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Capitolul I
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ –
FUNDAMENT AL STATALITĂŢII ŞI BUNEI
GUVERNĂRI
SISTEMUL INSTITUȚIONAL AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE DE SPECIALITATE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN
CONTEXTUL EDIFICĂRII STATULUI MODERN
Aurel SÎMBOTEANU
conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova,
simboteanu@mail.ru

Abstract
In this study are examined some aspects of the organization and functioning of the specialized
central public administration in the Republic of Moldova considering the recent regulations that
have been made into the Law on specialized central public administration, adopted on May 04,
2012, which will come into force on February 03, 2013.
The adoptation of this law is an attempt to adjust the institutional system of the Moldovan specialized central public administration to the European model, by assign clear responsibilities and
functions to mentioned authorities as well as streamlining administrative procedures and activities
undertaken by them. The specialized central public administration is conceived as a unitary system
in which no ministry or other central administrative authority and organizational structures within
their competency framework may not be outside the system. Thus, in the context of these stipulations
the law ensures the unity of the specialized central public administration as a system.
The social impact of the law will occur at the administrative system level as a whole by strengthening the capacities of ministries and other specialized central administrative authorities in developing and promoting policies of sectoral and intersectoral development, by improving the quality of
decision-making process at the Government level as well as ensuring healthy relationships with local
public administration and civil society.
Keywords: system, central public administration, administrative procedures, intersectoral development

Introducere
Mai bine de două decenii, Republica Moldova parcurge calea de edificare a unei societăți
democratice, confruntându-se cu multe obstacole. Printre ele se regăsesc și cele care au afectat,
iar unele mai continuă să afecteze buna funcționare a administrației publice. Înlăturarea acestor
obstacole reprezintă un obiectiv important al procesului de edificare a statului modern.
În cele ce urmează ne vom referi la unele aspecte privind organizarea și funcționarea
administrației publice centrale de specialitate în contextul proaspetelor reglementări în Legea
9

privind administraţia publică centrală de specialitate, adoptată la 04 mai 2012 și care v-a intra în
vigoare la 03 februarie 2013[3].
Calea parcursă până la adoptarea acestei legi a fost destul de îndelungată și anevoioasă,
însoțită atât de promovarea convingerilor adepților acestei legi, precum și de acțiunile unor purtători ai viziunilor negativiste privind utilitatea ei. Adoptarea, în sfârșit, a legii nominalizate s-a
produs reiesind din acţiunile prioritare ce se conțin în Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2011-2014 [10] și este una din măsurile menite să contribuie la
crearea unui cadru instituţional eficient al administraţiei publice centrale de specialitate.
Printre argumentele care au condus la elaborarea și adoptarea acestei legi, vom menționa:
În primul rând, existenţa unui vid legislativ în domeniul reglementării relaţiilor ce ţin de organizarea şi funcţionarea administrației publice centrale de specialitate, fapt ce a condiţionat
existența unor deficienţe care a redus din eficiența acestui sistem. Adversarii negau necesitatea
unei astfel de legi prin faptul că avem Legea cu privire la Guvern, care conține și unele reglementări cu privire la administrația publică centrală de specialitate. Vom aminti aici că această lege a
fost adoptată la 31 mai 1990, până la dobândirea Independenței Republicii Moldova și în pofida
multiplelor modificări intervenite pe parcursul anilor, nu mai corespunde provocărilor situației
actuale din administrația publică [2].
În al doilea rând, o perioadă îndelungată n-a existat o viziune clară asupra modului de constituire a unor autorități publice centrale de specialitate şi de alegere a unei anumite forme de organizare instituţională a acestora, fapt care a îngrelat activitățile de tipologizare a lor și de identificare a locului și rolului acestora în sistemul administrativ autohton. Menționez aceasta ca autor
a unor studii din acest domeniu, care din cauza lipsei unui cadru normativ, am fost nevoit să
efectuez o clasificare a acestor autorități centrale de specialitate într-o viziune proprie [14].
În al treilea rând, unele autorități ale administrației publice centrale de specialitate, erau dar și
mai sânt preocupate, nu numai de elaborarea politicilor publice sectoriale, dar și de implementarea acestora, ceea ce nu corespunde principiilor unei guvernări moderne, implementate în țările
cu un nivel avansat al democrației. Prin promovarea principiului privind delimitarea funcțiilor de
elaborare și de promovare a politicilor de funcțiile de implementare a acestora, care derivă și din
Strategia de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova [9], legea
intenționează să schimbe lucrurile în acest domeniu.
Acestea, dar și alte cauze au impus crearea unui cadru legal unic pentru reglementarea relaţiilor ce ţin de organizarea şi funcţionarea administrației publice centrale de specialitate.
Cu ce vine această lege și ce aduce ea nou pentru administrația publică din Republica
Moldova ?
În viziunea noastră, este o încercare de ajustare a sistemului instituțional al administrației
publice centrale de specialitate din țara noastră la un model european, prin atribuirea clară a
responsabilităților și competențelor autorităților respective, precum și prin raționalizarea procedurilor și activităților administrative desfășurate de acestea.
