreciere corectă a „motivelor predispozante”, care îl directivează pe 
individ spre „factorii de precipitare” ce inspiră și declanșează crime, oferind mijloacele prin care 
ea se perpetuează. Criminoza apare atunci, cînd motivaţiile predispozante sunt „aprinse” de fac-
tori precipitanţi. În aceste condiţii, comportamentul criminal este o încercare a individului de a 
se relaxa prin rezolvarea tensiunii interne și restabilirea echilibrului iniţial.

În concepţia lui Harold Lindner motivele predispozante includ dorinţa excesivă după anumi-
te feluri de gratificaţie (bani, sex etc.), o ostilitate exagerată faţă de orice persoană care refuză 
vreun fel de gratificaţie o teamă excesivă de a părea slab și insuficient de bărbat etc. Date fiind 
asemenea stări, situaţia, precipitantă joacă rolul de trăgaci și explozia se produce. Privit în acest 
fel, actul criminal nu este alceva decît o încercare de a restabili echilibrul iniţial (homeostaza). Un 
asemenea comportament exprimă multa miopie, căci, în ultima analiză, actul criminal în sine 
duce la altă formă de dezechilibru: teamă de pedeapsă și necesitatea urgentă de a construi o formă 
de defensivă. Astfel, actul criminal duce spre un cerc vicios, pe care însă criminalul nu-l poate 
prevedea. În cele din urmă și această analiză comportamentală duce la concluzia unei imaturităţi 
intelectuale, la constatarea incapacităţii criminalului prin obișnuinţa de a prevedea pe termen 
lung consecinţele acţiunii sale antisociale26.

Cercetătorul italian G. Canepa publicînd rezultatele investigaţiilor sale în care arată existenţa 
unor relaţii esenţiale între comportamentul antisocial și delictual și unele trăsături psihologice ale 
personalităţii. Este vorba de următoarele elemente:

1 impulsivitate mărită, la 68 % dintre delincvenţii examinaţi;
1 indifirenţă afectivă, la 27 %;
1 egocentrism, la 41 %;
2 agresivitate, 72 %;
2 tendinţă de opoziţie la 46 %;
3 scepticism, la 50 %.
Pe lîngă aceste caracteristici, examinările efectuate de-a  lungul anilor de Canepa asupra reci-

diviștilor și a altor categorii de infractori cu tendinţe de a comite acte antisociale deosebit de 
grave au relevat27:

1 tendinţa de a percepe realitatea într-un mod neobișnuit și deformat, în sensul de a conside-
ra că toţi cei din jur sunt dușmani, nimeni nu oferă ajutor și că în viaţă totul se petrece conform 
legilor „baftei” sau „ ghinionului”.

1 prezenţa unor manifestări de indecizie, și incertitudine interioară;

26  Pop O., Torenco V., Cercetarea infracţiunii de evadare, Ed. Universităţii de Criminologie, Chișinău, 
2002, p. 46.

27  Pop O., Activitatea cotidiană în penitenciare, Ed. Waldpress, Timișoara, 2004, p. 98.
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2 profunda dificultate de autoreprezentare, lipsa de capacitate de a se vedea pe sine оn mod 
realist, la care se adaugă și strădania de a ascunde propria personalitate.

Personalitatea infractorului recidivist se caracterizează prin a fi o persoană care se distinge 
printr-o structură psihologică marcată de o anumită specificitate. Între altele, cercetările au evi-
denţiat prezenţa cvasiuniversală a următoarelor însușiri: impulsivitate mărită, agresivitate spori-
tă, egocentrism exacerbat, tendinţă de indiferenţă afectivă generalizată și imagine negativă a „lu-
mii din afară”. Aceste trăsături există sau sunt comune cu cele care sunt specifice infractorilor 
nerecidiviști însă, acestea la recidiviști sunt mult „îngroșate”, accentuate. Astfel spus, este vorba de 
o personalitate accentuată, orientată ferm spre acte infracţionale.

Recidiviștii avînd imagine negativă despre lumea din care face parte, manifestă un comporta-
ment straniu și exprimat prin tendinţă de atac permanentă. Puternic săturată afectiv, prin ură sau 
scepticism, aceasta îl determină să considere societatea ca un dușman personal, atribuindu-i 
principala responsabilitate pentru situaţia în care se află. Acesta este din punctul său de vedere, 
un motiv decisiv care justifică atitudinea sa de „răzvrătit”, gata să se „lupte” permanent cu „cei-
lalţi”, fie pentru satisface propriile aspiraţii, fie pentru a se răzbuna pentru „răul” ce i s-a făcut.

În concluzie, se poate aprecia că cei mai mulţi recidiviști au o personalitate caracterizată prin-
tr-o structură psihologică de tip operaţional, orientată spre acte antisociale, de o consistenţă de-
osebită. De aici decurge atît tendinţa infractorului de a recidiva, cît și „rezistenţa” deosebită pe 
care o opune la demersurile educaţionale întreprinse de diverși factori educaţionali (penitenciar, 
casă de reeducare, familie, grup de prieteni, etc.).

Recidiviștii după cum am vorbit sunt niște persoane care au o imagine negativă despre lumea 
din care fac parte acestia, și se motivează pe faptul că ei nu sunt numai neglijaţi de societate și 
respinși dar, se regăsesc într-un sentiment de inferioritate. De aceia aș vrea să vorbesc că una din 
cele mai importante teorii psihonalitice pentru analiza criminologică a comportamentului in-
fracţional aparţine lui Alfred Adler, care a devenit cunoscut în urma inventării conceptului de 
„complex de inferioritate”28.

Așadar, crimele descrise mai sus sunt doar o parte din cele care formează baza criminalităţii 
penitenciare. De aceia criminologia penitenciară vizează combaterea criminalităţii în penitenci-
are care, influenţează direct asupra scăderii eficacităţii întregului proces de executare a pedepsei 
închisorii.

28  Alfred Adler, “Cunoașterea omului”, Ed. Știinţifică, București, 1994,  pag.85.
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Summary
A particular a part dis article is dedicated to general aspects concerning the Constitution supre-

macy, its concept and scientifi c background, its consequences and legal guarantees.
Th e second chapter explores the review of laws constitutionality, namely: the notion of review, its 

appearance and historical evolution, as well as the forms laws constitutionality review.

Prin art. 135-138 C.pr. pen. al Republicii Moldova a primit consacrare normativă ascultarea 
convorbirilor telefonice și a altor convorbiri.

Constituţia R.M. adoptată la 24 iulie 1994, prin art. 30, reglementează și garantează secretul 
mijloacelor locale de comunicare, proclamându-se inviolabilitatea tuturor mijloacelor prin care 
oamenii comunică între ei. Dispoziţiile acestui articol obligă toate persoanele și autorităţile pu-
blice să respecte secretul corespondenţei și a convorbirilor telefonice1.

Pentru efectuarea unei analize concrete a acestor dispoziţii vom reda conţinutul acestor arti-
cole și anume, art.135, întitulat „Interceptarea comunicărilor” prevede:

(1) Interceptarea comunicărilor (convorbirilor telefonice, prin radio sau altor convorbiri cu 
utilizarea mijloacelor tehnice) se efectuează de către organul de urmărire penală cu autorizaţia 
judecătorului de instrucţie, în baza ordonanţei motivate a procurorului în cauzele cu privire la 
infracţiunile deosebit de grave și excepţional de grave.

Articolul 16 al. 1 C.penal  clasifi că infracţiunile în funcţie de caracterul și gradul prejudiciabil, 
acestea sunt ușoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave și excepţional de grave.

Al.5 art.16 C.penal  prevede că deosebit de grave se consideră infracţiunile săvârșite cu inten-
ţie pentru care legea penală prevede pedeapsa maximală cu închisoarea pe un termen ce depă-
șește 15 ani, iar al.6 al aceluiași articol prevede că infracţiuni excepţional de grave se consideră 
infracţiunile săvârșite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţiune pe viaţă.

La aceste categorii de infracţiuni se referă: genocidul (art.135), ecocidul (art.136), tratamente 
inumane (art.137, al.29, planifi carea, pregătirea declanșarea sau ducerea războiului (art. 139), 
aplicarea mijloacelor și metodelor interzise de ducere a războiului (art.143), omorul intenţionat 
(art.145), răpirea unei persoane (art.164 al. 3), trafi cul de fi inţe umane (art.165 al.2 și 3), violul 
(art.171 al.3), acţiuni violente cu caracter sexual (art.172 al.3), tâlhăria (art.188 al.3), șantajul 
(art.189 al.4), însușirea în proporţii deosebit de mari a bunurilor (art.195 al.2), trafi cul de copii 
(art.206 al.2 și 3), fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falși sau a titlurilor de valoare false 
(art.236 al.2), terorismul (art.278 al.3 și 4), etc.

La aliniatul 2 al aceluiași articol se prevede că în caz de urgenţă, dacă întârzierea obţinerii 
autorizaţiei ar provoca prejudicii grave activităţii de administrare a probelor, procurorul poate 

1  G. Gandrabur, A. Gandrabur, V. Tverdohleb, Tehnologii moderne în faza de urmărire penală, Chișinău, 2005.
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dispune, prin ordonanţă motivată interceptarea și înregistrarea comunicărilor, informând despre 
aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore. După cum se vede acest termen a fost anterior 
utilizat de legislaţia Românie, actualmente modifi cat, dar menţinut în C.pr.pen al R.M.

În ordonanţa de efectuare a interceptărilor este raţional să se indice eventualele căi de inter-
ceptare și locul efectuării interceptării. Aceasta însă nu înseamnă că procurorul nu este în drept să 
efectueze și interceptarea altor căi de comunicare (a altor numere de tele fon etc.). În toate cazurile 
procurorul este obligat să anunţe judecătorul de instrucţie care examinează această modifi care a 
căilor de interceptare după regula prevăzută de alineatul 2 al articolului 135.

Judecătorul de instrucţie care, în cel mult 24 de ore, se va pronunţa asupra ordonanţei procurorului 
și, dacă o confi rmă, va autoriza, în caz de necesitate, interceptarea în continuare, iar dacă nu o con-
fi rmă, dispune încetarea imediată a interceptărilor și nimicirea înregistrărilor efectuate (art.135 al.2.)

Prevederile alineatului 3 al articolului 135 sunt interpretate extensiv, adică pot cere expres 
interceptarea comunicărilor nu numai partea vătămată, martorul sau membrii fa miliei lor, ci și 
apărătorii, reprezentanţii sau avocatul martorului, dacă există ameninţări reale de aplicare a vio-
lenţei, de estorcare sau de comitere a altor infracţiuni împotriva acestora. În orice caz este nece-
sară cererea persoanelor ale căror convorbiri vor fi  asculta te, în care va fi  indicat faptul că există 
ameninţări de aplicare a violenţei prin intermediul comunicărilor.

Interceptarea comunicărilor ce se efectuează în cadrul urmăririi penale se autorizează pentru o 
durată de cel mult 30 de zile. Interceptarea poate fi  prelungită în aceleași condiţii pentru motive te-
meinic justifi cate, fi ecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Durata totală a interceptării comuni-
cărilor nu poate depăși 6 luni. În orice caz, interceptarea comunicărilor nu poate dura mai mult decât 
până la terminarea urmăririi penale, deoarece este dispusă în cadrul urmăririi penale. (art.135 alin.4)

Interceptarea comunicărilor poate fi  anulată înaintea expirării duratei pentru care a fost auto-
rizată de către procuror îndată ce au dispărut motivele care au justifi cat-o.

Judecătorul de instrucţie, în cursul urmăririi penale, după terminarea interceptării autori-
zate, solicitând opinia procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală, în termen 
rezonabil, dar nu mai târziu de terminarea urmăririi penale, anunţă, în scris, persoanele ale căror 
convorbiri au fost interceptate și înregistrate.

Având în vedere cele menţionate și în opinia dlui T. Osoianu, specialist în procesul de ur-
mărire penală, ascultarea convorbirilor telefonice, părere susţinută integral, necesită o consa-
crare conceptual-teoretică în Republica Moldova2. În caz contrar în practica aplicării acestui 
act se pot comite erori de interpretare a normelor Codului de Procedură Penală al Republicii 
Moldova. Pentru a exclude aceste posibile erori, aici e cazul să ne amintim de Comisia perma-
nentă interdepartamentală de experţi pentru elaborarea și promovarea politicii tehnico-știin-
ţifi ce în lupta contra criminalităţii.

Principiul inviolabilităţii convorbirilor trebuie corelat în mod necesar cu alte principii con-
stituţionale de o incontestabilă importanţă pentru fi inţa umană-inviolabilitatea vieţii intime, 
familiale și private și inviolabilitatea domiciliului ocrotite prin art. 28,29 din Constituţia Re-
publicii Moldova.

Exercitarea drepturilor fundamentale, prevăzute în aceste norme constituţionale ca și a ori-
căror altor drepturi constituţionale, comportă și anumite restrângeri determinate de apărarea 
unor valori statale, umane ori publice, a drepturilor și a libertăţilor cetăţenilor, la desfășurarea 
urmăririi penale (art.54 alin. 1 Constituţia R. M.). Restrângerea trebuie să fi e proporţională cu 
situaţia, care a determinat-o și nu poate avea ca efect suprimarea dreptului sau a libertăţii, (art. 
54 alin. 2 Constituţia R. M.)

2  Tudor Osoianu, Desăvârșirea reglementării procesuale a actelor de urmărire în procesul pe-
nal al R.Moldova, Chișinău, 2000, p. 25-29.
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Interceptarea și înregistrarea comunicărilor se efectuează de către organul de urmărire pe-
nală. Persoanele care sânt chemate să asigure tehnic interceptarea și înregistrarea comunicărilor 
sânt obligate să păstreze secretul acţiunii procesuale, secretul corespondenţei și poartă răspun-
dere pentru încălcarea acestei obligaţii în conformitate cu prevederile art. 178 și 315 din Codul 
penal. Despre explicarea acestor obligaţii se consemnează în procesul-verbal al interceptării.

Despre efectuarea interceptării și înregistrării comunicărilor, organul de urmărire penală în-
tocmește un proces-verbal conform dispoziţiilor art.260 și 261, Cod procedură penală al Repu-
blicii Moldova în care, suplimentar, se menţionează autorizaţia dată de judecătorul de instrucţie, 
numărul sau numerele de telefon, adresa posturilor telefonice, de radio sau ale altor mijloace teh-
nice prin care s-au purtat convorbirile, numele persoanelor care le-au purtat dacă sânt cunoscute, 
data și ora fi ecărei convorbiri separate și numărul de ordine al casetei pe care se face înregistrarea.

Comunicările înregistrate se redau integral în scris, se certifi că de către organul de urmărire 
penală, se verifi că și se contrasemnează de către procurorul care exercită nemijlocit sau con-
duce urmărirea penală și se anexează la procesul-verbal. Comunicările în altă limbă decât cea 
în care se desfășoară urmărirea penală se traduc de traducător. La procesul-verbal se anexează, 
de asemenea, caseta care conţine înregistrarea comunicării în original, sigilată cu sigiliul orga-
nului de urmărire penală.

Caseta cu înregistrarea comunicărilor, reproducerea în scris a acestora și procesul-verbal al 
interceptării și înregistrării comunicărilor se transmit, în termen de 24 de ore, procurorului, care 
apreciază care din informaţiile culese au importanţă pentru cauza respectivă și, în acest sens, 
întocmește un proces-verbal.

Casetele cu originalul înregistrării comunicărilor, însoţite de reproducerea integrală în scris 
a înregistrării și de copiile de pe procesele-verbale, se transmit judecătorului de instrucţie care a 
autorizat interceptarea pentru păstrare în locuri speciale, într-un plic sigilat.

Instanţa judecătorească va dispune, prin încheiere sau prin sentinţă, nimicirea înregistrărilor 
care nu au importanţă pentru cauză. Celelalte înregistrări vor fi  păstrate până la depozitarea do-
sarului la arhivă.

Înregistrările de imagini se efectuează în condiţiile și modalităţile de efectuare a interceptă-
rii comunicărilor, prevăzute la art.135 și 136, care se aplică în mod corespunzător. Ea constă în 
fi xarea prin intermediul mijloacelor tehnice a anumitor fapte, acţiuni, importante pentru cauza 
penală, care sunt incluse în obiectul probaţiunii.

Spre deosebire de înregistrările audio, înregistrarea prin imagini poate fi  efectuată doar după 
pornirea urmăririi penale în baza unei ordonanţe a procurorului, cu autorizaţia judecătorului de 
instrucţie.