Este important de menționat, că legea stabilește structura administraţiei publice centrale de
specialitate, stipulând în art. 2 că sub incidența legii cad ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor
de competență. Printre ultimele specificându-se autoritățile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate, precum și instituțiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat
sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator.
Legea se pronunță separat referitor la autoritățile administrative autonome față de Guvern, stipulând în art. 2(2) că prevederile legii se aplică și acestora în măsura în care nu sânt reglementate
și nu contravin dispozițiilor legilor speciale care reglementează activitatea autorităților respective.
10

Luată în ansamblu, administrația publică centrală de specialitate e concepută ca un sistem
unitar în care nici un minister, sau altă autoritate administrativă centrală, precum și structură
organizațională din sfera lor de competență nu poate să se afle în afara acestui sistem. Prin aceste
stipulări, legea asigură unitatea administrației publice centrale de specialitate ca sistem. Unitatea
acestui sistem urmează să fie asigurată și prin punerea la temelia activității sale a unor principii
fundamentale prevăzute în art.4, pe care legiuitorul le împarte în două categorii, și anume:
–– principii organizaționale (ierarhie instituțională; delimitarea funcțiilor de elaborare și de
promovare a politicilor de funcțiile de implementare a acestora; atribuire clară a
responsabilităților și competențelor, evitând ambiguitatea, dublarea și suprapunerea acestora; desconcentrare a serviciilor publice; simplitate și claritate a structurii instituționale);
–– principii de funcționare (legalitate; eficacitate în atingerea obiectivelor și realizarea sarcinilor stabilite; gestionare în mod economic a proprietății publice și utilizare eficientă a fondurilor publice alocate; planificare strategică; colaborare instituțională; asigurare a controlului financiar public intern; responsabilitate pentru activitate; raționalizare și promptitudine a procedurilor și activităților administrative; deservire eficientă a cetățenilor; asigurare a accesului la informație, a publicării datelor guvernamentale cu caracter public și a
transparenței în procesul decizional).
Aplicarea principiilor organizaționale și funcționale se întrevede prin stabilirea unor raporturi de colaborare în cadrul administrației publice centrale de specialitate și soluționarea conflictelor de competență, cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile reprezentative
ale acestora, precum și cu societatea civilă, asigurând accesul la informație a acestora, publicarea
datelor guvernamentale cu caracter public și transparența procesului decizional, conform
legislației în vigoare [5].
Legea specifică detaliat particularitățile de organizare și funcționare a componentelor sistemului administrației publice centrale de specialitate.
Astfel, ministerele sânt organe centrale de specialitate ale statului care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care sânt încredințate. Ele se organizează și
funcționează numai în subordinea Guvernului potrivit prevederilor Constituției Republicii Moldova [1 art. 107], ale Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern [2, art.24].
La momentul actual, în conformitate cu art.24 al Legii cu privire la Guvern, în Republica
Moldova funcționează 16 ministere: Ministerul Economiei; Ministerul Finanţelor; Ministerul
Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Apărării; Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Mediului; Ministerul Educaţiei; Ministerul Culturii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor [2].
În viziunea noastră, rețeaua ministerială ce funcționează în prezent, corespunde, în temei
necesităților solicitate de competențele ce țin de activitatea administrației publice centrale de
specialitate. Spre comparație vom menționa că în astfel de țări ca Austria, Ungaria, Spania, Irlanda, Norvegia, Elveția funcționează de la 10 până la 12 ministere, câte 16 ministere funcționează
în Albania, Danemarca, Lituania, Polonia, România [13].
Cu statut modernizator și de novație cu privire la ministere, am putea evidenția următoarele
prevederi ale Legii privind administrația publică centrală de specialitate:
–– se reglementează modalitățile concrete de constituire, reorganizare și dizolvare a ministerelor de către Parlament prin: fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și
separare) sau transformare, caracterizându-se mecanismele fiecărei din aceste modalități;
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–– se stabilesc detaliat competențele ministrului și atribuțiile viceministrului, specificându-se
activitățile organizatorice, manageriale, de control, dar și reprezentative ale acestora;
–– se introduce funcția de Secretar de stat neexistentă până acum în ministere, cu toate că
despre necesitatea ei s-a vorbit încă demult [13]; [15, pag. 105, 163-165], stabilindu-se că
Secretarul de stat este funcționar public de conducere de nivel superior numit în funcție pe
criterii de profesionalism în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire
la funcția publică și statutl funcționarului public [6]. El asigură realizarea legăturilor
funcționale dintre conducerea ministerului și corpul de funcționari publici, precum și dintre subdiviziunile aparatului cental al ministerului. Pentru exercitarea acestei funcții, Secretarul de stat este abilitat cu un set de atribuții, care au menirea să asigure elaborarea
calitativă a programelor și planurilor ministerului, să coordoneze activitatea subdiviziunilor aparatului central și a structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului, să monitorizeze și să evalueze executarea obiectivelor și a direcțiilor strategice ale ministerului, să asigure elaborarea proiectelor de acte legislative și normative și altele;
–– sînt statuate autoritățile administrative din subordinea ministerelor și stabilită tipologia lor
cu forma de organizare juridică de: agenție care se constituie pentru exercitarea funcțiilor
de gestionare a anumitor subdomenii; serviciul de stat care se constituie pentru prestarea
serviciilor publice administrative; inspectoratul de stat care se constituie exclusiv pentru
exercitarea funcțiilor de supraveghere și control de stat în subdomenii sau în sfere din domeniile de activitate a ministerului. Decizia privind reorganizarea și dizolvarea autorităilor
administrative din subordinea ministerelor ține de competența Guvernului, sau după caz a
Parlamentului, în cazurile stabilite expres de actele legislative speciale. Autoritatea administrativă din subordinea ministerului este condusă de către director, numit în funcție de
către ministru, dacă altfel nu este stabilit prin actele legislative speciale.
Legea specifică particularitățile de organizare și funcționare a Cancelariei de stat, care are
menirea să asigure organizarea activității Guvernului. Astfel, Cancelaria de stat este condusă de
secretarul general al Guvernului, care conform art.16 (2) are un statut similar cu cel al ministrului.
Din aceasta derivă caracterul politic al acestei funcții de demnitate publică[7]. Legiuitorul formulează funcțiile de bază ale Cancelariei de stat care într-o formă concentrată se rezumă la asigurarea
asistenței organizatorice a activității Guvernului, inclusiv a procesului de planificare strategică,
coordonarea procesului de planificare a politicilor publice, managementului funcției publice și al
funcționarilor publici, monitorizarea executării actelor legislative și normative. Prin exercitarea
acestor funcții, Cancelaria de stat asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării procedurilor aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură și stabilitate a guvernării.
Un capitol aparte în lege este dedicat evidențierii particularităţilor organizării şi funcţionării
altor autorităţi administrative centrale în subordinea directă a Guvernului. Aceste autorități se
formează conform prevederilor art. 17(1) pentru realizarea politicii statului într-un anumit domeniu sau sferă de activitate, care nu intră în competența nemijlocită a ministerelor, precum și
pentru soluționarea unor probleme în care competențele mai multor ministere se intersectează.
În conformitate cu art.24 al Legii cu privire la Guvern, la momentul actual, în Republica
Moldova activează următoarele alte autorităţi administrative centrale: Biroul Naţional de Statistică; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; Biroul Relaţii Interetnice; Agenţia Moldsilva; Agenţia
Rezerve Materiale; Agenţia Turismului [2].
Aceste autorități administrative centrale funcționează conform principiului de conducere
unică exercitată de către directorii generali ai acestora, care sânt numiți și eliberați din funcie de
către Guvern sau, în cazurile expres prevăzute de actele legislative speciale, de către Președintele
Republicii Moldova la propunerea Guvernului. Modalitatea de constituire, reorganizare și dizolvare a acestor autorități administrative centrale este aceiași ca și în cazul ministerelor, adică de
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către Parlament prin: fuziune, divizare, separare, transformare. Activitatea acestora este coordonată și controlată de către Guvern prin intermediul prim-viceprim ministrului sau al unuia dintre
viceprim-miniștri desemnat de Guvern.
Legea stabilește detaliat competențele directorului general și atribuțiile directorului general
adjunct, precum și modalitățile de coordonare și control a activității altei autorități administrative centrale de către prim-viceprim-ministru și de viceprim-ministru.
Cât privește autoritățile administrative centrale autonome, după cum s-a menționat deja,
prevederile Legii privind administrația publică centrală de specialitate se aplică acestora în măsura în care nu sânt reglementate și nu contravin dispozițiilor legilor speciale care reglementează
activitatea autorităților respective. În același timp aceste autorități sânt concepute ca fiind parte
componentă a sistemului administrației publice centrale de specialitate.
La momentul actual, în Republica Moldova funcționează următoarele autorități administrative centrale autonome: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Agenția Națională
pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; Agenția Națională
pentru Protecția Concurenței; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Administrația de
Stat a Aviației Civile; Banca Națională a Moldovei; Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare; Casa Națională de Asigurări Sociale; Curtea de
Conturi; Comisia Națională a Pieței Financiare; Comisia Națională de Integritate; Centrul
Național Anticorupție; Centrul pentru Drepturile Omului; Centrul Național pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal; Serviciul de Stat de Arhivă; Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
Serviciul de Stat de Curieri speciali; Serviciul de Informație și Securitate.
Modalitățile de organizare și funcționare a acestor autorități administrative centrale autonome sânt prevăzute în legile speciale și regulamentele care reglementează activitatea autorităților
respective, ele găsindu-și o anumită reflectare în literatura de specialitate [12].
Alături de reglementările privind particularitățile de organizare și funcționare a componentelor sistemului administrației publice centrale de specialitate, legea specifică și unele dispoziții comune privind organizarea și funcționarea ministrelor și altor autorități administrative centrale.
Considerăm justificată această abordare, dat fiind faptul că prin aceasta se exclud posibilele repetări și suprapuneri, dacă s-ar examina fiecare tip de instituții în parte.
Astfel, art. 22 stabilește cadrul juridic de activitate a ministerului și altei autorități administrative centrale, stipulând că în activitatea sa, fiecare minister sau altă autoritate administrativă centrală se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern și de alte acte
legislative, de decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărârile și dispozițiile
Guvernului, precum și de regulamentul său de organizare și funcționare aprobat de Guvern.