Rezultatele înregistrării se anexează la dosar, prin câteva căi: audierea persoanelor care au 
efectuat înregistrările (inclusiv a specialistului); anexarea la dosar a materialelor obţinute (foto-
grafi ilor, imprimărilor sonore sau video înregistrate prin intermediul mijloacelor tehnice). Veri-
fi carea ulterioară se va efectua prin intermediul expertizei.

În ordonanţa privind efectuarea înregistrării de imagini este necesar să se indice atât date 
generale, cât și particulare, cum ar fi : perioada efectuării înregistrării de imagini, persoana care 
va efectua înregistrarea de imagini, aparatajul la care se va efectua înregistrare (tipul aparatului 
de înregistrat, pelicula) și alte date care vor confi rma în instanţă legalitatea efectuării înregistrării.

În baza efectuării înregistrării se întocmește un proces-verbal în care se indică toate ac ţiunile 
întreprinse de către persoanele care au efectuat înregistrarea. în procesul-verbal se menţionează 
și datele privind tipul aparatajului, pelicula etc. La procesul-verbal se ane xează materialele obţi-
nute în urma înregistrării (fotografi ile, casetele audio sau video).

Mijloacele de probă, dobândite în condiţiile art. 135 și 137 C.P.P., pot fi  verifi cate prin exper-
tiză tehnică dispusă de către instanţa de judecată la cererea părţilor sau din ofi ciu.
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În practică, de cele mai multe ori apare necesitatea de a verifi ca interceptările în scopul con-
statării autenticităţii acestora, inclusiv a faptului dacă vocea aparţine unei sau altei persoane. În 
vederea soluţionării acestor probleme, instanţa de judecată, la cererea părţilor sau din ofi ciu va 
dispune printr-o încheiere efectuarea expertizei tehnice.

O modalitate mai nouă a expertizei tehnice este expertiza holoscopică sau fonografi că.
Există anumite cazuri când apare necesitatea de a cerceta special înregistrările audio, atunci 

când există dubii privind faptul că înregistrarea audio nu a fost modificată într-un fel sau altul, nu 
a fost falsificată etc. Expertului i se pun aproximativ următoarele întrebări:

Dacă fonograma care a fost prezentată pentru expertiză reprezintă un tot întreg?
Dacă  înregistrarea este continuă sau cu întreruperi? 
Dacă nu sunt indici că fonograma are caracter selectiv? 
Dacă fonograma prezentată este în original sau o copie?
Dacă fonograma a fost supusă unui montaj: mecanic, electroacustic, prin programare etc.?
În situaţia când urmează a se stabili în ce condiţii a fost efectuată înregistrarea, expertului îi 

pot fi puse următoarele întrebări:
Dacă fonograma prezentată a fost înregistrată prin intermediul unui singur aparat
sau mai multe?
De ce tip sunt casetofonul și microfonul?
Dacă fonograma a fost înregistrată la aparatul prezentat expertului?
Dacă aparatul avea unele defecte la înregistrare. Dacă da - ce fel de defecte?
De ce tip a fost pelicula pe care s-a făcut înregistrarea? 
A fost utilizată o peliculă nouă sau o peliculă reciclată?
Există și alte surse decât vocea înregistrată (de exemplu, zgomotul unui automobil, sunetul 

aparatului de telefon etc.)? 
Ce date privind împrejurările exterioare s-au înregistrat pe peliculă (de exemplu,
caracterul încăperii, înregistrarea într-un loc deschis).?
Atunci când apare necesitatea de a stabili anumite date despre persoane a cărei voce a fost 

înregistrată, vor fi puse următoarele întrebări: Este înregistrată vocea unei singure persoane sau a 
mai multe? Câte persoane au luat parte la discuţie? Ce calităţi ale persoanei pot fi constatate ana-
lizând vocea acesteia (sexul, vârsta, naţionalitatea, defecte ale vorbirii etc.)? Vocea de pe fonogra-
ma este vocea unei anumite persoane? Vocea înregistrată este expusă liber sau citește, reproduce 
ceva învăţat pe de rost?

În cazul când înregistrarea este neclară, experţilor li se poate pune sarcina de a descifra vocea 
prin intermediul mijloacelor tehnice de care dispun3.

Au o mare importanţă datele și materialele puse la dispoziţia expertului. În ordonanţa privind 
efectuarea expertizei este necesar să se indice:

- circumstanţele care au determinat efectuarea expertizei;
- condiţiile în care s-a efectuat imprimarea: 
- mărimea și caracteristica încăperii în care s-a efectuat imprimarea; 
- caracteristicile acustice ale încăperii, locul aflării persoanei care a fost înregistrată, distanţa 

până la microfon, prezenţa altor surse de sunet etc;
-  aparatajul cu care a fost efectuată înregistrarea (tipul casetofonului sau dictafonului, tipul 

microfonului, viteza de înregistrare ș.a.);
-  caracteristica benzii magnetice care urmează a fi cercetată, dacă aceasta este posibil; 
- dacă fonograma prezentată este originală sau o copie (copia poate fi prezentată în cazul 

când originalul a fost distrus sau a fost pierdut; 

3  I. Dolea și alţii, Codul de procedură penală, comentariu, Ed. Cartier, 2005, p. 244-245.
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- în unele cazuri prin intermediul copiei este imposibil a se efectua expertiza); 
- date despre persoana a cărei voce trebuie identificată (sexul, vârsta, naţio nalitatea, dacă 

există defecte ale vorbirii etc).
Raportul de expertiză va avea aceeași valoare probantă ca și alte date obţinute pe parcursul 

urmăririi penale.
Permisibilitatea înregistrării unor convorbiri în vederea obţinerii de probe, în lumina art. 135 

C. pr. pen. al Republicii Moldova ridică problema de a ști dacă se încalcă sau nu dispoziţiile im-
perative cuprinse în art. 8 din Convenţia Europeană de la Strasbourg și în art. 28 și 30 din Con-
stituţia Republicii Moldova.

Astfel, art. 8 din Convenţie dispune că „orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 
private și a corespondenţei sale”, iar amestecul unei autorităţi publice nu este admis decât în 
„măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă acesta constituie o măsură care, 
într-o societate democratică este necesară securităţii naţionale, siguranţei publice, bunăstării 
economice a ţării, apărării naţionale și prevenirii faptelor penale, protecţiei sănătăţii sau a mo-
ralei, ori protecţiei drepturilor și libertăţilor altuia”. Ca urmare, proclamând în paragraful 1 al 
art. 8 dreptul la respectarea vieţii private, convenţia statuează, înainte de toate, că orice amestec 
al unei autorităţi publice în exerciţiul acestui drept este interzis, în afara excepţiilor indicate în 
paragraful 2. în interpretarea acestui text, Curtea Europeană a drepturilor omului a decis că 
sunt inerente noţiunii de viaţă privată comunicaţiile telefonice, chiar dacă ele nu sunt menţio-
nate expres în textul convenţiei.

Raportat la aceste reglementări, introducerea în C. pr. pen. al Republicii Moldova a art. 
135-137 satisface în mare măsură exigenţele impuse de Convenţia Europeană și de Constitu-
ţia noastră.

În final, concluzionăm că înregistrările audio și video poartă toate trăsăturile actelor de 
urmărire penală, având scopul principal stabilirea datelor de fapt ce au importanţă pentru 
soluţionarea cauzelor.

Înregistrarea convorbirilor, în legislaţia penală a României precum și alte înregistrări audio sau 
video prezentate de părţi4, reglementate de art. 91’-915 din C.pr.pen. român reprezintă mij loace 
probatorii a căror utilizare a generat controverse în literatura juridică.

Într-o primă opinie5, s-a apreciat că dispunerea înregistrărilor audio sau video și efectuarea 
lor înainte de începerea urmăririi penale are semnificaţia ac telor premergătoare prevăzute de art. 
224 C.pr.pen. român, ele urmând a fi valorificate pe plan probator prin procesul-verbal de con-
semnare a efectuării actelor premer gătoare, prevăzute de art. 224 alin. 3 C.pr.pen. român.

Potrivit celei de a doua opinii6, înregistrările audio și video nu pot fi auto rizate decât în faza 
de urmărire și sub nici o formă, ca acte premergătoare. Această opinie pune accentul pe limitarea 
utilizării înregistrărilor, strict la faza de urmă rire pentru prevenirea oricăror abuzuri sau nedrep-
tăţi, garantarea drepturilor pro cesuale și a libertăţii cetăţenești.

În realitate, nu există o dispoziţie legală expresă care să interzică efectua rea înregistrărilor 
audio sau video în faza actelor premergătoare, legiuitorul apreciind că autorizarea de către jude-
cător sau, după caz, de către procuror și supravegherea exercitată de acesta pe parcursul realizării 
înregistrărilor sunt suficiente pentru a preveni lezarea drepturilor și libertăţilor cetăţenești. 
Proce deul probator al înregistrărilor audio sau video s-a dovedit decisiv, spre exem plu, pentru 

4  A se vedea A. Lazăr, înregistrările audio sau video prezentate de părţi, mijloc de proba
in procesul penal, în „Dreptul" nr. 7/2003, p. 153.

5  A se vedea Gh. Mateuţ, în legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video în 
probaţiunea penală, în „Dreptul" nr. 8/1997, p. 70.

6  A se vedea D. Ciuncan, Înregistrările audio şi video mijloace de probă, în „Revista de drept penal" nr. 
9/1997, p. 57.
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elucidarea împrejurărilor în care un grup de făptuitori cetăţeni ro mâni și străini au organizat 
ample activităţi de contrabandă cu armament și muniţii. Acest procedeu a permis stabilirea cone-
xiunilor infracţionale ale grupu lui de făptuitori asociaţi în vederea săvârșirii de infracţiuni și 
surprinderea aces tora în flagrant cu ocazia efectuării unei livrări ilegale de arme7.

Progresul tehnologic face ca secretul corespondenţei să fi e tot mai greu de păstrat. Mijloacele 
tehnice de „spionaj” vor fi  mereu cu un pas în faţa legislaţiei. În toate cazurile în care se face 
aplicarea art. 911-916 C. pr. pen. român, trebuie efectuată o expertiză. Expertiza înregistrărilor 
audio se realizează prin prezentarea suportului magnetic ce conţine înregistrarea audio efectuată 
spre examinare unui specialist în expertiza vocii și a vorbirii, pentru ca acesta să se pronunţe dacă 
înregistrarea este autentică sau reprezintă o copie sau o contrafacere. Fără o astfel de certitudine 
înregistrarea de pe suportul magnetic nu poate fi  acceptată ca mijloc de probă. Conform preve-
derilor standardului AES 27-1996, o înregistrare audio pe suport magnetic este autentică dacă: a 
fost realizată simultan cu evenimentele acustice conţinute pe acesta si nu reprezintă o copie; nu 
conţine eventuale intervenţii; a fost realizată cu echipamentul tehnic înaintat expertului8.

Atunci când raportul de expertiză este singura probă în cauză și concluziile acestuia sunt 
negative, condamnarea pe baza înregistrării a inculpatului este ilegală. Prin sentinţa nr. 49/2004, 
fosta Curte Supremă de Justiţie a condamnat pe inculpată si pentru infracţiunea de trafi c de in-
fl uenţă. Soluţia s-a întemeiat, din punct de vedere probator, pe înregistrări audio. Deși concluziile 
raportului de expertiză efectuat în cauză9 au fost negative - înregistrările nu erau autentice și 
conţineau mai multe intervenţii (ștersături) - instanţa nu a ţinut cont de concluziile raportului, 
considerând și convorbirile înregistrate ca fi ind autentice. O situaţie asemănătoare se prezintă și 
în dosarul nr. 632/2002 al Tribunalului București; concluziile raportului de expertiză criminalis-
tică10 au fost negative, înregistrările de pe casetele audio supuse expertizei nefi ind originale, ben-
zile magnetice conţinând intervenţii tehnice (copiere, editare, ștergere, inserare și montaj audio).

Evident, prin îmbogăţirea conţinutului acestor mijloace de probă prin Legea I nr. 281/2003, 
s-a urmărit evitarea arbitrariului în utilizarea acestora în desfășurarea procesului penal. Concep-
ţia aceasta este veche și se impune cu atât mai mult în gândirea noastră juridică procesual penală, 
în măsura în care ea se sprijină pe fundamentele statului de drept.

În măsura în care unele probe au fost obţinute ilegal, Curtea trebuie să cerceteze dacă pro-
cedura în ansamblul său a fost echitabilă11. Ca o chestiune de principiu, art.6 din Convenţie 
garantează dreptul la un proces echitabil, fără a conţine reguli privind admisibilitatea probelor, 
care este o problemă de drept intern. Dacă s-ar folosi ca mijloc de probă înregistrările ilegal 
obţinute în procesul penal s-ar putea ca drepturile apărării să fi e nesocotite, dacă partea inte-
resată ar avea posibilitatea de a contesta autenticitatea înregistrărilor și a se opune la utilizarea 
lor, precum și de a utiliza și alte probe. Înregistrarea nu trebuie să fi e singura probă pe care să 
se bazeze condamnarea12. 

Nivelul de protecţie a drepturilor omului, în cadrul cărora dreptul la respectarea vieţii private 
și a demnităţii persoanei și-au conservat o poziţie fundamentală, reprezintă o componentă ma-
joră a condiţiei umane, un imperativ dictat de necesitatea de progres a societăţii contemporane, 
adevărata libertate fi ind posibilă numai într-o orânduire în care sunt create condiţiile de exerci-

7  Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia anticorupţie, urmărire penală şi criminalistică, 
dosar nr. 467/P/1999 (nepublicat).

8  Cătălin Grigoraș, Expertiza înregistrărilor audio, RDP, nr. 1, 2003, p. 162-163.
9  Raportul de expertiză criminalistică nr. 175/2002 efectuat de experţii de la Institutul Naţional de Exper-

tize Criminalistice.
10  Raportul de expertiză criminalistică nr. 391/2002.
11  C.E.D.O., Hot. 127/1998, cauza Schenk c. Elveţia.
12  C.E.D.O., Hot. 25.09.2001, cauza P.G. și J.H. c. Regatul Unii.
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tare optimă a drepturilor intim legate de fi inţa umană și de protecţie a acesteia faţă de arbitrariul 
autorităţilor și de pericolele care o ameninţă.

În cazul respingerii cererii procurorului de autorizare a interceptării și înregistrării (art. 91 
alin. 1—3 și 8) sau după expirarea celor 120 de zile ale duratei inter ceptării și înregistrării (art. 911 
alin. 5) ori în cazul neconfi rmării ordonanţei procurorului (art. 912 alin. 3) respectiv după ridi-
carea măsurilor procurorul dispune încetarea imediată a interceptărilor și înregistrărilor  înainte 
de expirarea duratei autorizaţiei, dacă nu mai există motive care le-au justifi cat, sau poate relua 
procedurile prevăzute de lege dacă au apărut ele mente noi care să justifi ce o altă cerere de inter-
ceptare și înregistrare, informând despre aceasta instanţa care a emis autorizaţia.

Autorizarea instanţei se dă la cererea procurorului sau la cererea motivată a persoanei vătă-
mate privind comunicările ce-i sunt adresate. Desigur, și cererea procurorului trebuie motivată, 
deoarece instanţa trebuie să verifi ce îndeplinirea condiţiilor pentru interceptare.

Convorbirile sau comunicările interceptate și înregistrate care privesc fapta ce formează obiectul 
cercetării sau contribuie la identifi carea ori localizarea participanţilor sunt redate integral într-un 
proces-verbal de procuror sau lucrătorul din cadrul poliţiei judiciare delegat de procuror, în care 
se menţionează dispoziţiile prevăzute la al.1 al art. 913  iar după atașarea redării integrale, în formă 
scrisă a convorbirilor înregistrate, procesul-verbal va fi  certifi cat pentru auten ticitate, verifi cat și 
contrasemnat de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea în cauză.  Dacă săvârșirea 
unor infracţiuni are loc prin convorbiri sau comunicări care conţin secret de stat, consemnarea se 
face prin procese-verbale separate și în condiţiile  care să asigure păstrarea secretului ori a confi den-
ţialităţii, iar corespondenţele în altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba română, prin 
intermediul unui interpret.

La procesul-verbal se va atașa în plic sigilat, o copie a suportului care conţine înregistrarea 
convorbirii.