Stabilind statutul juridic al ministerului și al altei autorități administrative centrale legea specifică, că acestea sânt persoane juridice de drept public. Ele obțin personalitate juridică din momentul intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se aprobă regulamentele privind
organizarea și funcționarea acestora sau din momentul indicat în actele normative în cauză și
pierd personalitatea juridică odată cu abrogarea deciziilor de obținere a personalității juridice.
Vom menționa că legea face lumină asupra conținutului unor noțiuni folosite în activitatea
administrativă, inclusiv în activitatea administraţiei publice centrale de specialitate, cum ar fi
noțiunile de: misiune; funcții; atribuții.
Misiunea conform art.24 definește rolul fiecărui minister și a fiecărei autorități administrative
centrale în sistemul instituțional al administrației publice centrale de specialitate, precum și viziunea strategică cu privire la realizarea politicii de stat în domeniile de activitate de care sânt responsabile. Ea reiese din direcțiile principale de activitate și din domeniile de competență ale
Guvernului, care sânt încredințate unui minister sau altei autorități administrative centrale, și din
prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relațiile în domeniile de activitate
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încredințate acestora. Misiunea se realizează prin exercitarea de către autoritățile respective a
anumitor funcții.
Funcțiile de bază ale ministerului și a altei autorități administrative centrale reprezintă, conform art.25 (1), activitățile administrative care se desfășoară cu regularitate, menite să asigure
realizarea integrală a misiunii acestora, având obligatoriu un rezultat al cărui beneficiar este un
subiect extern pentru autoritatea în cauză. Într-o formă concentrată ele se rezumă la: realizarea
politicii de stat în domeniile încredințate; reglementarea normativ-juridică a domeniului gestionat; supravegherea și exercitarea controlului de stat, inclusiv verificarea respectării prevederilor
legislației; prestarea serviciilor publice; gestionarea sferei de competență. Aceste funcții de bază
se concretizează în regulamentele privind organizarea și funcționarea ministerului și altei
autorități administrative centrale.
Atribuțiile principale ale ministerului și a altei autorități administrative centrale, conform art.26
(1), definesc acțiunile nemijlocite exercitate de un minister și de altă autoritate administrativă centrală pentru realizarea funcțiilor lor de bază, rezultatele concrete ale acțiunilor date, precum și
menționează sferele lor de aplicare sau beneficiarii finali ai rezultatelor acțiunilor respective.
Pornind de la aceasta putem afirma, că atribuțiile ministerului și a altei autorități administrative centrale sânt mai numeroase decât funcțiile acestora, reprezentând, de fapt, o detaliere a lor
într-o multitudine de acțiuni organizatorice, analitice, decizionale, de monitorizare și control, de
întreținere a relațiilor cu beneficiarii de servicii, și altele.
Într-o strânsă legătură cu misiunea, funcțiile și atribuțiile ministerului și a altei autorități administrative centrale, legea mai stabilește drepturile generale ale acestora, precum și responsabilitatea miniștrilor și directorilor generali ai altor autorități administrative centrale, reieșind din
locul și rolul acestora în sistemul administrativ.
Astfel, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale de specialitate dispun de
un ansamblu de drepturi generale, care le permit să-și realizeze misiunea, funcțiile și atribuțiile
prin primirea informațiilor necesare de la alte autorități publice, crearea diferitor consilii consultative și comisii specializate, prin efectuarea activităților de control, fondarea întreprinderilor de
stat, societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, precum și să exercite funcții de
fondator sau cofondator în administrarea acestora.
În ceea ce privește stabilirea responsabilității, vom menționa că miniștrii, în calitatea lor de
membri ai Guvernului, sânt responsabil politic, în mod solidar cu ceilalți membri, pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia în fața Parlamentului. De rând cu aceasta, miniștrii mai
sânt responsabili personal în fața Prim-ministrului pentru activitatea ministerului pe care îl conduce și pentru domeniile de activitate încredințate acestuia. Această responsabilitate dublă derivă
din funcția politică și cea administrativă exercitată de ministru. Cât privește directorii generali ai
altor autorități administrative centrale aceștia sânt responsabili personal pentru activitatea
autorității pe care o conduc în fața prim-vice-prim-ministrului sau a viceprim-ministrului responsabil de coordonarea și controlul activității acesteia, precum și împreună cu aceștia în fața
Parlamentului.
Atât miniștrii cât și directorii generali ai altor autorități administrative centrale, fiind executori primari de buget, poartă răspundere personală pentru modul în care utilizează alocațiile
aprobate autorităților pe care le conduc și pentru gestionarea optimă a fondurilor publice. Pe
lângă răspunderea personală, în cazurile prevăzute de legislație, ei răspund disciplinar, civil,
contravențional sau penal. Important de menționat că aceste tipuri de răspundere pot interveni,
după caz, și după expirarea mandatului.
După cum ministerele și alte autorități administrative centrale formează sistemul administrației
publice centrale de specialitate, tot așa totalitatea subdiviziunilor structurale ale ministerului sau
al altei autorități administrative centrale reprezintă sistemul administrativ al acestora. De regulă el
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include aparatul central al ministerului sau al altei autorități administrative centrale și structurile
organizaționale din sfera lor de competență.
Un rol deosebit îi revine în acest sistem aparatului central, a cărei structură se aprobă de către
Guvern și poate include servicii, secții, direcții, direcții generale fără personalitate juridică. Legea
determină particularitățile fiecărei din aceste subdiviziuni care activează în baza regulamentelor
aprobate, respectiv, de ministru sau de directorul general.
Cât privește structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului sau al altei
autorități administrative centrale, legiuitorul le specifică în două categorii: a) serviciile publice
desconcentrate; b) instituțiile publice în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator.
Serviciile publice desconcentrate sânt constituite, reorganizate sau dizolvate de către Guvern la
propunerea ministrului, sau după caz, a directorului general al altei autorități administrative centrale. Ministerul sau altă autoritate administrativă centrală poate avea servicii publice desconcentrate
fără personalitate juridică, pe care le administrează în mod direct, precum și servicii publice desconcentrate în subordine care se constituie în calitate de structuri organizaționale separate și care
dispun de personalitate juridică. Structura și efectivul limită ale serviciilor publice desconcentrate
ale ministerelor și altor autorități administrative centrale sânt stabilite de către Guvern [11].
Serviciile publice desconcentrate ale ministerului sau a altei autorități administrative centrale
se amplasează pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale și pot fi grupate zonal. Acestea din
urmă își exercită atribuțiile în câteva unități administrativ-teritoriale de nivelul doi. Conducătorii
serviciilor publice desconcentrate se numesc în funcția publică și se eliberează din funcția publică, în condițiile legii, de către ministru și, respectiv, de către directorul general.
Instituțiile publice în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator se constituie pentru realizarea unor funcții de administrare, sociale, culturale, de
învățământ și a altor funcții de interes public cu caracter necomercial. Aceste instituții publice se
constituite, se reorganizează sau se dizolvă de Guvern, la propunerea ministerului sau altei
autorități administrative centrale, ori, în cazurile stabilite expres de lege, de către Președintele
Republicii Moldova, de ministru sau de directorul general.
Nomenclatorul serviciilor prestate de aceste instituții publice, mărimea taxelor la serviciile
prestate contra plată, precum și modul și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale după tipurile lor se stabilesc de către Guvern, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului. Conducătorii acestor instituții se angajează și se eliberează din funcție, în condițiile
legislației muncii, de către ministru sau de către directorul general, dacă actele legislative care
reglementează activitatea instituțiilor respective nu prevăd altfel.
Printre dispozițiile comune privind organizarea și funcționarea ministrelor și altor autorități
administrative centrale se înscrie și funcționarea organelor consultative, numite colegii. Acestea
se formează de către Guvern la propunerea ministrului sau directorului general, pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea și politicile promovate de minister sau de altă autoritate
administrativă centrală. Din componența colegiului fac parte ministrul, care este și președintele
colegiului, vice-miniștrii și secretarul de stat sau, respectiv, directorul general care este și
președintele colegiului, directorii generali adjuncți, șeful de cabinet și consilierii ministrului sau
directorului general, conducătorii subdiviziunilor interne autonome ale aparatului central, precum și conducătorii structurilor organizaționale din sfera de competență ale acestora. Membri ai
colegiului pot fi și reprezentanții altor autorități administrative.
Soluțiile identificate și recomandările formulate în urma discuțiilor din cadrul colegiului ministerului sau al altei autorități administrative centrale se aprobă cu simpla majoritate a voturilor
membrilor colegiului prezenți la ședință și se prezintă ministrului sau directorului general pentru
adoptarea deciziei respective.
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Activitatea ministerelor și altor autorități administrative centrale este însoțită de emiterea actelor administrative cu caracter normativ și individual în conformitate cu procedurile administrative. Actele normative ale ministerelor și altor autorități administrative centrale pot fi revocate,
suspendate ori abrogate de către Guvern în cazul necorespunderii acestora actelor legislative,
decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului sau pe motiv de oportunitate. Ele, de asemenea, pot fi contestate de către persoanele fizice și juridice în
Guvern sau în instanța de contencios administrativ.
Legiuitorul se îngrijește și de reglementarea asigurării activității ministerelor și altor autorități
administrative centrale, specificând că finanțarea și asigurarea tehnico-materială a activității
acestora se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul
corespunzător și al mijloacelor provenite din alte surse, conform legislației. De asemenea se stipulează că condițiile de salarizare și garanțiile sociale ale personalului din cadrul ministerelor și
altor autorități administrative centrale se stabilesc de legislația privind sistemul de salarizare în
sectorul bugetar și de cea privind salarizarea funcționarilor publici.