Potrivit art. 913 alin. 3 suportul original se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în 
plic sigilat, și va fi  pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia 
suportului care conţine înregistrarea convorbirii și copiile de pe procesele-verbale se păstrează la 
grefa instanţei, în locuri speciale (art. 913 alin. 3). 

În opinia noastră, prevederea relativă la atribuţia instanţei de a hotărî care din informaţiile 
obţinute prin interceptarea și înregistrarea convorbirilor prezintă interes în activitatea de cer-
cetare penală, respectiv în soluţionarea cauzei în faza de urmărire penală, nu se afl ă în deplină 
concordanţă cu dispoziţiile generale cu valoare de principii fundamentale în materia probaţiunii.

În procesul penal obligaţia de a dovedi existenţa faptei și a vinovăţiei cade în sarcina subiectu-
lui procesului penal care exercită acţiunea penală. În cursul urmăririi penale exercitarea acţiunii 
penale cade în sarcina procurorului.

În cursul urmăririi penale obligaţia de a strânge probele necesare afl ării adevărului revine 
organului de urmărire penală, instanţa având, în general, rolul de a readministra în cursul jude-
căţii probele administrate în cursul urmăririi penale (controlul probelor) și, în unele situaţii, de 
a administra probe noi.

Potrivit principiului liberei aprecieri a probelor, aprecierea fi ecărei probe se face de organul 
judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate. Probele nefi ind ierarhizate în vre-un 
fel, nici consemnările instanţei din procesul-verbal nu au o valoare probatorie diferită în raport 
de restul probelor.

Ca atare, pentru a hotărî dacă informaţiile culese prezintă interes în activi tatea de urmărire 
penală, instanţa ar trebui să le examineze în conexiune cu cele lalte probe administrate în cursul 
urmăririi penale or, în situaţia comentată, această posibilitate este exclusă, competenţa revenind 
numai organului de urmărire penală.

Nu se poate concepe, din punct de vedere juridic, ca aceeași autoritate ju diciară să decidă - în 
privinţa aprecierii probelor și soluţiei - atât în faza de ur mărire penală, cât și în faza de judecată, 
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acest cumul de funcţii judiciare fi ind de natură să atragă incidenţa reglementărilor referitoare la 
cazurile de incompatibi litate.

Dacă au parvenit condiţii sau soluţii de netrimitere a cauzei în judecată, procurorul este obli-
gat să anunţe despre aceasta persoanele interesate. Suportul pe care sunt imprimate convorbirile 
înregistrate se arhivează la sediul parchetului în condiţiile al.5 al art. 913  C.pr.pen., ori se distrug, 
încheindu-se proces-verbal  în acest sens.                                               

După arhivare, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, iar în unele 
cazuri numai cu autorizaţia judecătorului poate aproba consultarea sau copierea suportului pe 
care sunt imprimate convorbirile înregistrate în cazul reluării cercetărilor sau în condiţiile prevă-
zute în art. 912 alin.5  C.pr.pen 

Dacă anterior potrivit dispoziţiilor art. 913 alin. 6 teza I C.pr.pen., instanţa dispunea prin în-
cheiere distrugerea înregistrărilor care nu au fost folosite ca mijloace de probă în cauză. Textul ni 
se pare discutabil deoarece este posibil ca informaţiile culese să nu prezinte interes la data reali-
zării activităţilor menţionate de art. 913 alin. 3, dar să prezinte un astfel de interes ulterior (până 
la terminarea urmăririi penale). 

Aceste dispoziţii au fost refl ectate asupra momentului procesual al aducerii la îndeplinire a celor 
dispuse potrivit art. 913 alin. 6 C.pr.pen., fi ind indicat termenul de păstrare până la împlinirea ter-
menului de prescripţie a răspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei (art.  913alin.5).

Considerăm aceste modifi cări destul de apreciabile, deoarece păstrarea acestor înregistrări 
permite preîntâmpinarea ipotezelor când chiar și în situaţia când acestea sau analizat cu o primă 
ocazie în mod superfi cial, neadecvat, irelevant cu fondul cauzei ,sau din motive tendenţioase sau 
aprecieri subiective (din partea organelor judiciare) oricând va exista șansa de a se reveni (până 
la termenul de prescripţie) și a le reda relevanţa și utilitatea cuvenită.

Mai mult ca atât, aceste raţiuni sunt și în corelaţie cu raţiunile instituţiilor căilor ordinare și 
extraordinare de atac.  

Potrivit art. 914 C.pr.pen. român condiţiile și modalităţile de efectuare a inter ceptărilor și înre-
gistrărilor prevăzute în art. 911-913 român sunt aplicabile, în mod corespunzător, și în cazul înre-
gistrării de convorbiri efectuate prin alte mijloace de telecomunicaţie, autorizate în condiţiile legii.
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EXPERTIZA ANTICORUPŢIE A PROIECTELOR
DE ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA –

MECANISM NOVATOR ÎN PREVENIREA CORUPŢIEI

drd., Maria POPESCU, 
Șef adj. Direcţia Legislaţie si Expertiză Anticorupţie, Cen-
trul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, 
Republica Moldova

Summary
Corruption is a multi-structural and multidimensional phenomenon whose complexity is deter-

mined by several factors: economic, institutional, legal, political, social and moral, which seriously 
aff ect key social areas, undermining the statehood of the Republic of Moldova.

Prevention and combating of corruption was always highlighted in the state policy by implementing 
various policy documents. With the implementation of National Strategy for prevention and combating 
of corruption, adopted by Parliament Decision No. 421-XV of 16.12.2004, planned and coherent anti-
corruption actions started. Th e achievement of action plans to implement national anti-corruption 
strategy was supported by civil society and international community. National and international pro-
grams and initiatives have had a positive eff ect on awareness and perception of corruption in Moldova.

An important aspect of the National anti-corruption strategy lies in placing the basic emphasis 
in the anti-corruption activity on preventing this phenomenon, by improving the legal framework, 
performing anti-corruption expertise, streamlining institutional framework, identifying advanced 
risk areas and assessing vulnerability to corruption, ensuring the transparency of public activities 
and through civic education.

Anti-corruption expertise of draft  legislative and normative acts remains a major tool in preven-
ting corruption. It is eff ective and less costly and aims to assess the content of draft  legislative and 
normative acts from the point of view of compatibility with national and international anti-corrup-
tion standards in order to identify the provisions that can favor corruption, addressing recommen-
dations for the exclusion or mitigation of their eff ects. 

It is impossible to fi ght corruption without cleaning the legislative framework from legal norms 
that generate corruption and increase the possibility for corruption acts.  In fact, anti-corruption 
expertise contributes to the improvement of laws in general, guaranteeing the continuous process of 
improving the legislative framework. It’s obvious that the legislative eff ort in itself is not suffi  cient to 
address corruption phenomenon, but we think it can make a diff erence. 

Corupţia este un fenomen economic, social și politic  care constituie o ameninţare serioasă 
pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului și justiţiei, care subminează economia de piaţă și 
pune în pericol stabilitatea instituţiilor statale.

Corupţia este și rămâne a fi  un obiect de preocupare permanentă al autorităţilor statului, din 
care considerent fenomenul acesteia cunoaște multiple defi niţii. Legea cu privire la prevenirea și 
combaterea corupţiei, referindu-se la acest fl agel, îl defi nește drept orice folosire ilegală de către o 
persoană cu statut public a funcţiei sale pentru primirea unor foloase materiale sau a unui avantaj 
necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană, contrar intereselor legitime ale societăţii și ale 
statului, ori acordare ilegală a unor foloase materiale sau avantaje necuvenite unei alte persoane. 
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Astfel, fenomenul corupţiei excede ca impact sfera activităţii autorităţilor publice și duce la inca-
pacitatea statului de a asigura securitatea producătorilor, la concurenţa neloială, la reglementările și 
controalele de stat excesive, ce afectează mecanismele economiei de piaţă și libera concurenţă, la creș-
terea costului proiectelor publice, la diminuarea efi cienţei economice, la extinderea evaziunii fi scale, la 
reducerea plăţilor la buget și la dezvoltarea economiei tenebre, la creșterea tensiunii sociale. 

Prevenirea și combaterea corupţiei a fost evidenţiata permanent în politica statului prin im-
plementarea diferitor documente de politici. Acţiuni planifi cate și coerente de luptă împotriva co-
rupţiei au demarat odată cu punerea în aplicare a Strategiei naţionale de prevenire și combatere a 
corupţiei, adoptată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 421-XV din 16.12.2004. 
Realizarea planurilor de acţiuni întru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie a fost sus-
ţinută de către societatea civilă si comunitatea internaţională, iar programele și iniţiativele, atât la 
nivel naţional cît și la cel internaţional, au avut un efect pozitiv asupra conștientizării și percepţiei 
corupţiei ca problemă în Republica Moldova. 

Un aspect important, de ordin inedit, al Strategiei naţionale anticorupţie rezidă în punerea 
accentului de bază în activitatea anticorupţională pe prevenirea și profi laxia acestui fenomen an-
tisocial, inclusiv prin perfecţionarea cadrului legislativ, prin efectuarea expertizei anticorupţie, 
efi cientizarea cadrului instituţional, identifi carea zonelor de risc avansat și evaluarea vulnerabili-
tăţii faţă de corupţie, asigurarea transparenţei activităţilor publice și educaţia civică.

Expertiza anticorupţie asupra proiectelor de acte legislative și normative este și rămâne a fi  
un instrument de importanţă majoră în domeniul prevenirii corupţiei și are drept scop evaluarea 
conţinutului acestora cu standardele anticorupţie naţionale și internaţionale, în vederea identi-
fi cării normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia și elaborarea recomandărilor pentru 
excluderea sau diminuarea efectelor acestora.

Activitatea de expertizare anticorupţie a proiectelor de acte normative în Republica Moldova 
a fost lansată ca  iniţiativă a societăţii civile la 1 iulie 2006, implementată de Centrul de Analiză și 
Prevenire a Corupţiei, cu susţinerea fi nanciară a Fundaţiei Eurasia. C.A.P.C. a elaborat o metodo-
logie de efectuare a expertizei, pe care a făcut-o publică pe site-ul său. 

Iniţiativa societăţii civile a inspirat autorităţile statului  care, în august 2008, au adoptat Ho-
tărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, prin care a fost desemnat Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice și Corupţiei în calitate de organ responsabil de efectuarea expertizei antico-
rupţie, instituind obligativitatea acestei expertize o dată cu operarea modifi cărilor în art. 22 din 
Legea privind actele legislative și art. 41 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale 
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei și Centrul de Analiză și Pre-
venire a Corupţiei efectuează expertiza anticorupţie în baza unor proceduri standardizate. Me-
todologia de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative ale 
Guvernului, aprobată prin ordinul conducerii C.C.C.E.C. din luna mai 2007, a fost elaborată în 
parteneriat cu C.A.P.C. și cu asistenţa experţilor Consiliului Europei în cadrul Proiectului MOLI-
CO. În cadrul aceluiași proiect, C.A.P.C. a elaborat și publicat Ghidul teoretico – practic pentru 
efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative ale Guvernului. 

În procesul de efectuare a expertizei anticorupţie, se evaluează corespunderea conţinutului 
proiectului de act legislativ și normativ cu standardele anticorupţie naţionale și internaţionale 
(Convenţia ONU împotriva corupţiei, Convenţia civilă cu privire la corupţie, Convenţia penală 
cu privire la corupţie ș.a.), în vederea identifi cării normelor care favorizează sau pot favoriza co-
rupţia și se elaborează recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora. Astfel, 
putem identifi ca trei obiective principale ale expertizei: 

• identificarea prevederilor care contravin sau corespund insuficient standardelor anticorup-
ţie naţionale și internaţionale;

• identificarea prevederilor care pot genera sau favoriza manifestări de corupţie;
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• elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea eventualelor efecte ale corup-
tibilităţii normelor de drept.

Realizarea acestor obiective reprezintă ca fi nalitate conţinutul raportului de expertiză antico-
rupţie întocmit.

Standardele anticorupţie internaţionale se conţin în actele normative internaţionale cu ca-
racter universal, cum ar fi  Convenţia ONU împotriva corupţiei la care Republica Moldova este 
parte, Convenţia penală privind corupţia, Convenţia civilă asupra corupţiei precum și în actele 
normative cu caracter regional, cum ar fi  documentele Consiliului Europei, ale Organizaţiei de 
Cooperare și Dezvoltare Economică, ale Uniunii Europene, ale Grupului de State contra Corupţi-
ei (GRECO) etc. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standardele internaţionale va identifi ca 
domeniile în care proiectele nu satisfac cerinţele sau sunt în contradicţie cu aceste standarde.

O atenţie sporită constituie identifi carea construcţiilor și soluţiilor normative care, la aplicare, 
generează sau sporesc pericolul comiterii unor manifestări de corupţie sau, altfel spus, identifi -
carea în prevederile proiectului a factorilor de corupţie. Astfel, experţii urmează să stabilească 
formulările lingvistice ambigui, în măsura în care acestea acordă posibilităţi de aplicare a normei 
în interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor de implementarea ei.

În procesul examinării, expertul urmează să identifi ce incompatibilităţile proiectului cu alte 
prevederi ale legislaţiei naţionale. Existenţa unor norme cu un potenţial de confl ict oferă respon-
sabililor de implementarea actului posibilitatea alegerii abuzive a normei aplicabile. Pentru iden-
tifi carea confl ictului normelor de drept se analizează atît proiectul supus expertizei, cît și actele 
normative conexe de nivel diferit.

Pericolul coruptibilităţii sporește și în cazul normelor în alb și normelor de blanchetă. Carac-
terul coruptibilităţii acestor norme se manifestă atunci, cînd reglementarea detaliată a raportu-
rilor juridice (de regulă modalitatea și termenele de executare a unor atribuţii) se lasă în com-
petenţa unei autorităţi. Astfel autoritatea este provocată să-și creeze condiţii care îi facilitează 
activitatea, chiar și în detrimentul benefi ciarilor. Totodată, se evaluează caracterul și efectul unor 
astfel de norme, se analizează măsura în care acestea sunt acoperite cu norme de drept în vigoare. 
Prevederile proiectului nu trebuie să acorde în competenţa unui organ atribuţia de a determina 
reguli, criterii și proceduri, de a le implementa și de a sancţiona nerespectarea lor.

În cazurile cînd unele proiecte reglementează funcţionarea instituţiilor publice, o atenţie spo-
rită necesită a fi  acordată competenţei discreţionare a acestor atribuţii, cum ar fi , de pildă, compe-
tenţa de a lua decizii fără a impune criterii clare pentru o asemenea hotărîre, lipsa unor termene 
clare pentru luarea deciziilor, fi e stabilirea unor termene exagerat de lungi, atribuirea competen-
ţei de a institui și de a prelungi termenele fără restricţii sau fără obligaţia de a oferi o justifi care 
clară pentru asemenea prelungiri ori lipsa sau defi cienţa procedurilor de concurs.

Printre prevederile proiectelor, expertul urmează să identifi ce factori de coruptibilitate cum 
ar fi : cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor, accesul limitat la informaţie, 
lipsa transparenţei sau insufi cienţa mecanismelor de control, lipsa sancţiunilor clare și proporţi-
onale pentru încălcarea prevederilor proiectului,  potrivit Metodologiei.

Potrivit analizei proiectelor expertizate în anul 2011 (circa 300 proiecte), s-a stabilit că cel mai 
frecvent factor de coruptibilitate întîlnit este formularea lingvistică ambiguă (31,88%), fi ind ur-
mat de normele care acordă discreţie excesivă a autorităţilor publice (31,59%), confl icte de norme 
(15,65%) și normele de trimitere, de blanchetă sau normele în alb (circa 6,09%). În toate aceste 
cazuri, la implementare normele puteau acorda autorităţii responsabile posibilitatea de a-și crea 
condiţii care să îi faciliteze activitatea. În total, de către experţii CCCEC au fost depistate peste 
500 de construcţii normative care, la aplicare, ar putea genera sau spori pericolul comiterii unor 
acte de corupţie. În marea majoritate (circa 80%) a cazurilor recomandările au fost luate de către 
autorii proiectelor în consideraţie. Aceste cifre indică despre necesitatea unei astfel de măsuri 
preventive, or lipsa acesteia ar fi  permis aplicarea a peste 500 prevederi coruptibile în practică.
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În cadrul efectuării expertizei anticorupţie, proiectele sunt supuse unei evaluări generale, care 
permite constatarea că ponderea cea mai mare (de 58%) ţine de domeniul justiţiei, afacerilor 
interne, drepturilor și libertăţilor omului, urmată de domeniul economiei și comerţului - 18%. 
Cele mai puţine proiecte au fost expertizate în domeniul educaţie și învăţămînt, cultură, culte și 
mass-media - doar 1,7%. 

C.C.C.E.C. și-a propus să verifi ce în cadrul expertizei anticorupţie și respectarea de către 
autorii proiectelor a prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional. Această veri-
fi care a relevat faptul că doar 64% din numărul de autori au respectat cerinţele legii prenotate, 
iar 36% din numărul proiectelor expertizate, ceea ce constituie un număr destul de mare, nici, 
cel puţin, nu au fost găsite pe paginile ofi ciale ale autorităţilor. Deci, proiectele nu au putut fi  
consultate de către societate. 

O altă problemă destul de gravă, deși a fost identifi cată și anterior, este insufi cienţa unei fun-
damentări economico-fi nanciare a proiectelor. Pe parcursul anului 2011, circa 53% din proiectele 
de acte legislative și normative au fost supuse unei slabe evaluări economico-fi nanciare sau, în 
general, nu au fost supuse unei asemenea evaluări, deși aplicarea prevederilor proiectelor necesită 
cheltuieli fi nanciare la aplicare. Ca urmare, sunt promovate proiecte fără acoperire fi nanciară, 
fapt ce va crea difi cultăţi la momentul implementării acestora.  

O altă constatare alarmantă, identifi cată de experţi, reprezintă cifra mică a rapoartelor supuse 
analizei impactului de reglementare. Doar 8% din numărul proiectelor pasibile de o astfel de ana-
liză au întrunit condiţiile Legii nr.  235-XVI  din  20.07.2006 „Cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activităţii de întreprinzător”.  O astfel de cifră determină un risc sporit în crearea 
unui cadru juridic defavorabil mediului de afaceri și climatului investiţional pentru dezvoltarea 
social-economică, mai ales în condiţiile crizei economice actuale. 

Fiind o măsură efi cientă de prevenire a corupţiei, practica efectuării expertizei anticorupţie 
efectuată în Republica Moldova a fost diseminată, cu sprijinul Proiectului MOLICO și pe plan 
internaţional la cea de-a 38 Reuniune plenară a Grupului de State contra Corupţiei (GRECO) la 
Strasbourg, Franţa, 9 – 13 iunie 2008, la Moscova, Federaţia Rusă, la 24 – 25 iunie 2008, în cadrul 
unei Mese Rotunde Internaţionale, precum și la Kiev la 15-18 martie 2011.

Expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative și-a confi rmat viabilitatea într-un ter-
men relativ scurt prin contribuţia și sporirea calităţii și efi cienţei legislaţiei naţionale. Efi cacitatea 
acestui mecanism denotă receptivitatea legiuitorului la contribuţiile societăţii civile, atunci cînd 
acestea îmbracă forma unor recomandări coerente, consecvente și precise.

Este evident că doar efortul legislativ în sine nu poate fi  sufi cient pentru remedierea feno-
menului corupţiei, dar considerăm că el poate face o schimbare. Această schimbare constă în 
obstrucţionarea acţiunilor abuzive ale funcţionarilor publici care, de altfel, ar fi  rămas în legalitate 
din cauza prevederilor viciate ale  legislaţiei
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REFORMA SISTEMULUI DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT 
PRIN ADOPTAREA LEGII PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIVĂ 

DE INVESTIGAŢII ÎN REDACŢIE NOUĂ

Drd., Igor CARLAȘUC,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Summary
Th e independent and effi  cient justice is an obligatory condition of a democratic state, based on 

law. Th e situation in this important fi eld is always supervised by the international institutions, and 
every time, the undertaken measures by the transition countries are regarded from the aspect of the 
sphere of justice, as it is known that the effi  ciency of other reforms decreases in the situation where 
there is some doubt concerning the independence of the justice, the quality of human rights and fun-
damental liberties protection.  Th e Republic of Moldova does not make an exception in this sense, the 
civil society and the European institutions survey the situation strictly enough.

During the last period, the correctness of the state legal instruments of the secret accumulation of 
information is more actively discussed in the society as to the adequate observance of citizens’ con-
stitutional rights.  Th e law on the operational investigation activity regulates these measures directly, 
but, according to some international experts’ opinion, including the judgment “Iordachi and others 
vs. Moldova”, made public on the 10th of February 2009 by the European Court of Human Rights, 
the national legislation of the Republic of Moldova in this fi eld does not off er suffi  cient guarantees  
against the abuse committable by the authorities during the fulfi llment of the operational investiga-
tion measures, which limit the human rights and the fundamental liberties.

In this sense, we suggest to reform the system of protection of the legal norms by enacting, in a 
new edition, the Law on operational investigation activity, which should be adapted to the actual 
needs of effi  cient fi ghting against the criminality, on the one side, and to the qualitative insurance of 
the observance of citizens’ constitutional rights, on the other side.

Un loc important în lupta cu criminalitatea, alături de alte mijloace de ocrotire a normelor 
de drept, îl ocupă activitatea operativă de investigaţii, înfăptuită de către organele abilitate. 
Adoptarea a Legii nr. 45-XIII din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, ex-
punerea noţiunilor esenţiale a acestei activităţi, scopurilor și sarcinilor, numărarea măsurilor 
operative de investigaţii, pentru prima dată în Republica Moldova nu numai a fost recunoscut 
la nivel legislativ legalitatea formelor și metodelor secrete de luptă cu criminalitatea, dar și 
parţial a permis de înfruntat atitudinea negativă a societăţii referitor la această activitate, ca-
racterizată iniţial ca fi ind în contradicţie cu normele morale și etice. Odată cu adoptarea acestei 
legi, activitatea operativă de investigaţii a fost confi rmată ca gen al activităţii specifi ce statale 
de ocrotire a normelor de drept și constituţionalitatea căreea a fost confi rmată prin decizii ale 
Curţii Supreme de Justiţie.

Experienţa de aplicare a prevederilor Legii privind activitatea operativă de investigaţii în 
practică, deseori ne semnalează despre nedefi nitivarea unor norme aparte din lege, necoordona-
rea acestora cu legislaţia penală, procesual-penală și alta, fapt ce infl uenţează asupra rezultatelor 
luptei cu criminalitatea, efi cienţa activităţii subdiviziunilor operative ale organelor competente și 
celor de urmărire penală în direcţia depistării, contracarării, anchetării, descoperirii și prevenirii 
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infracţiunilor, precum și căutarea criminalilor.
Din momentul adoptării Legii menţionate pînă în prezent, aceasta a fost expusă de nenumă-

rate ori modifi cărilor, pentru a fi  adaptată la necesitaţile contemporane de luptă cu criminalitatea.
Actul legislativ menţionat de nenumărate ori a fost criticat de către diferiţi experţi internaţi-

onali, precum Goran Clelemcic, care în analiza Legii privind activitatea operativă de investigaţie 
a menţionat că actul legislativ menţionat nu oferă garanţii sufi ciente contra abuzurilor din partea 
autorităţilor. Dînsul a relatat că tehnicile speciale de investigaţie (măsurile speciale de investiga-
ţie) se aplică pentru 2 scopuri pentru combaterea criminalităţii și asigurării securităţii statului. 
Aceste două scopuri sunt refl ectate și în Recomandarea Consiliului Europei (2005) 10 cu privire 
la tehnicile speciale de investigaţie.

La 10 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea 
Iordachi și alţii c. Moldovei (cererea nr. 25198/02), devenită defi nitivă la 14 septembrie 2009.

În faţa Curţii, reclamanţii au invocat violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vieţii private 
și de familie), pretinzând că dreptul lor la respectarea corespondenţei nu a fost respectat, de-
oarece legislaţia naţională în domeniul interceptării convorbirilor nu conţine garanţii sufi ciente 
împotriva eventualului abuz din partea autorităţilor naţionale.

 Curtea a constatat, în unanimitate, că a fost violat art. 8 din CEDO. Curtea, iniţial a menţi-
onat că a avut loc o ingerinţă în dreptul reclamantului, iar ulterior a conchis că această ingerinţă 
nu a fost „prevăzută de lege”. 

Astfel, au fost formulate obiecţii și asupra legislaţiei Republicii Moldova care reglementează 
procedura interceptărilor convorbirilor telefonice și, în mod special, obiecţii asupra Legii nr.45 
din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţie. Studiind obiecţiile în cauză, se re-
marcă faptul enunţării unor probleme de drept și de compatibilitate a legislaţiei naţionale cu stan-
dardele internaţionale impuse prin declararea la articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului a dreptului la respectarea vieţii private și de familie. Astfel, problemele care pot fi  sesizate 
în cadrul hotărîrii în cauză prezintă ideea generală că Legea cu privire la activitatea operativă de 
investigaţii nu oferă reale garanţii contra abuzurilor din partea autorităţilor la efectuarea măsu-
rilor operative de investigaţii, în special interceptările convorbirilor telefonice. Conform opiniei 
Curţii normele din Legea sus-nominalizată sunt imprevizibile și neclare, deoarece nu oferă mi-
nimul de garanţii legale contra unor ingerinţe inadmisibile în dreptul fundamental reglementat 
în art. 8 al Convenţiei. Legea respectivă nu defi nește în termeni clari categoriile de persoane în 
privinţa cărora poate fi  aplicată această măsură operativă de investigaţii, stabilește o gamă largă 
de fapte aplicabile acestor măsuri, și nu identifi că limitele de termen de efectuare a măsurilor. La 
fel, procedurile de aplicare a măsurilor sunt formale și efectiv nu oferă garanţii sub aspectul unui 
control ale legalităţii și efi cienţii asupra aplicării măsurilor operative de investigaţii, și exercitarea 
unui control general asupra practicii de aplicare acestor măsuri din partea Parlamentului. Deși, 
Curtea în unanimitate a notat că în fi nal supravegherea sistemului secret ai activităţii operative 
de investigaţii este încredinţat Parlamentului, care îl exercită printr-o comisie specializată. Cu 
toate acestea, modul în care Parlamentul efectuează controlul respectivnu este prevăzut de lege și 
Curţii nu a fost prezentată nici o dovadă a existenţei unei proceduri în vigoare care guvernează 
activitatea Parlamentului în acest sens.

Chiar dacă, indirect, Curtea a notat și unele aspecte privind relaţia măsurilor operative de 
investigaţii cu măsuri sau acte de urmărire penală reglementate de Codul de procedură penală, 
deopotrivă fără a face diferenţă între regimul juridic al ambelor instituţii de drept. Dacă, însă, ca-
drul legal din Republica Moldova stabilește o diferenţă între aceste două instituţii, atunci Curtea, 
datorită principiului caracterului autonom al conceptelor utilizate la interpretarea și aplicarea 
Convenţiei, nu face deosebire între aceste noţiuni sau concepte, abordîndu-le în comun. 

Trebuie menţionat că este necesar a lua în consideraţie aspectele și acţiunile operative de 
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investigaţii care implicit nu au fost atinse de concluziile Curţii, dar au același regim juridic și la 
fel potenţial pot implica unele ingerinţe inadmisibile în dreptul la viaţă privată și secretul cores-
pondenţei (cum sunt deopotrivă, acumularea informaţiei cu privire la convorbirile telefonice, 
denumită în practică descifrarea convorbirilor, supravegherea audio și video a domiciliului, în-
zestrarea cu mijloace tehnice speciale de urmărire audio și video). Această necesitate reiese din 
același argument prezentat mai sus, și anume faptul că, practica aplicării Convenţiei utilizează 
concepte autonome și își extinde aplicabilitatea standardelor sale asupra tuturor aspectelor legate 
de ingerinţe în drepturile omului, chiar dacă unele din ele direct nu au fost numite în hotărîre. 
Aceste acţiuni potenţial pot dăuna dreptului la viaţa privată, deoarece sunt supuse aceluiași regim 
și proceduri considerate de Curte ca defi ciente și problematice din punct de vedere al coroborării 
lor cu standardele impuse. În egală măsură argumentele vizînd practicile de utilizare a măsurilor 
operative de investigaţii cum ar fi  interceptarea convorbirilor telefonice trebuie să fi e aplicate și la 
alte măsuri care sunt supuse aceluiași cadrul legal și aceleiași proceduri, și care deopotrivă urmă-
resc îngrădirea aceluiași drept fundamental, dreptul la viaţă privată.

Rezumînd cele relatate, menţionăm necesitatea elaborării și adoptării Legii privind activitatea 
operativă de investigaţii în redacţie nouă, luîndu-se în consideraţie standardele europene. 

În continuare propun redacţia legii menţionate, după cum urmează:

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Activitatea operativă de investigaţie
(1) Activitatea operativă de investigaţie, constituie un mijloc juridic de stat de apărare a drep-

turilor legitime ale persoanelor, intereselor statului și întregii societăţi împotriva infracţiunilor, 
contribuind activ către realizarea cu succes a procesului penal, inclusiv prin asigurarea probaţiu-
nii urmăririi penale.

(2) Activitatea operativă de investigaţie este exercitată în mod public, confidenţial și secret de 
către subdiviziunile operative ale organelor de stat, împuternicite pentru aceasta de prezenta lege, 
în limita competenţei lor.

Articolul 2. Sarcinile activităţii operative de investigaţie
Sarcinile activităţii operative de investigaţie sînt:
a) prevenirea, curmarea, descoperirea infracţiunilor;
b) căutarea persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, de judecată sau care 

se sustrag de la sancţiunea penală și a celor dispăruţi fără urmă;
c) colectarea informaţiilor despre evenimentele sau acţiunile care pun în pericol securitatea de 

stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova. 

Articolul 3. Principiile activităţii operative de investigaţie 
Activitatea operativă de investigaţie se bazează pe principiile:
- legalităţii;
- respectarea drepturilor și libertăţilor persoanelor;
- oportunităţii și ofensivităţii;
- îmbinării metodelor publice și secrete;
- cooperării cu alte organe de stat, persoane;
- deideologizării și nepartinităţii;
- aflării adevărului;
- atragerii active a cetăţenilor la colaborare;
- echilibrului dintre limitarea drepturilor constituţionale a persoanelor și gravitatea infracţi-

unilor investigate.
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Articolul 4. Baza juridică a activităţii operative de investigaţie
(1) Baza juridică a activităţii operative de investigaţie este formată din Constituţia, Legea pri-

vind activitatea operativă de investigaţie, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, precum și alte acte legislaţtive și normative adoptate în conformitate cu acestea.

(2) Organele care exercită activitatea operativă de investigaţie emit în limitele competenţei 
lor acte normative departamentale, care reglementează organizarea, metodele și tactica efectu-
ării măsurilor operative de investigaţie, coordonate cu Procuratura Generală și Curtea Supre-
mă de Justiţie. 

Articolul 5. Garanţiile respectării drepturilor și libertăţilor persoanei în procesul înfăp-
tuirii activitătii operativă de investigaţii

(1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţie pentru realizarea scopurilor și sarcinilor 
neprevăzute de prezenta lege nu se admite.

(2) Măsurile operative de investigaţie, prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. o) – s) al prezentei legi, 
sînt autorizate de către judecătorul de instrucţie, care verifică temeiul, oportunitatea și legalitatea 
înfăpturirii acestora, potrivit normelor Codului de procedură penală.

(3) Organele competente, care au aplicat măsuri operative de investigaţie, prevăzute de art. 6, 
alin. (2), lit. o) – s) al prezentei legi, aduc la cunoștinţa persoanelor faţă de care au fost aplicate 
aceste măsuri, despre acest fapt, numai după ce documentele respective pot fi supuse desecretiză-
rii potrivit legislaţiei naţionale.

(4) Persoana, care consideră că i-au fost limitate ilegal dreptul la viaţa intimă, familială și 
privată, inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenţei, înaintează plîngere către procuror. 
Procurorul este obligat să aprecieze temeiul, oportunitatea și legalitatea circumstanţelor, care au 
servit ca argumente pentru aplicarea măsurilor operative de investigaţii respective, ulterior, timp 
de 30 zile calendaristice din momentul înregistrării plîngerii în cancelarie, să comunice părţii 
interesate rezultatele examinării plîngerii. În cazuri justificate, acest termen poate fi prelungit cu 
informarea despre aceasta a părţii interesate. 