Analizând, în ansamblu, prevederile Legii privind administrația publică centrală de specialitate, vom menționa că ea vine cu anumite elemente de novație legislativă, și anume:
–– se produce o anumită ordine și claritate terminologică și clasificatoare privind toate componentele sistemului administrației publice centrale de specialitate, care au fost examinate
în prezentul studiu;
–– și-au găsit reglementare atăt dispozițiile comune privind organizarea și funcționarea ministerelor și a altor autorități administrative centrale, precum și particularitățile de organizare și funcționare a ministerelor, structurilor organizaționale din sfera lor de competență,
precum și particularitățile de organizare și funcționare a altor autorități administrative
centrale;
–– identificarea și clasificarea principiilor fundamentale de organizare și funcționare a
administrației publice centrale de specialitate în organizaționale și funcționale cu descrierea conținutului acestora și modalităților de aplicare a lor va contribui la implementarea
unor practici avansate de activitate în sfera administrației publice centrale e specialitate;
–– instituționalizarea funcției de Secretar de stat în ministere, deși cu o mare întârziere, urmeză să aibă o influență benefică asupra procesului de depolitizare a acestor autorități ale
administrației publice și de asigurare a stabilității în funcție a funcționarilor publici angajați
în ele, ori anume din cauza politizării excesive și fluctuației frecvente a cadrelor a avut de
suferit și mai continuă să sufere calitatea activității acestor autorități publice;
–– prin definirea clară a misiunii, funcţiilor de bază și a atribuțiilor principale ale ministerelor
şi a altor autorităţi administrative centrale şi prin excluderea suprapunerii şi dublării în
activitatea acestora, cu condiția respectării lor, se creează un mediu favorabil pentru sporirea și eficientizarea activității administrative.

Concluzii
În concluzie, considerăm că impactul social al Legii privind administrația publică centrală de
specialitate se va manifesta la nivelul sistemului administrativ în ansamblu, prin consolidarea
capacităţilor ministerelor, altor autorități administrative centrale de specialitate, în domeniile elaborării și promovării politicilor de dezvoltare sectoriale şi intersectoriale, îmbunătăţirea calităţii
actului decizional la nivelul Guvernului şi asigurarea unor relații benefice cu administrația publică locală și cu societatea civilă, fapt ce va contribui la modernizarea administrației publice din
Republica Moldova.
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MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
ÎN CORELARE CU REFORMA DE DESCENTRALIZARE
Victoria CUJBA
Drd., Şef Direcţie Politici de Descentralizare,
Cancelaria de Stat, Guvernul Republicii Moldova
victoria.cujba@gov.md; victoria.cujba@gmail.com
Administraţia publică este cartea de vizită a unui stat şi ea nu poate fi eficientă, dacă nu se
axează pe principiile fundamentale universale ale serviciului public - Legalitate, Profesionalism,
Transparenţă, Imparţialitate, Independenţă, Responsabilitate, Stabilitate, Loialitate. Doar întrunind aceste criterii sistemul administrativ va juca acel rol-cheie necesar în realizarea scopurilor
agreate la nivel local, naţional şi global, şi va răspunde necesităţilor consolidării manageriale şi
administrative ale sectorului public.
Pentru a atinge acest deziderat, Guvernul Republicii Moldova a iniţiat Reforma administraţiei publice, a cărei finalitate este dezvoltarea componentelor administrative ale statului, astfel încît
acestea să conducă la stabilirea unor mecanisme şi condiţii prin care în prim-plan să fie puse interesele şi drepturile cetăţenilor, iar, în consecinţă, să se îmbunătăţească serviciile oferite şi calitatea vieţii oamenilor.
Scopul Reformei este instituirea unui sistem modern, inovativ şi eficient al administraţiei
publice de toate nivelurile, în conformitate cu principiile de bună guvernare din statele Uniunii
Europene, răspunzând totodată şi obiectivului de integrare europeană al ţării noastre.
Din această perspectivă, Reforma Administraţiei Publice necesită a fi abordată într-un format
integral, prin corelarea Reformei Administraţiei Publice Centrale cu Reforma de Descentralizare
şi asigurare a autonomiei locale. Această abordare derivă din situaţia curentă şi din ceea ce s-a
reuşit până în prezent pe segmentul reforma administraţiei publice şi buna guvernare.
În termeni concreţi, putem menţiona că pentru perioada imediat următoare, sfârșitul anului
2012 - anul 2013 sânt preconizate acţiuni importante privind elaborarea unei noi strategii integrate de transformare a guvernării, care s-ar baza pe Reforma Administraţiei Publice Centrale şi
ar integra reformele: instituţională, a serviciului public, a procesului decizional, a managementului finanţelor publice şi a serviciilor publice, precum şi descentralizarea administrativ-financiară,
e-guvernarea, consolidarea societăţii civile.
Respectiv, pentru a elabora şi implementa cu succes numeroasele prevederi ale unui sistem
administrativ modernizat, se impun intervenţii prompte nu numai la nivel central, dar în deosebi
sunt necesare acţiuni radicale la nivelul administraţiei publice locale, în cadrul primăriilor şi autorităţilor publice raionale. Iniţiativele date presupun şi un efort financiar considerabil, suport
logistic şi uman suplimentar, necesită multă muncă, dar a căror finalitate este reformarea şi modernizarea serviciului public din Republica Moldova şi este singura noastră şansă de a edifica un
sistem administrativ modern.
Atunci când ne referim la un sistem administrativ modernizat, trebuie să conştientizăm că atît
fenomenele pozitive, cât şi provocările manifestate în societatea modernă configurează trăsăturile specifice sistemelor de administrare publică în fiecare stat luat aparte.