(5) În cazul cînd persoana menţionată în p. (4) al prezentului articol nu este de acord cu re-
zultatul examinării plîngerii sale de către procuror, acesta este în drept să se adreseze cu o plînge-
re similară la judecătorul de instrucţie. Judecătorul de instrucţie este obligat să aprecieze temeiul, 
oportunitatea și legalitatea circumstanţelor, care au servit ca argumente pentru aplicarea măsuri-
lor operative de investigaţii respective, ulterior, timp de 30 zile calendaristice din momentul înre-
gistrării plîngerii în cancelarie, să comunice părţii interesate rezultatele examinării plîngerii. În 
cazuri justificate, acest termen poate fi prelungit cu informarea despre aceasta a părţii interesate. 

(6) Organul competent, în cazurile descrise în punctele (4) și (5) ale prezentului articol este 
obligat să pună la dispoziţia procurorului și/sau judecătorului de instrucţie materialele operative 
de serviciu, care au stat la baza argumentării necesităţii aplicării faţă de o anumită persoană a 
măsurilor operative de investigaţie, care limitează drepturile ce se referă la inviolabilitatea domi-
ciliului și secretul corespondenţei. Informaţia ce se conţine în documentele operative de serviciu, 
devenită cunoscută procurorului și/sau judecătorului de instrucţie nu va fi divulgată nimănui, 
inclusiv și persoanei care a depus plîngerea. 

(7) În cazul cînd se constată că organul care exercită activitatea operativă de investigaţie a li-
mitat ilegal dreptul la viaţa intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, secretul co-
respondenţei a persoanei, procurorul și/sau judecătorul de instrucţie sînt obligaţi să întreprindă 
măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(8) Activitatea operativă de investigaţii exercitată cu încălcarea prevederilor prezentei legi și 
altor acte normative atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.

(9) Activitatea ce ţine de importul, exportul, proiectarea, producerea și comecializarea mij-
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loacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei se înfăptuiește doar 
pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii.

(10) Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a 
informaţiei de către persoanele fizice și juridice neîmputernicite cu aceasta prin lege.

Capitolul II 
MĂSURILE OPERATIVE DE INVESTIGAŢII, PARTICULARITĂŢILE, TEMEIURILE ȘI LIMITELE 

ÎNFĂPTUIRII, SISTEMETIZAREA ȘI FOLOSIREA REZULTATELOR 

Articolul 6. Măsurile operative de investigaţie.
(1) Măsurile operative de investigaţie se înfăptuiesc numai în conformitate de legislaţia și nu-

mai în cazul cînd pe altă cale este imposibil de asigurat realizarea sarcinilor prevăzute în articolul 
2 al prezentei legi.

(2) Organele operative de investigaţie au dreptul să înfăptuiească următoarele măsuri opera-
tive de investigaţie:

a) identificarea persoanei;
b) culegerea informaţiei;
c) chestionarea persoanei;
d) cercetarea și/sau supravegherea obiectelor, actelor, încăperilor, clădirilor, porţiunilor de 

teren și mijloacelor de transport publice;
e) urmărirea tainică;
f) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă;
g) interceptarea și înregistrarea convorbirilor verbale ţinute între persoanele, fără folosirea 

telefonului și altor mijloace tehnice de comunicare, dintre care cel puţin una cunoaște despre 
faptul interceptării și înregistrării discuţiilor;

h) monitorizarea tranzacţiilor efectuate de către entităţile raportoare;
i) ţinerea convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat;
j) efectuarea achiziţiilor de control și a controlului livrărilor de mărfuri și producţie aflate în 

circulaţie liberă sau limitată;
k) marcarea cu substanţe chimice și alte substanţe speciale;
l) experimentul operativ;
m) folosirea investigatorului sub acoperire;
n) controlul transmiterii banilor sau altor valori extorcate;
o) cercetarea și/sau supravegherea obiectelor, actelor, încăperilor, clădirilor, porţiunilor de 

teren și mijloacelor de transport private;
p) interceptarea și înregistrarea convorbirilor ţinute prin intermediul telefonului și altor mij-

loace tehnice de comunicare, precum și fără acestea, ţinute între persoanele care nu cunosc des-
pre faptul interceptării și înregistrării discuţiilor;

q) supravegherea și înregistrarea comunicărilor ţinute prin telegraf, internet și altor mijloace 
tehnice de comunicare;

r) culegerea informaţiilor privind descifrările convorbirilor și comunicărilor de la întreprin-
derile, instituţiile și organizaţiile prestatoare de servicii poștale și de telecomunicaţii, precum și 
altor care prestează servicii de asigurare a convorbirilor, comunicărilor între persoane;

s) incerceptarea și înregistrarea convorbirilor, fără folosirea telefonului și altor mijloace tehnice de 
comunicare, ţinute între persoanele care nu cunosc despre faptul interceptării și înregistrării discuţiilor. 

(3) Lista măsurilor operative de investigaţie prevăzute la al. (2) al prezentului articol este ex-
haustivă și poate fi modificată sau completată numai prin lege.

(4) În procesul efectuării măsurilor operative de investigaţie se face uz de metode și mijloace 
tehnice moderne, sisteme informaţionale contemporane, tehnică specială de interceptare, culege-
re și înregistrare  ascunsă a informaţiei. 
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(5) Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informa-
ţiei în procesul desfășurării activităţii operative de investigaţie, precum și regulamentul cu privire 
la importul, exportul, proiectarea, producerea și comercializarea unor astfel de mijloace se apro-
bă de Guvern. 

(6) Persoanele oficiale ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii participă 
personal la organizarea și înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii.

Articolul 7. Particularităţile înfăptuirii măsurilor operative de investigaţie.
(1) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. a) – g) sînt efectuate în 

primul rînd, prioritar faţă de celelalte măsuri operative de investigaţie.
(2) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. h) și lit. i) sînt efectuate 

în caz de necesitate.
(3) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. j) – n) sînt efectuate cu 

sancţiunea procurorului, exclusiv de către Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii 
și Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, în scopul prevenirii, 
curmării și descoperirii infracţiunilor grave, deosebit de grave și excepţional de grave, numai în 
cazurile cînd pe alte căi nu este posibil de atins scopurile menţionate.  

(4) Măsura operativă de investigaţie prevăzută de art. 6, alin. (2) lit. n) se efectuează în cazul 
parvenirii de la o persoană concretă a declaraţiei despre faptul extorcării, în baza deciziei motiva-
te a unuia dintre conducătorii organului care exercită activitatea operativă de investigaţii, aproba-
tă de procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală în cauza dată. 

(5) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. o) – s) sînt efectuate cu 
autorizarea judecătorului de instrucţie, exclusiv de către Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 
de Informaţii și Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, în sco-
pul prevenirii, curmării și descoperirii infracţiunilor grave, deosebit de grave și excepţional de 
grave, numai în cazurile cînd pe alte căi nu este posibil de atins scopurile menţionate. 

(6) În cazuri de urgenţă,  dacă întîrzierea obţinerii încheierii judecătorului de instrucţie, pre-
văzute de alin. (5) al prezentului articol, ar provoca prejudicii grave acumulării, documentării 
probelor ce dovedesc vinovăţia părţilor implicate, măsurile operative de investigaţie prevăzute de 
art.6, alin. (2), lit. o) – s) sînt efectuate în baza ordonanţei motivate a procurorului, informînd 
imediat sau timp de 24 ore judecătorul de instrucţie, care la rîndul său timp de 24 ore va elibera 
sau nu autorizaţia respectivă. 

(7) În cazul neautorizării de către judecătorul de instrucţie a măsurilor operative de inves-
tigaţie, efectuate în condiţiile alin. (6) al prezentului articol, toate înregistrările și materialele 
obţinute pe parcursul efectuării acestor măsuri operative de investigaţie sînt imediat distruse, 
întocmidu-se în acest scop act de nimicire, semnat de către persoanele responsabile, care la 
rîndul său semnează o declaraţie de nedivulgare a datelor pe care le-au cunoscut în procesul 
efectuării măsurilor operative de investigaţie. Documentele respective se păstrează în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare.

(8) În cazul apariţiei pericolului pentru viaţa, sănătatea, proprietatea unor persoane aparte, la 
cererea lor și cu acordul lor în scris, se permite efectuarea măsurilor operative de investigaţii prevă-
zute de art. 6, alin.(2), lit. o) – r), cu autorizarea judecătorului de instrucţie, faţă de aceste persoane. 

(9) Asigurarea tehnică a măsurilor operative de investigaţii, prevăzute de art. 6, alin. (2) lit. p) 
și lit. q) se realizează de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informaţii și Securitate 
al Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, 
la echipamentul întreprinderilor, instituţiilor sau organizaţiilor prestatoare de servicii de teleco-
municaţii, precum și altor care prestează servicii de asigurare a convorbirilor, comunicărilor între 
persoane. Semnalul ce urmează a fi interceptat se transmite în regim de timp real organului îm-
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puternicit care exercită activitatea operativă de investigaţie pentru interceptarea și înregistrarea 
convorbirilor și comunicărilor pe suport digital sau altul contemporan.

(10) Asigurarea tehnică a măsurii operative de investigaţii, prevăzute de art. 6, alin. (2) 
lit. g) și s), se realizează de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informaţii și Se-
curitate, Ministerului Afacerilor Interne sau Centrului pentru Combaterea Crimelor Econo-
mice și Corupţiei.

Articolul 8. Temeiurile înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii. 
(1) Temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigaţie sînt:
a) informaţii devenite cunoscute organelor care exercită activitate operativă de investi-

gaţie despre infracţiunile pregătite, săvîrșite sau comise, precum și despre persoanele care o 
pregătesc, o comit sau au comis-o, dacă datele disponibile pentru pornirea urmăririi penale 
sînt insuficiente;

b) cautarea persoanelor dispărute fără urmă;
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 activitate operativă de investigaţii, în temeiurile indi-

cate în prezentul articol;
e) interpelările organizaţiilor internaţionale si ale altor state, în temeiurile indicate în prezen-

tul articol, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
(3) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii sînt în drept, în limitele compe-

tenţei lor, să colecteze informaţii necesare ce caracterizează persoanele în privinţa:
a) accesului lor la informaţii ce constituie secret de stat;
b) admiterii lor la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viaţa și sănăta-

tea oamenilor, precum și pentru mediu;
c) admiterii lor la activitatea operativă de investigaţii sau accesul la materialele primite pe 

parcursul executării ei;
d) stabilirii și întreţinerii cu ele a relaţiilor de colaborare la pregătirea și desfășurarea măsuri-

lor operative de investigaţii;
e) examinării de către Camera de Licenţiere a cererii de eliberare a licenţei pentru activitatea 

particulară de detectiv și/sau pază.
(4) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii, în limitele competenţei lor, sînt 

în drept să colecteze informaţii în scopul asigurării securităţii proprii. 

Articolul 9. Limitele înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii. 
(1) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit.lit. a), b), c), d), f), h), i), 

j), k) și o) sînt efectuate de căte ori este necesar.
(2) Măsurile operative de investigaţie prevăzute de art. 6, alin. (2), lit.lit. e), g), l), m), n), p), 

q), r) și s) sînt efectuate timp de 30 zile calendaristice. În cazuri temeinic justificate, în aceleași 
condiţii, acest termen poate fi prelungit încă cu 30 de zile calendaristice. Durata totală a înfăptu-
irii măsurilor operative de investigaţie, menţionate în prezentul aliniat, nu poate depăși 6 luni 
pentru documentarea unei anumite infracţiuni pentru care a fost autorizată.

(3) Organele care exercită activitatea operativă de investigaţie efectuează măsuri operative de 
investigaţie în limitele competenţei lor.

Articolul 10. Sistematizarea documentelor operative de serviciu și rezultatelor măsurilor 
operative de investigaţii. 

(1) În cazul prezenţei temeiurilor prevăzute în articolul 8 al prezentei legi, organele care exer-
cită activitatea operativă de investigaţie au dreptul la control operativ.
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(2) Efectuarea controlului operativ este efectuat în cadrul dosarului de evidenţă operativă, 
care este supus înregistrării obligatorii.

(3) Dosarele de evidenţă operativă se pornesc în scopul colectării și sistematizării datelor, veri-
ficării și aprecierii rezultatelor activităţii operative de investigaţii, precum și adoptării în baza lor a 
deciziilor corespunzătoare de către organele care exercită activitatea operativă de investigaţii. 

(4) Categoriile dosarelor de evidenţă operativă, temeiul iniţierii, ordinea de gestiune și clasare 
sînt reglementate prin acte normative de uz intern, emise de către organele operative de investi-
gaţii în dependenţă de sarcinile, competenţa și specificul activităţii acestora.

(5) Pornirea și încetarea controlul operativ este aprobată și supravegheată de către conducăto-
rul organului ce îl efectuează. 

(6) Controlul operativ este efectuat pe o perioadă ce nu va depăși 2 ani. Pentru motive temei-
nic justificate, acest termen poate fi prelungit cu un an în baza ordonanţei motivate a conducăto-
rului organului operativ de investigaţii, aprobată de către Procurorul General.

(7) În calitate de documente operative de serviciu pot servi note, rapoarte întocmite de către 
colaboratorul, care a înfăptuit măsura respectivă, comunicările și notele surselor confidenţiale, 
extrase din diferite baze de date, concluziile diferitor specialiști, conţinutul înscrierilor foto, vi-
deo, audio, fixate în timpul efectuării măsurilor operative de investigaţii, ordonanţa, demersul, 
încheierea judecăţii ș.a.

(8) Ordonanţa motivată privind înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii, demersul pro-
curorului și încheierea judecătorului de instrucţie, precum și materialele care au servit drept te-
mei pentru adoptarea hotărîrii de efectuare a anumitor măsuri operative de investigaţii se păs-
trează în cadrul dosarului de evidenţă operativă.

Articolul 11. Folosirea rezultatelor măsurilor operative de investigaţii.
(1) Rezultatele măsurilor operative de investigaţie se reflectă în actele operative de serviciu la 

care pot fi anexate diferite documente, obiecte, dispozitive tehnice de păstrare a informaţiei și altele.
(2) Toate rezultatele măsurilor operative de investigaţie sînt sistematizate și se includ în dosa-

rul de evidenţă operativă.
(3) Rezultatele operative de investigaţie pot fi utilizate la pregătirea și efectuarea măsurilor 

operative de investigaţii și acţiunilor de urmărire penală.
(4) Rezultatele operative de investigaţie pot fi admise ca probe, numai în cazurile în care ele au 

fost administrate și verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute de legea procesual-penală.
(5) Informaţia despre forţele, mijloacele, sursele, metodele, tactica, organizarea, planurile și 

rezultatele activităţii operative de investigaţii constituie secret de stat, care poate fi scoasă de la 
secret numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul III
ORGANELE CARE EXERCITĂ ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII, DREPTURILE ȘI 

OBLIGAŢIILE, PROTECŢIA SOCIALĂ ȘI JURIDICĂ

Articolul 12. Organele care exercită activitatea operativă de investigaţii.
(1) Activitatea operativă de investigaţii este exercitată de către organele Ministerului Afaceri-

lor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii și Securitate, Serviciului de Protecţie 
și Pază de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei, Serviciului Gră-
niceri, Serviciului Vamal și ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Această listă este exha-
ustivă și poate fi modificată numai prin lege.

(2) Organele care exercită activitate operativă de investigaţii își realizează sarcinile în mod 
independent, în interacţiune sau cu consursul persoanelor. 
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Articolul 13. Drepturile organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.
(1) La realizarea sarcinilor operative de investigaţii organele împuternicite cu executarea ei 

au dreptul:
a) să înfăptuiască măsurile operative de investigaţie enumerate în art.6 al prezentei legi;
b) să atragă la colaborare persoane, care și-au dat consimţămîntul să colaboreze în mod pu-

blic sau confidenţial cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii;
c) să creeze și să utilizeze sistemele informaţionale proprii, precum și ale altor persoane indi-

ferent de forma de proprietate, în scopul realizării sarcinilor activităţii operative de investigaţii;
d) să folosească, în timpul efectuării măsurilor operative de investigaţii, în baza de contract sau 

prin acord verbal, bunurile imobile și mobile ale persoanelor, indiferent de forma de proprietate;
e) să confecţioneze, să perfecteze și să folosească, în conformitate cu instrucţiunea coordonată 

cu Procurorul General și aprobată de către autoritatea publică centrală de specialitate respectivă, 
acte care codifică identitatea persoanei, apartenenţa departamentală a subdiviziunilor, încăperi-
lor și mijloacelor de transport ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii, 
precum și apartenenţa investigatorilor sub acoperire și persoanelor care colaborează cu aceste 
organe în mod confidenţial;

f) să înfiinţeze, în modul stabilit de legislaţie, întreprinderi, organizaţii și sundiviziuni pentru 
soluţionarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Persoanele fizice și juridice nu a dreptul să împiedice organele indicate în prezenta lege să 
exercite activitatea operativă de investigaţii în limita competenţei lor. 