Pentru a dezvolta şi moderniza administraţia publică din Republica Moldova, o relevanţă
deosebită au practicile europene de elaborare şi implementare a politicilor publice în domeniul
bunei guvernări. În procesul de integrare a statului nostru în spaţiul european, orice experienţă
avansată de modernizare a administraţiei publice nu este de neglijat.
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Transparenţa şi responsabilitatea, descentralizarea puterii şi aplicarea pe larg a tehnologiilor
informaţionale trebuie să fie elementele caracteristice administraţiei publice în noul secol.
Modul de instituţionalizare a administraţiei publice, aspectele privind delimitarea competenţelor, relaţiile de colaborare cu partenerii sociali şi de dezvoltare, mediul academic şi ştiinţific,
precum şi gradul de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, scot în evidenţă particularităţile de dezvoltare a sistemului administraţiei publice centrale şi locale.
Natura interacţiunii dintre autorităţile centrale şi autorităţile locale caracterizează gradul de
descentralizare a puterii şi de democratizare a unei societăţi moderne.
Actualmente, Republica Moldova este angajată într-un proces extins de reforme a administraţiei publice, care au drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor publice prestate cetăţenilor şi ajustarea practicilor de lucru aplicate în sectorul public unor standarde moderne agreate în spaţiul comunitar.
În contextul angajamentelor Republicii Moldova privind reformarea administraţiei publice
centrale şi locale, sunt necesare eforturi consistente atât din partea structurilor guvernamentale,
cât şi a reprezentanţilor societăţii civile pentru a face faţă provocărilor existente pe segmentul dat.
Consolidarea unei autentice autonomii locale impune ajustarea cadrului legislativ la normele
europene, iar realizarea cu succes a obiectivelor propuse este posibil doar în condiţiile avansării
procesului de implementare a politicilor de descentralizare.
Reuşita reformei de modernizare a administraţiei publice centrale în Republica Moldova este
determinată şi de nivelul de implementare a Reformei de Descentralizare, care prevede ca şi finalitate transferul unor competenţe de la nivel central la nivel local, delimitarea strictă a responsabilităţilor şi apropierea deciziilor de cetăţeni, care sunt beneficiarii direcţi ai serviciilor prestate de
autorităţile publice.
Descentralizarea şi reformele administraţiei publice sunt considerate la nivel internaţional
elemente-cheie ale programelor de dezvoltare pe scară largă a unui stat, iar elaborarea şi implementarea strategiilor de descentralizare sunt întotdeauna legate de reforme complexe ale sistemului administraţiei publice atât centrale, cât şi locale.
Strategia Naţională de Descentralizare, elaborată de Guvernul Republicii Moldova drept răspuns la problemele şi necesităţile existente în domeniul administraţiei publice locale, fiind aprobată de Parlament la 5 aprilie 2012, a devenit primul şi unicul document de politică publică, care
exprimă viziunea de consens a autorităţilor publice centrale, locale, societatea civilă, mediul academic, ştiinţific şi partenerii de dezvoltare privind dezvoltarea sistemului administraţiei publice
locale pe termen mediu.
Abordarea dezvoltată în documentul respectiv denotă tendinţa noii guvernări de a plasa
Omul în centrul atenţiei reformelor, scopul final al acţiunilor întreprinse fiind responsabilizarea
autorităţilor publice pentru atribuţiile ce le exercită şi garantarea drepturilor socio-economice ale
cetăţenilor, prin implicarea în luarea deciziilor a unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai
societăţii.
Acquis-ul comunitar determină concentrarea procesului de accedere la Uniunea Europeană
în jurul schimbărilor, care prevăd mecanisme de realizare a unei administraţii publice profesioniste. Subiectele de discuţii referitor la descentralizare în procesul de negocieri cu organismele
internaţionale, pot deveni puncte focale privind administraţia publică, dacă nu vor fi implementate niveluri optime de descentralizare.
Eventualele presiuni exercitate de Uniunea Europeană în toate ţările care au drept obiectiv
integrarea în spaţiul comunitar, pot fi considerate şi nişte precondiţii pentru schimbări de calitate la nivel de guvernare internă, în condiţiile asumării unor angajamente suficient de ambiţioase
şi complexe.
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Modul în care se abordează la moment Reforma de Descentralizare în Republica Moldova,
permite să reconfirmăm că există suficientă voinţă pentru a realiza cu succes Reforma de Descentralizare, a încorpora în cadrul existent juridic noi prevederi legislative privind descentralizarea
şi buna guvernare la nivel local, care vor stimula modernizarea administraţiei publice, vor contribui la dezvoltarea capacităţilor de elaborare a politicilor la nivel de autorităţi centrale, dar şi vor
consolida poziţiile primăriilor şi consiliilor alese, vor asigura dezvoltarea unor entităţi de autoguvernare conform celor mai înalte exigenţe europene.
Drept urmare, putem concluziona că procesul de modernizare a administraţiei publice poate
fi soldat cu succes numai din perspectiva abordării integrate a Reformei administraţiei publice
centrale cu Reforma de Descentralizare şi consolidare a capacităţilor autorităţilor locale.