Articolul 14. Obligaţiile organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.
La realizarea sarcinilor stabilite de prezenta lege, organele împuternicite să exercite activitatea 

operativă de investigaţii sînt obligate:
a) să respecte legislaţia în vigoare;
b) să respecte drepturile și libertăţile persoanelor, limitîndu-le numai în corespundere cu 

legislaţia în vigoare;
c) să întreprindă în corespundere cu competenţa lor toate măsurile operative de investigaţii 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor operative de investigaţii;
d) să execute însărcinările în scris ale ofiţerului de urmărire penală, indicaţiile procurorului 

și hotărîrile instanţei de judecată referitor la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii pentru 
cauzele penale primite de ei în procedură;

e) să acorde în baza contractelor (acordurilor) asistenţă juridică organelor de drept respective 
ale altor state;

f ) să informeze alte organe care exercită activitate operativă de investigaţii despre faptele 
de activitate ilicită, devenite cunoscute, ce ţin de competenţa acestor organe și să le acorde 
ajutorul necesar;

g) să informeze conducerea ţării, alte autorităţi publice de specialitate despre pericolul secu-
rităţii de stat, militară, economică sau ecologică a Republicii Moldova;

h) să respecte regulile de conspiraţie, prevăzute în actele normative de uz intern, în timpul 
exercitării activităţii operative de investigaţii.

Articolul 15. Protecţia socială și juridică a persoanelor oficiale din organele care exercită 
activitatea operativă de investigaţii.

(1) Asupra persoanelor oficiale din organele care exercită activitatea operativă de investigaţii se 
extind garanţiile protecţiei juridice și sociale ale colaboratorilor organelor în care sînt încadraţi.

(2) Nimeni nu are dreptul să intervină în acţiunile legitime ale persoanelor oficiale și ale or-
ganelor care exercită activitate operativă de investigaţii, cu excepţia persoanelor nemijlocit împu-
ternicite prin lege.
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(3) Persoana oficială împuternicită cu exercitarea activităţii operative de investigaţii se subordonează, 
pe parcursul desfășurării măsurilor operative de investigaţii, numai conducătorului acestor măsuri. 

Capitolul IV
CONCURSUL OFERIT ORGANELOR CARE EXERCITĂ ACTIVITATEA

 OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII

Articolul 16. Atragerea cetăţenilor la colaborare cu organele care exercită activitate ope-
rativă de investigaţii.

(1) Persoanele oficiale ale organelor care exercită activitate operativă de investigaţii, în caz de 
necesitate, recurg la ajutorul persoanelor oficiale și al specialiștilor din diferite domenii de cunoștin-
ţe, precum și al unor cetăţeni care colaborează benevol sistematic sau o singură dată, gratis sau 
contra plată, în mod public sau secret, cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii. 

(2) Unii cetăţeni, cu acordul lor, pot fi atrași la pregătirea măsurilor operative de investigaţii 
în mod confidenţial, inclusiv prin contract. Aceste persoane sînt obligate să nu comunice terţilor 
informaţiile care le-au devenit cunoscute în mersul activităţii operative de investigaţii și nu au 
dreptul să prezinte organelor care exercită o astfel de activitate informaţii vădit false. 

(3) Organele care exercită activitatea operativă de investigaţii pot încheia contracte cu persoa-
ne adulte care au capacitatea de exerciţiu, indeferent de cetăţenie, naţionalitate, sex, situaţie soci-
ală, oficială și patrimonială, convingeri politice și religioase, apartenenţa la organizaţii obștești.

(4) Organelor care înfăptuiesc măsuri operative de investigaţii li se interzice a se folosi în ac-
tivitatea lor de concursul confidenţial, pe bază de contract, din partea deputaţilor, judecătorilor și 
procurorilor.  

Articolul 17. Obligaţia de a acorda asistenţă organelor care exercită activitatea operatvă 
de investigaţii. 

(1) Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile și organizaţiile, indiferent de forma de 
proprietate, sînt obligate să acorde asistenţă organelor care exercită activitatea operativă de inves-
tigaţii la îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform legii.

(2) Întreprinderile, instituţiile și organizaţiile prestatoare de servicii poștale, de telecomunica-
ţii și alte, care prestează servicii de asigurare a convorbirilor, comunicărilor între persoane, indi-
ferent de forma de proprietate, sînt obligate să asigure condiţii tehnice necesare înfăptuirii măsu-
rilor operative de investigaţii de către organele împuternicite, precum și să întreprindă acţiuni 
pentru neadmiterea divulgării conţinutului, metodelor și tacticii acestor măsuri.

Articolul 18. Apărarea socială și juridică a persoanelor care dau concurs organelor care 
exercită activitate operativă de investigaţii.

(1) Persoanele care dau concurs organelor care exercită activitate operativă de investigaţii se 
află sub protecţia statului.

(2) În cazul apariţiei pericolului real de atentat la viaţă, sănătatea sau bunurile unor anumite 
persoane în legătură cu concursul oferit organelor care exercită activitatea operativă de investiga-
ţii, precum și membrii familiilor acestora, organele respective sînt obligate să întreprindă măsu-
rile necesare în vederea prevenirii acţiunilor ilicite, identificării bănuiţilor și atragerii acestora la 
răspundere legală.

(3) Informaţia despre identitatea reală a investigatorului sub acoperire, a persoanelor care 
acordă sau au acordat acestor organe sprigin în mod confidenţial, poate fi dată publicităţii numai 
cu acordul în scris al acestor persoane și numai în cazurile prevăzute de legislaţie. 

(4) Persoanele care colaborează cu organele care exercită activitatea operativă de investigaţii 
au dreptul să le dea concurs atît gratuit, cît și cu recompensă.

(5) Statul garantează persoanelor care și-au dat consimţămîntul să colaboreze, pe bază de con-
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tract, cu organele care exercită activitatea operativă de investigaţii, respectarea obligaţiilor prevă-
zute de contract. 

(6) Perioada de colaborare a persoanelor pe bază de contract, cu organele care exercită activi-
tatea operativă de investigaţii, se include în vechimea de muncă drept ocupaţie de bază. Persoa-
nele indicate au dreptul la asigurare cu pensii în conformitate cu legislaţia. 

(7) În scopul asigurării securităţii persoanelor care colaborează, pe bază de contract, cu orga-
nele care exercită activitatea operativă de investigaţii, a membrilor familiilor acestora, se permite 
înfăptuirea măsurilor speciale în vederea protecţiei lor în modul stabilit de Legea cu privire la 
protecţia martorilor și altor participanţi la procesul penal.

(8) În cazul decedării persoanei care colaborează pe bază de contract cu organele care exerci-
tă activitate operativă de investigaţii în legătură cu participarea ei la pregătirea și înfăptuirea mă-
surilor operative de investigaţii, familiei celui decedat și persoanelor întreţinute de el, li se plăteș-
te din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaţie unică în mărimea mijloacelor bănești de în-
treţinere pe o perioadă de zece ani a celui căzut și li se stabilește pensie pentru pierderea întreţi-
nătorului în modul prevăzut de lege.

(9) În cazul rănirii, contuzionării, schilodirii sau altei traumări a persoanei care colaborează 
pe bază de contract cu organele care exercită activitatea operativă de investigaţii, în legătură cu 
participarea și înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii, ceea ce o lipsește de posibilitatea de 
a colabora în continuare, acesteia i se plătește din mijloacele bugetului respectiv o indemnizaţie 
unică în mărimea mijloacelor bănești de întreţinere pe o perioadă de 5 ani și i se stabilește pensie 
de invaliditate în modul prevăzut de lege. 

Capitolul V 
ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII OPERATIVE DE INVESTIGAŢIE

Articolul 19. Finanţarea activităţii operative de investigaţii
(1) Autorităţilor publice centrale de specialitate împuternicite cu exercitarea activităţii opera-

tive de investigaţii li se alocă în acest scop mijloace financiare din bugetul de stat.
(2) Controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea operativă de 

investigaţii se exercită de către conducătorii autorităţilor publice respective, precum și de către un 
reprezentant al Ministerului Finanţelor special împuternicit.

Capitolul VI
CONTROLUL ACTIVITĂŢII OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

Articolul 20. Controlul exercitat de către conducătorii organelor operative de investigaţii, 
procurori și judecătorii de instrucţie

(1) Controlul, adică aprecierea temeiului, oportunităţii și legalităţii acţiunilor  organelor care exer-
cită activitatea operativă de investigaţii, se efectuează de către conducătorii acestor organe și adjuncţii 
lor pe lucru operativ, de către Procurorul General, adjuncţii lui, procurorul unităţii teritoriale autono-
me Găgăuzia, procurorii municipiilor, raioanelor și sectoarelor municipiului Chișinău, procurorii pro-
curaturilor specializate, de alţi procurori abilitaţi cu această funcţie, iar în cazurile prevăzute de legis-
laţia procesual-penală, această activitate se verifică și de către judecătorul de instrucţie.

(2) Controlul din partea conducătorilor organelor, care exercită activitatea operativă de inves-
tigaţie asupra respectării de către subalterni a legislaţiei și altor acte normative departamentale, se 
efectuează permanent.

(3) Controlul din partea procurorilor este efectuat în timpul autorizării măsurilor operative 
de investigaţii, prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. j) – n) al prezentei legi, precum și în cazul perfec-
tării demersului către instanţa de judecată pentru autorizarea măsurilor operative de investigaţii, 
prevăzute de art. 6, alin. (2), lit. o) – r) al prezentei legi.
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(4) Controlul din partea judecătorului de instrucţie este efectuat în timpul autorizării măsu-
rilor operative de investigaţii, prevăzute de art. 6, alin.(2), lit. o) – r) al prezentei legi.

(5) Procurorii și judecătorii de instrucţie care efectuează controlul asupra respectării legisla-
ţiei de către organele care exercită activitatea operativă de investigaţii trebuie să dispună de drep-
tul de acces la informaţiile ce constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de legislaţie. 

(6) Informaţia despre identitatea reală a investigatorului sub acoperire, a persoanelor care 
acordă sau au acordat acestor organe sprijin în mod confidenţial, poate fi pusă la dispoziţia pocu-
rorului sau judecătorului de instrucţie numai cu acordul în scris al acestor persoane și numai în 
cazurile prevăzute de legislaţie. 

Articolul 21. Controlul parlamentar 
(1) Controlul din partea Parlamentului asupra activităţii operative de investigaţii se exercită 

de către comisia permanentă, cu atribuţii în acest domeniu. 
(2) Serviciul de Informaţii și Secruitate, anual, în prima lună a anului imediat următor, rapor-

tează Comisiei parlamentare specializată numărul măsurilor operative de investigaţii prevăzute 
de art. 6, alin.(2) lit. p) și lit. q) îndeplinite pe parcursul anului precedent de către subdiviziunea 
specializată a Serviciului de Informaţii și Securitate al Republicii Moldova. 

(3) Organele prevăzute în art. 12, alin (1) al prezentei legi, anual, în prima lună a anului imediat 
următor, raportează Comisiei parlamentare specializată despre măsurile operative de investigaţie 
efectuate de către acestea pe parcursul anului precedent, cu oglindirea rezultatelor obţinute.

(4) Comisia Parlamentară evaluează în ansamblu eficienţa activităţii operative de investigaţii, 
efectuate de fiecare organ abilitat în parte, întocmint un raport de apreciere, care este adus la 
cunoștinţa societăţii nu mai tîrziu de 31 martie al fiecărui an.

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 22. Întrarea în vigoare a legii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) La data întrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 45-XIII din 12.04.1994 cu 

privire la activitatea operativă de investigaţii.

Articolul 23. Ajustarea cadrului normativ
Guvernul, în termen de: 
- 6 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru a 

aduce legislaţia în vigoare în corespundere cu prevederile prezentei legi.
- 12 luni de la data publicării prezentei legi, va aproba actele sale normative în vederea imple-

mentării prevederilor prezentei legi.
Odată cu adoptarea actului legislativ menţionat, urmează de adoptat acte normative după 

cum urmează:

N/O Denumirea actului normativ Autoritatea publică res-
ponsabilă pentru elaborare 

Autoritatea publică responsabilă 
pentru aprobare

1.

Acte normative departamenta-
le, emise de către fi ecare organ 
în parte, investit cu atribuţii în 
domeniul activităţii operative 
de investigaţii

Organele operative de in-
vestigaţii, prevăzute în art. 
6 a proiectului legii privind 
activitatea operativă de in-
vestigaţii, fi ecare în aprte

Organele operative de investigaţii, 
prevăzute în art. 6 a proiectului le-
gii privind activitatea operativă de 
investigaţii, precum și Procuratura 

Generală
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2.

Instrucţiunea prin modul de 
prezentare a rezultatelor activi-
tăţii operative de investigaţii în 
organele de urmărire penală, 
procuratură și instanţa de ju-
decată

Organele operative e in-
vestigaţii, Procuratura, 
Instanţa de Judecataă, 

Ministerul Justiţiei, Curtea 
Supremă de justiţie, în 

comun

Guvernul RM

Operarea modifi cărilor propuse, cu siguranţă vor îmbunătăţi cadrul legal al Repubicii Moldo-
va în vederea luotei cu criminalitatea pe de o parte, totodată asigurîndu-se apărarea drepturilor și 
libertăţilor fundamentale ale parsoanelor.
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ANALIZA SITUAŢIEI INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE ȘI 
AL ACTIVITĂŢII OPERATIVE DE INVESTIGAŢIE ÎN DREPTUL 

PROCESUAL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI ROMÂNIEI

Drd.,  Ionel ŢURCAN, 
Vice-comisar București, România

Sumary
Th e Experience shows that impossible to provide opening a crime and inevitability to responsi-

bility criminal without contraposition their criminal activity of the goal-directed complex operative-
investigation of the measures and investigation action, without use as auxiliary information data, got 
operative- investigation by way, without attraction of the people to assistance in fi ght with criminality.

An obligation regulation of the institute of the agent under protections is motivated by increasing 
to criminality is connected with organized to criminality.

Th e author in this robot off ers legislations Republics of the Moldova project law about operative- 
investigation to activity. Regulations Institute of the agent under covering in law, including methods 
of the using in practical.

Th is Law plays the greater role in applications practical person not only operative workman, but 
also in work research, coroner, public prosecutor, judges and attorney.

 „Poliţistul este bun într-atît încât este bun informatorul lui”.
 (Proverb american)

Savantul jurist Gheorghe Golubenco1, specialist în domeniul criminalisticii și Tudor Osoia-
nu2, specialist în procesul penal, ș.a., în diferite lucrări și publicaţi știinţifi ce din anii 1995-2004 
fac referinţă la cadrul legislativ imperfect și vulnerabil sub aspectul utilizării tehnicii în faza de 
urmărire penală.

3Analiza contemporană a genezei asistenţei tehnice în faza de urmărirea penală, la opinia mai mul-
tor savanţi printre care Tudor Osoianu, Gheorghe Golubenco, prezintă o activitate orientată la crearea 
și menţinerea anumitor condiţii de pregătire permanentă a organelor de ocrotire a normelor de drept 
în scopul soluţionării calitative și cu operativitate a diverselor sarcini tehnico-criminalistice precum și 
înfăptuirea acestor potenţialităţi în faza de urmărirea penală. Pentru a înţelege și mai profund sensul 
asistenţei tehnice în descoperirea infracţiunilor este necesar să pătrundem în structura ei.

De aici se desprinde și altă concluzie cu referinţă la tehnica legislativă, care constă în faptul 
că nu este posibil de scris în lege un volum mare și în creștere permanentă al mijloacelor și pro-
cedeelor nominalizate.

1  Golubenco Gheorghe, Unele probleme de reglementare procesuală a utilizării metodelor și mijloacelor 
tehnico-criminalistice în combaterea criminalităţii//Conferinţa știinţifico-practică republicană, "Strate-
gia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova" (23-24 mai 1996), Chișinău, Ed. Arc, 
1997, pag.115-121.

2  Osoianu Tudor, “Desăvârșirea reglementării actelor de urmărirea penală în procesul penal al Republicii 
Moldova”, Chișinău, 2004, p.65-74.

3  „Ascultarea convorbirilor telefonice și a altor convorbiri: probleme juridice, căi de rezolvare//Osoianu 
Tudor, Materialele Sesiunii Știinţifice din 04-05 mai 2001", Seria drept, Simposya Proffessorum, ULIM, 
pag. 197-204.
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Cu atât mai mult că aplicarea tehnicii este proprie nu numai unor acţiuni de urmărire penală 
ci și procesului de descoperire și cercetare a infracţiunilor în ansamblu4.

Desigur între primele cercetări și actele premergătoare, există o anumită legătură întrucât sco-
pul primelor cercetări consta în strânge rea probelor necesare punerii în mișcare a acţiunii penale. 
Această modalitate avea un caracter facultativ, iar efectuarea primelor cercetări înceta odată cu 
punerea în mișcare a acţiunii penale, compe tenţa revenind unor organe diverse5.

Pentru a fi  incidente dispoziţiile art. 221 Cod de procedură pe nală se presupune că organul 
de urmărire penală nu știe cine, cum și în ce condiţii a comis fapta, însă în baza datelor existente 
bănuiește că se afl ă în faţa unei infracţiuni6.

Scopul acestor acte premergătoare este, așa cum judicios s-a arătat în literatura de specialitate, 
acela de a clarifi ca datele care con fi rmă sau infi rmă existenţa infracţiunii7.

Actele premergătoare sunt defi nite în literatura juridică drept mijloace de investigaţie prin care 
este verifi cată seriozitatea unei sesizări, precum și exis tenţa ori inexistenţa vreuneia din cazurile 
prevăzute în art. 10 C.pr.pen. ori a unui caz de impunitate. Din perspectiva desfășurării proce-
sului penal, actele pre mergătoare sunt situate înaintea fazei procesuale a urmăririi penale și sunt 
reali zate tocmai în vederea începerii urmăririi penale8.

După a treia opinie, se consideră că actele premergătoare sunt asemănă toare, ca natură juridi-
că, actelor de constatare încheiate de organele prevăzute în art. 214 și art. 215 C.pr.pen., care sunt 
considerate, de asemenea, mijloace de probă9.

O ultimă opinie consideră actele premergătoare ca având o natură juri dică sui-generis caracte-
rizată10, prin trăsături proprii, în parte asemănătoare cu ac tele de procedură penală, în altă parte 
diferite de acestea. Susţinându-se această opinie, în literatura juridica s-a arătat că în cursul acte-
lor premergătoare se pot desfășura o serie de activităţi potrivit regulilor de procedură penală cum 
sunt: ascultarea unor persoane, cercetări la faţa locului, ridicări de acte etc., fără a putea fi  folosite 
ca mijloace de probă în procesul penal, dar și altele cum sunt: verifi carea gestiunii, organizarea 
unui fi ltru sau a unei razii, fi lajul unor per soane etc.

Fiind de acord, în principiu, cu această opinie, apreciem că în măsura în care o activitate in-
vestigativă se desfășoară cu respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de lege, iar rezultatele con-
statate sunt incluse în procesul-verbal de consemnare a efectuării actelor premergătoare prevăzut 
de art. 224 alin. 3 C.pr.pen., suntem în prezenţa unui mijloc de probă administrat în condiţiile 
legii. Este de observat însă că tocmai în interesul ocrotirii drepturilor și libertăţilor cetăţenești, al 
respectării principiului legalităţii în procesul penal, actele premergătoare efec tuate trebuie limita-
te doar la actele necesare începerii urmăririi penale11.

Potrivit unui punct de vedere, care acordă atenţie deosebită principiului legalităţii procesului 

4  Veaceslav Didîc, procuror, şef al Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii, Buletin Informativ al 
Procuraturii Republicii Moldova, Nr.4, Ianuarie, 2005. p.19.

5  N. Volonciu, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, 2002, vol. EL, p. 46 - 49; A. Șt.Tulbure, Adele 
premergătoare, în RDP nr. 2/1998, p. 68; I. Gorgâneanu, Din nou despre actele premergătoare, în RDP nr. 
4/1999, p. 32; Alexandru Pintea, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, 2002, p. 339.

6  N. Volonciu,  Unele probleme privind pornirea procesului penal în „Justiţia Nouă” nr 9/1964, p 40.
7  E. Ionășeanu, Procedura începerii urmărim penale, Editura Militară, București, 1979. p 183.
8  Gh. Mateuţ, Procedura penală, partea specială, vol. 1, Uditiira Lumina Lex, București, 1997, p. 67.
9  E. Ionăşeanu, Procedura începerii urmăririi penale, Editura Militară, Bucu reşti, 1979, p. 186.
10  N. Volonciu, Drept procesual penal, Editura Didactică și Pedagogica, București, 1972, p. 263; I. Ne-

agu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, București, 1997, p. 423; V. Popescu, Consideraţii în legătu-
ră cu posibilitatea săvârșirii infracţiunii de mărturie mincinoasă în timpul actelor premergătoare, în „Re-
vista română de drept” nr. 2/1987, p. 45.

11  Gr. Theodoru, T. Plăeșu, Drept procesual penal, partea specială, Iași, 1987, p. 42.
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penal, actele premergătoare trebuie să se limiteze la actele strict necesare începerii urmăririi pena-
le. Administrarea probelor pentru lămu rirea cauzei sub toate aspectele urmează a se efectua în 
cadrul procesului penal, în prezenţa garanţiilor prevăzute de legiuitor12.

Nu se pot efectua în cursul activităţilor premergătoare acte specifi ce urmă ririi penale ori acte 
care nu sunt necesare începerii urmăririi penale (confunda rea acestei activităţi cu faza de urmă-
rire penală). Având în vedere necesitatea de a verifi ca exactitatea unei anumite sesizări, actele 
premergătoare trebuie să se limiteze la persoanele și faptele arătate în actul de sesizare13.

În ce ne privește, considerăm că, în temeiul art. 224 C.pr.pen., organele ju diciare pot desfășu-
ra, în vederea începerii urmăririi penale, acele activităţi care prin fi nalitatea lor concură la realiza-
rea scopului stabilit de lege. Astfel, în această fază se pot realiza ascultări de persoane, cercetări la 
faţa locului, ridicări de obiecte și înscrisuri, percheziţii corporale, diverse investigaţii14.

Într-o primă opinie s-a apreciat că actele premergătoare atât cele regle mentate de Codul de 
procedură penală, cât și cele nereglementate, sunt acte extraprocedurale întrucât se situează în 
afara fazei procesuale a urmăririi penale. Cu privire la această opinie, în doctrină s-au formulat 
critici în sensul că accep tând efectuarea de acte premergătoare nereglementate de lege, se admite 
implicit lezarea principiului legalităţii procesului penal15.

După o altă părere, actele premergătoare au o natură procedurală, ele fi ind prevăzute de dis-
poziţiile art. 224 C.pr.pen. care precizează organele ce le pot efectua (organul de urmărire penală 
și, în subsidiar, lucrătorii operativi din Ministerul de Interne și organele de stat cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale)16.

Investigatorului acoperit îi revine sarcina de a culege date și informaţii in vederea realizării sco-
pului pentru care s-a emis autorizaţia. Ea nu trebuie .să provoace săvârșirea de infracţiuni, ci numai 
să observe săvârșirea sau pregăti rea lor de către făptuitorii vizaţi, comunicând datele procurorului 
care a autori zat activitatea sa17.

Investigaţia acoperită este defi nită ca fi ind o tehnică specială de cercetare, aplicată de o formaţiune 
special prevăzută de lege, constând în intrarea sub o identitate conspirată a unui poliţist, în contact cu 
un grup determinat de indivizi care participă la săvârșirea unei infracţiuni sau menţinerea legăturii 
cu un astfel de grup determinat, faţă de care există elemente obiective care conduc la pre supunerea că 
săvârșește infracţiuni din sfera criminalităţii organizate ori că este pe cale de a le comite18.

Informatorul este defi nit ca fi ind persoana care are cunoștinţa despre un grup infracţional or-
ganizat și furnizează organelor judiciare informaţii sau date relevante pentru prevenirea, desco-
perirea și sancţionarea săvârșirii unor infrac ţiuni grave de unul sau mai mulţi membri ai acestui 
grup (art. 2 lit. d din Legea nr. 39/2003). Se poate recurge la acest procedeu probator în vederea 
strângerii datelor privind săvârșirea infracţiunii și identifi carea făptuitorilor, dacă există indicii 
temeinice că s-a săvârșit ori că se pregătește săvârșirea unei infracţiuni grave de către unul sau 
mai mulţi membri ai grupului infracţional organizat, ce nu poate fi  descoperită sau ai cărei făptu-
itori nu pot fi  identifi caţi prin alte mijloace19.

12  N. Volonciu, Tratat de procedură penală, partea specială, vol. II, Editura Paideia, București, 1994, p. 63;
13  D. Ciuncan, Actele pre mergătoare și garanţiile procesuale, în „Dreptul” nr. 7/1996, p. 90.
14  I. Dumitru, Posibilitatea efectuării percheziţiei în etapa actelor premergătoare, în „Dreptul” nr. 

9/1999, p. 118.
15  T. Antoniu, Natura juridică și funcţia actelor premergătoare în regle mentarea procesual penală, în 

„Revista română de drept” nr. 12/1970, p. 35.
16  S. Kahane, Efectuarea urmăririi penale, în „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală 

român”, vol. II, de V. Dongoroz ş.a., Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 38.
17  I. Molnar, Agentul provocator, în „Revista de drept penal”, nr. 4/1997, p. 30.
18  L.C. Lascu, Investigatorul acoperit, în „Revista de drept penal” nr. 3/2002, p.69. 202.
19  E. Tanislav, Instituţia informatorului în legea penală română, în „Revista de criminologie şi cercetări 

penale" nr. 2/2003, p. 145.
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În doctrina și practica investigativă europeană se manifestă un interes aparte pentru dezvolta-
rea tehnicilor de anchetă pro-active sau speciale, desti nate efectuării unor investigaţii anti-delictum 
sau investigaţii speciale, utiliza bile inclusiv înainte ca o anumită infracţiune să fi  fost săvârșită 
sau constatată (cercetare denumită pro-activă). Aceste tehnici sunt destinate luptei contra in-
fracţiunilor aparţinând criminalităţii organizate, situaţii în care mijloacele de an chetă clasice cum 
sunt ascultarea martorilor, percheziţiile etc., se dovedesc ine fi cace, în categoria tehnicilor investi-
gative speciale sunt enumerate: infi ltrările de agenţi sub acoperire, societăţile „ecran” furnizoare 
de servicii către reţelele infracţionale, informatorii, interceptările, înregistrările audio sau video, 
utiliza rea noilor tehnologii pentru accesul în sistemele informatice și analiza informa ţiilor, supra-
vegherea conturilor bancare, măsuri legale de reducere a pedepsei in fractorilor ce cooperează cu 
autorităţile judiciare20.

Prin Legea nr. 281/2003 a fost modifi cat Codul de procedură penală român, ocazie cu care au 
fost introduse art. 2241-2244 care reglementează instituţia investigatorului sub acoperire. Modul 
de funcţionare a acestei instituţii în faza de urmărire penală, și limitele actelor efectuate de inves-
tigatorii sub acoperire au fost analizate pe larg în doctrina penală21.

Așa cum a mai arătat, în sta diile preliminare ale procesului, trebuie să facem distincţie între 
situaţia în care nu este începută și cea în care este începută urmărirea penală și, eventual, pusă 
în mișcare acţiunea penală. în prima ipoteză, cunoscută sub denumirea de „etapă a actelor pre-
mergătoare” (art. 224 C.pr.pen.), în dreptul intern, depoziţiile persoanelor audiate nu sunt supuse 
nici unui formalism particular. Ele nu au valoare de declaraţii de martori, ci cel mult de simple 
informaţii, pentru că aceste persoane nu sunt ţinute să presteze jurământ și nici să depună. Acest 
stadiu al procedurilor preliminare este, în mod tradiţional, secret, având ca scop în toate cazurile, 
dar mai ales în cazuri de urgenţă și de necesi tate, să cerceteze indiciile comiterii unor fapte și să 
incite cât mai mult probabil martorii eventuali să vorbească pentru furnizare de probe în viitor. 
De aceea, în mod logic, declaraţiile anonime ar trebui admise în acest stadiu poliţienesc, cu atât 
mai mult eu cât ele intervin în practică relativ frecvent. În privinţa delimitării simplelor „infor-
maţii”’ de „probele” obţinute în cadrul procesului penal22.

Cu toate acestea defi niţia investigatorului sub acoperire a suscitat unele discuţii, plecând de 
la redefi nirea data de noul text al art. 224l C.pr.pen., care se pare că face, pentru prima dată, dis-
tincţie între investigatorul sub acoperire ca „instituţie”, ceea ce ar putea semnala apariţia unor 
persoane juridice sub acoperire și ca „persoană” fi zica împuternicită de lege să desfășoare investi-
gaţii sub acoperire, ceea ce ar putea imprima întregit instituţii o anumită complexitate, însoţită de 
unele difi cultăţi inerente legate de însăși efi cienţa noilor reglementari23.

20  A. Lazăr, Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul afacerilor, teză de doc torat, Universita-
tea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 2003, p. 133.

21  Ioan Lascu, Investigatori acoperiţi, RDP, nr. 3, 2003 p. 48; Laura Codruta Lascu, Investigatorul 
acoperit, RDP, nr. 3/2002 p. 69; D. Voica, Investigatorul sub acoperire, o nouă instituţie a dreptului 
procesual penal român - D nr. 5. 2004 p. 8-13; Ion Doltu, Dificultăţi în activitatea de administrare a 
probelor și evoluţii în plan legislativ știinţific, pentru consolidarea sistemului probelor, Dreptul, nr. 12, 
2003 p. 149-158; Ion Doliu, Natura juridică și efectele actelor premergătoare, Dreptul, nr. 10, 2003 p. 210-
212. Liviu Herghelegiu, Investigatorul sub acoperire, Revista de Drept penal Anul XII Nr.2 Aprilie – iu-
nie, București 2005, p.118-120,

22  Gh. Mateuţ. Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor anonimi în faţa organelor procesului penal, 
Lumina Lex, București 2003, p, 49 și urm.

23  D. Voica, Investigatorul sub acoperire, o nouă instituţie a dreptului procesual penal român, în „Drep-
tul” nr. 5/2004, p. 8-9.
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ACŢIUNEA LEGILOR EXCEPŢIONALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ, 
ASEDIU ȘI RĂZBOI

Drd., Daniela LAMEȘ,
Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Știinţe 
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Th e author examines changes in the structure of synthetic normative rules of law, in exceptional emer-
gency cases, such as, siege and war. In essence, the study highlights how regulatory laws regulate on the 
territory of Romania, through suspending the regular laws and investing with exceptional attribute to the 
organ of State. Th ere are mentioned measures, which take place to ensure public order, civil protection, 
and state of emergency. Th e study analyzes the territory of space, the duration of establishment from the 
state as mentioned above, in accordance with the elements of the situation that has been created, im-
plemented by the State, the responsibility is carried out through the applicable authorities that take into 
account the seriousness of the situation. From the comparative analysis, it is put into discussion a balance 
between the deliberative and executive, aimed at collaboration between the state powers.

Cuvinte cheie: teritoriu, legi excepţionale, situaţii de urgenţă, asediu, putere, măsuri.

Majoritatea statelor prevăd aplicarea pe teritoriile lor sau pe anumite părţi ale acestora a regimuri-
lor de drept speciale, în scopul de asigurare a securităţii cetăţenilor și apărare a orânduirii de stat. După 
cum menţiona pe bună dreptate M . Duverger, ,, orice constituţie schiţează nu o singură schemă de 
guvernare, ci o multitudine de scheme, aplicarea acestora depinde de amplasarea de forţe la momentul 
respectiv. Regimuri politice diferite pot să funcţioneze în unul și același cadru juridic” [3,p.10].

În Roma antică era atribuită o importanţă considerabilă legilor excepţionale prin care, în 
perioadele de pericol de război, în legătura cu dezordinele interne, ba chiar și cu executarea unei 
anumite misiuni corecte, era ales un dictator cu putere practic nelimitată.

O astfel de lege se numește excepţională întrucât suspendă acţiunea legilor obișnuite pe un anumit 
teritoriu și – în numele unui scop formulat, de asemenea, în această lege- investește cu atribuţii extraordi-
nare, un organ concret al puterii exhausive. Legile excepţionale nu se pretează unei interpretări extensive.

Recunoașterea insufi cienţei măsurilor obișnuite de asigurare a ordinii publice a condus întot-
deauna la căutarea, impunerea unor măsuri excepţionale provizorii de consolidarea statalităţii și 
păcii , chiar dacă acestea generează limitarea libertăţii civile. În legislaţia României,  reglemen-
tarea măsurilor excepţionale prin art. 93 din Constituţia României din 2003 în care acestea sunt 
instituite,, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi 
administrativ-teritoriale”.

Pegătirea teritoriului României pentru apărare, instituie cadrul normativ în Capitolul III 
din Legea nr.477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale și a teritoriului 
pentru apărare , unde în art. 34 al.1, ,, Pregătirea teritoriului pentru apărare conţine ansamblul 
de măsuri clasice și arme nucleare, biologice și chimice”[4] ,,acţiuni stabilite pentru realizarea 
obiectivelor necesare satisfacerii nevoilor strategice și operative ale forţelor sistemului naţional de 
apărare și de asigurarea protecţiei populaţiei și a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce aparţin 
patrimoniului naţional, împotriva efectelor acţiunilor distructive executate de agresor” [4].

În conformitate cu art.1 al.1 al aceluiași act de drept, situaţia excepţională are în vederea 
apărării teritoriului acesta fi ind parte componentă a ,,securităţii naţionale”[4] modifi că regimul 
teritoriului de stat pe direcţia, instituirii obiectivelor de pregătire operativă a teritoriului pentru 
apărare, obiective cuprinse într-un program elaborat pe patru ani, care se actualizează anual de 
către Ofi ciu pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate cu avizul Satului Major General.
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În primul rând de măsurile de pregătire a teritoriului pentru protecţia populaţiei, a bunurilor 
materiale de orice natură ce aparţin patrimoniului naţional a României se stabilesc de autorităţile 
adminstraţiei publice locale și se realizează potrivit legii răspunderea pentru apărare revenind 
Guvernului, ministerelor de resort, administraţiei centrale și locale, având la bază norme în baza 
cărora sunt emise hotătrârile Parlamentului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

În al doilea rând, sporirea a răspunderii atât a persoanelor particulare, precum și a orga-
nelor puterii pentru nesatisfacerea obligaţiunilor impuse acestora în caz de situaţie excepţi-
onală. Teritoriile cu situaţii excepţionale, în dependenţa de forma de protecţie, se clasificau 
în două categorii.

Teritoriul cu protecţie sporită. Regimul de protecţie sporită a fost aplicat pe un anumit teritoriu 
al României în cazurile de violare a liniștii publice prin atentate criminale asupra orânduirii de stat 
existente sau a securităţii persoanelor particulare și a bunurilor lor, erau de pregătire a acestora, atunci 
când pentru protecţia ordinii se dovedea a fi  insufi cientă aplicarea ,, legilor permanente” în vigoare.

Teritoriul și protecţia civilă. Regimul protecţiei extraordinare, ca unul mai sever a fost apli-
cat pe un teritoriu sau altul din cauze analogice cu circumstanţa agravantă - atunci prin astfel de 
atentate populaţia unei localităţi cunoscute a fost adusă la o stare alarmantă ce reclamă, necesita-
tea adoptării unor măsuri excepţionale în vederea restabilirii fără amânare a ordinii perturbate.

Prin Legea nr.431 din 18 iulie 2001 în România, se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 179 din 26 octombrie 2000 cu privire la trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la 
Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum și modifi carea și completarea Le-
gii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva 
dezastrelor și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2000 privind înfi inţarea formaţiunilor 
de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr.535 din 31 octombrie 2000 [5].

Protecţia civilă este o componentă a securităţii naţionale și reprezintă un ansamblu integrat de ac-
tivităţi specifi ce, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice operative, cu caracter umanitar și de infor-
mare publică, planifi cate, organizate și realizate, în conformitate cu legea sus amintita. De asemenea 
se urmărește: prevenirea și reducerea riscurilor, a dezastrelor, protejarea populaţiei, bunurilor și me-
diului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, confl ictelor armate și înlăturării opera-
tive a urmărilor acestora precum și asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

Stabilitea concepţiei de organizare și desfășurare a activităţilor de protecţie civilă se stabilesc 
și se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor 
economici și al organizaţiilor neguvernamentale avand in vedere protecţia civilă pe principiile 
autonomiei, subsidiarităţii, legalităţii, responsabilităţii, corelării obiectivelor și resurselor, coope-
rării și solidarităţii. 

Teritoriul cu stare de asediu. În calitate de categorie separată de regim excepţional se cere a fi  exa-
minată starea de asediu. Apărută în perioada asediilor militare medievale ale orașelor, starea de asediu 
a fost ulterior extinsă și asupra altor împrejurări excepţionale, inclusiv și pe timp de pace. Pentru prima 
dată regimul de teritoriu cu stare de asediu a început să fi e reglementat în Franţa în anul 1791 și în 
curând a fost desăvârșit de Napoleon. În Franţa, pe teritoriul Parisului starea de asediu a fost declarată 
pe timpul tuturor revoluţiilor din secolul XIX: în anii 1830, 1848, 1871. În Germania aceasta a fost 
instituită în epoca revoluţiei din anii 1848 – 1849, iar în unele localităţi în perioada războiului din anii 
1870 – 1871. În anul 1878 guvernul austriac a declarat starea de asediu pe teritoriul Bosniei.

Atribuirea regimului de stare de asediu pentru un teritoriu presupunea iniţial un rol esenţial 
al organelor supreme ale puterii legislative. Dacă la fi nele secolului XIX, conform legii franceze 
cu privire la starea de asediu din 3 aprilie 1878, dreptul de declarare a stării de asediu aparţinea 
camerelor legislative, la fi nele secolului XX starea de asediu este decretată de Consiliul de mi-
niștri, prelungirea acesteia pe un termen mai mare de douăsprezece zile poate fi  permisă doar de 
Parlamentul Franţei ( art.36 al Constitutiei din 1958 a Frantei).
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În conformitate cu Legea nr.453 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgenţă, se 
instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul – ministru și publicat de 
îndată în Monitorul Ofi cial al României.

Paricularităţile principale ale regimului de stare de asediu de pe teritoriul oricărui stat sunt:
1.Transferul provizoriu al puterii de la administraţia civilă și parţial al sistemului judiciar, la 

comandamentul militar, investit cu atribuţii extraordinare.
2.Limitarea drepturilor și libertăţilor civile inclusiv până la suspendarea totală a multora din-

tre ele, mai întâi de toate a libertăţii personale, a inviolabilităţii locuinţei, a libertăţii cuvântului ( 
chiar și cu introducerea cenzurii preliminare) a circulaţiei, a adunărilor s.a.

3.Transmiterea categoriilor de dosare privind crimele împotriva ordinii publice și a securităţii 
de stat sub jurisdicţia tribunalelor militare ce le examinează conform legilor în timp de război.  

4.Anume starea de război a încercat să o introducă guvernul italian în anul 1922 pentru a impiedi-
ca marșul fasciștilor asupra Romei, dar regele Victor Emanuil al III-lea a refuzat să facă aceasta, ulteri-
or, a transmis puterea lui Mussolini. În anul 1941 starea de asediu a fost introdusă în orașul Moscova.

5.În multe ţări, tradiţia franco-germană de a instaurat starea de asediu pe teritoriul statului 
sau pe o parte a acestuia, în caz de ameninţare militară externă sau de confl icte interne serioase, 
iși are analogia în formă de situaţie excepţională sau de război.

Teritoriul cu stare excepţională pe întreg teritoriul statului sau pe o anumită parte a acestuia 
este declarată în caz de constituire a împrejurărilor și în modul stabilit de lege.

Constituţia Indiei care deţine o bogată experienţă de aplicare a regimului de stare excepţiona-
lă, prevede trei categorii ale acesteia. Starea excepţională naţională introdusă pe întreg teritoriul 
Indiei sau pe o parte a acestuia în legătura cu războiul, agresiunea externă sau rascoala armată. 
Starea excepţională declarată în legătură cu incapacitatea mecanismului constituţional în sta-
te. Proclamaţia privind starea excepţională pe un teritoriu sau altul al statului este declarată de 
către președintele Indiei. O dată cu adoptarea în anul 1978 a celui de-al 44-lea amendament al 
Constituţiei, constituţionalitatea deciziei președintelui de a introduce starea excepţională poate fi  
contestată în judecată ca acţiune intreprinsă în scopuri neoneste.

Pe teritoriul României, aplicarea stării excepţionale în domeniul fi nanţelor presupune aplica-
rea regimului de drept, prin asigurarea materială și fi nanciară potrivit legii prin fi nanţări prevă-
zute la bugetele locale și bugetul de stat.

Autorităţile publice centrale și locale deţin dreptul de a lua măsuri referitoare la respectarea unor 
astfel de reguli privind pregătirea economiei naţionale prevăzute în Legea nr. 477 din 12 noiembrie 
2003 componentă a securităţii naţionale ce are la bază prevederile Constituţiei cât și legile speciale ce 
privesc planifi carea naţională cu privire la atribuţiile comune ale autorităţilor publice, a agenţilor eco-
nomici privind economia naţională și a teritoriului pentru apărare. Ca și domenii cu atribuţii specifi ce 
sunt: domeniul industriei, transporturilor, domeniul social, sănătăţii, domeniul agriculturii și alimen-
taţiei, comerţului și nu în ultimul rând domeniul lucrărilor publice și amenajării teritoriului care în 
conformitate cu art. 45 lit.H alin.a, este menţionată urmatoarea atribuţie ,, elaborează programul pri-
vind lucrările publice și de amenajare a teritoriului pentru situaţii de mobilizare și de război” [4].

În condiţiile de stare excepţională, în scopul asigurării securităţii cetăţenilor și apărării organi-
zării constituţionale, în conformitate cu legea constituţională a României, pot fi  aplicate unele re-
stricţii ale drepturilor și libertăţilor populaţiei, indicându-se limitele și termenele de acţiune a lor în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a fi ecărui stat. E vorba de dreptul la viaţă și pedepsa cu moartea 
ca acţiune de pedeapsă excepţională, în România a fost abrogat acest articol, cu privire la protecţia 
de către stat a demnităţii persoanei și interdicţia torturilor, precum și de tratamentul dur sau pe-
deapsa care aduce ofesa demnităţii umanae; dreptul la libertate și inviolabilitatea personală; arest, 
închiderea sub pază, ţinerea sub pază doar în urma deciziei judecătorești despre dreptul la inviola-
bilitatea vieţii private, a secretului personal și familial, apărarea onoarei proprii și a bunului nume, 
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despre prezumţia nevinovăţiei, libertatea conștiinţei, precum și o serie de alte drepturi și libertăţi.
Legiuitorul român prin Ordoanta de urgenta nr.1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării 

de asediu și regimul stării de urgenţă prin art.1 defi nește ca fi ind ,, măsuri excepţionale care se 
instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole grave la adresa apărării ţării și siguranţei 
naţionale sau a democraţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea urmă-
rilor unor dezastre”[8]. La data de 15 noiembrie 2004 prin modifi carile aduse de Legea 453/2004 
cu privire la art.1, starea de urgenţă, privește ,, situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale” iar 
termenul de siguranţă naţională este înlocuit cu termenul de ,, securitate natională”.

Legea prevede două temeiuri de aplicare a stării excepţionale pe un oarecare teritoriu
1.tentativa de înlocuire forţată a orânduirii constituţionale, dezordinii în masă, însoţite de 

confl icte interetnice, blocada anumitor localităţi, ce periclitează viaţa și securitatea cetăţenilor sau 
activitatea normală a instituţiilor de stat

2.clamităţi naturale, epidemii, epizootii, mari accidente, ce pericltează viaţa și sănatatea populaţiei;
Regimul special al teritoriului cu stare excepţională are următoarele caracteristici: Decretul de 

instituire a stării de urgenţă, în legea română prevede:
1.Motivele care au impus instituirea stării în zona în care se instituie; perioada pentru care se 

instituie;
2.Măsurile de primă urgenţă care urmează a fi  luate;
3.Drepturile și libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor 

constituţionale;
4.Autorităţile militare și civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului și com-

petenţele acestora;
5.Alte prevederi dacă se consideră necesare.
Prin analiza documentului de instituire a stării de urgenţă, legiuitorul român, observă că pre-

vederile cuprinse atât în ,, hotărâre” cât și în ,, decizie” conţin asemănări majore de motive, spaţiu, 
durată cât și elemente comune în ceea ce privește enumerarea organelor competente care se vor 
ocupa de situaţia creată. Ca un excedent, legiuitorul român introduce faptul că ,, drepturile și 
libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale” 
limitând astfel prin reglementări constituţionale drepturile și libertăţile fundamentale. 

Coordonarea aplicării măsurilor stării de urgenţă în România dispuse prin decret revin mi-
nisterului Administraţiei și Internelor.

Ca și exemplu, în România putem aminti situaţia creată în decembrie 1989 când la Revoluţia 
Româna în dimineaţa zilei de 18 decembrie 1989 la Timișoara a fost declarată legea marţială, ur-
mare a luptelor din data de 17 decembrie 1989, în timp ce la București, Nicolae Ceaușescu obţine 
din partea CPE aprobarea pentru înăbușirea revoluţiei de la Timișoara .

În legea fundamentală a României atribuţii în domeniul apărării are și Președintele României 
conform art.92 prevazute în alin 1- 4:

(1) Președintele României este comandantul forţelor armate și îndeplinește funcţia de preșe-
dinte al Consiliului Suprem de Apărare al Ţării.

(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală 
a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Președintelui se supune ulterior apro-
bării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) În caz de agresiune armată îndrepată împotriva ţării, Președintele României ia măsuri pen-
tru respingerea agresiunii și le aduce neântârziat la cunoștinţă Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă 
Parlamentul nu se afl ă în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii.

(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul își continuă activitatea pe toată durata acestor 
stări iar dacă nu se afl ă în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la data declarării lor [2]

În jurisdicţia română aste reglementată apărarea naţională a României printr-o lege specială, 
Legea apărării naţionale a României nr. 45 din 1 iulie 1994 cu modifi cările și completările ulterioare.
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Din prisma jurisdicţiei românești, Apărarea Naţională cuprinde ansamblul de măsuri și ac-
tivităţi adoptate de statul român în scopul de a garanta suveranitatea naţională, independenţa și 
unitatea statului, integritatea teritorială a ţării și democraţia constituţională [7].

Reglementările privind apărarea naţională sunt asigurate și duse la îndeplinire de către autori-
tăţile publice, potrivit competenţelor stabilite prin Constituţie și legile ţării. Acestea se întemeiază 
pe respectarea prevederilor Constituţiei și a legilor ţării, pe principiile doctrinei militare a statului 
român și normele general admise de dreptul internaţional.

În caz de agresiune care atentează la integritatea teritorială, la unitatea statului și a poporului ro-
mân, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 45/1994, riposta armată va cuprinde formele corespun-
zătoare în care vor fi  angajate toate resursele umane și materiale necesare respingerii acesteia [7].

Din structura sistemului naţional de apărare infrastructura teritorială, este tratată în art.20 din 
legea mai sus menţionată, constituită ca ,, ansamblul lucrărilor și amenajărilor teritoriului care pot 
fi  folosite în scopul apărării naţionale. Pregătirile teritoriului pentru apărarea naţională se asigură 
în conformitate cu prevederile legii” efectuate prin forteţele armate și forţele de protecţie statuate 
prin art.13 unde ,, forţele destinate apărării” desfășoară activităţi de pregătire specifi ce ,,în limitele 
spaţiului naţional terestru, aerian, maritim, fl uvial, cu respectarea normelor de protecţie a mediului. 

Având în vedere art.1 alin.4 din  Constituţie, respectiv delegarea legislativă se poate pune 
problema realizării efi ciente a colaborării și controlului între puterile statului astfel încât să se 
realizeze un echilibru. 

Considerăm imperativ necesar existenţa unui echilibru între autorităţile deliberative și cele 
executive în unităţile administrativ-teritoriale pentru punerea efi cientă în aplicare a legii privind 
starea excepţională, protecţia civilă și starea de sediu.

O infl uenţă pozitivă  la punerea în executare a actului administrativ – hotărâre sau decizie – o 
are faptul că autorităţile locale au putere deliberativă având la dispoziţie un aparat de specialitate 
privind situaţiile care necesită celeritate în aplicare.  
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