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RESPONSABILITATEA PUBLICĂ CONDIŢIE SINE QUA NON
PENTRU BUNA GUVERNARE
Ion GUCEAC
prof.univ. dr., Secretar Ştiinţific General,
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
guceac@mail.ru, ion.guceac@asm.md
„Responsabilitatea este preţul măreţiei”
Winston Churchill
Legătura, obiectiv necesară dintre stat şi membrii societăţii acestuia nu este întâmplătoare, ea s-a format printr-un proces îndelungat în care atât indivizii cât şi puterea publică au conştientizat legăturile lor bazate pe principiul responsabilităţii reciproce. Iniţial individul era parte din proprietatea
statului fără să cunoască libertatea vieţii private. “Nimic în om n-a fost independent. Trupul lui
aparţinea statului şi era menit să-l apere.”1
După cum era firesc, omul nu s-a mulţumit cu o asemenea soartă, ....... de luptă pentru recunoaşterea individualităţii. “Neastâmpărul şi zvârcolirile din vremurile năvălirii barbarilor, stagnaţia şi înăduşitoarea apăsare din noaptea lungă a feudalismului, cruciatele, rugurile sinistre ale
inchiziţiei, războaiele religioase şi civile, răscoalele ţărăneşti … Fiecare treaptă a fost scăldată de
valuri de sânge, fiecare pietricică în clădirea – descoperită încă – a emancipării individuale a fost
cimentată cu jertfe nenumărate…”2.
Frământările îndelungate ale individului de a i se recunoaşte drepturile şi libertăţile de care
avea strictă nevoie au fost încununate de aşa-numita “teorie a contractului social”, conform căreia între individ şi stat urma să fie încheiat un contract social care să stipuleze că puterea în stat
emană de la popor, pe care acesta o exercită direct sau prin reprezentanţii săi, aleşi în mod liber
de către cetăţenii statului.
Paralel cu evoluţia procesului de emancipare a individului s-a schimbat şi caracterul raporturilor dintre acesta şi stat şi dacă anterior indivizii erau consideraţi proprietate a statului, astăzi
putem spune că statul este “un fel de proprietate” a membrilor societăţii organizate în stat.
O formă nouă a vieţii sociale a fost inaugurată de revoluţia franceză din 1789, care prin Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului a scos individualitatea omenească de sub
presiunea unilaterală a statului. Începând cu acest eveniment, Omul şi cetăţeanul dobândeşte
calitatea subiect plenipotenţiar de drept.
Secolul al XX-lea este perioada istorică în care au fost adoptate cele mai importante izvoare
internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului (Declaraţia universală a drepturilor
omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale etc.). cu toate acestea, acesta este şi perioada în care oamenii, popoarele, statele au suferit cel mai mult de politici nebune, politicieni răi şi incompetenţi. La sf. sec.
al XX-lea şi încep. sec. al XXI-lea oamenii se întreabă tot mai des cum să înfrunte puterea, cum
1 F. De Coulanges, La cite antique, Paris, 1893, citat după C. Stere, Scrieri, cartea V, Hiperion, Chişinău,
1991, p. 344.
2 C. Stere, op. cit., p. 354.
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să facă ca aceasta să ţină cont de interesele majorităţii, cum să facă ca aceasta să fie subordonată
societăţii şi legii.
Din date furnizate de sondajul sociologic realizat în cadrul Proiectului ,,Evoluţia stratificării
sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii
Moldova” reiese că 63,1% din cei interogaţi cred că direcţia de dezvoltare a ţării noastre este greşită; 47,3% consideră că anul 2011 este mai greu decât cel precedent; iar 60% sunt de părere că
actuala guvernare nu este în stare să schimbe lucrurile spre bine.3
Sondajul a scos în evidenţă o tendinţă de amploare în Republica Moldova conform căreea în
ultimii 2-3 ani persoanele care au prosperat în business şi au făcut averi mari tot mai des se implică în politică, producându-se oligarhizarea puterii de stat.
Conform datelor furnizate de organizaţia Wealth-X, în anul 2012 75 de concetăţeni de-ai
noştri deţin cea mai mare avere din ţara noastră, estimată la opt miliarde de dolari, fiecare din
ei deţinând averi mai mari de 30 de milioane de dolari. În medie, fiecare dintre ei deţine aproape 107 milioane de dolari. Potrivit unor calcule, averea acestora este cu 15 la sută mai mare
decât PIB-ul Republicii Moldova pentru anul 2011, care constituie aproximativ 6,8 miliarde de
dolari. Potrivit presei autohtone, printre cei mai bogaţi oameni din ţara noastră sunt şi persoane
aflate la guvernare.4
Nu în zădar este răspândită opinia conform căreia „Din cauza actualei clase politice, Republica Moldova a devenit o „enclavă”, o „rezervaţie africană”, identică unei foste colonii imperiale,
unde domneşte nedreptatea şi sărăcia crasă a majorităţii populaţiei. Sfidând elementara decenţă,
aceşti indivizi profită în mod cinic şi criminal, de poziţia pe care o au, huzurind, îmbogăţindu-se
ilicit”.5
Această stare de lucruri este specifică unui stat în tranziţie spre democraţie care, din păcate, se
caracterizează printr-o transparenţă instituţională şi responsabilitate a guvernanţilor şi a instituţiilor publice minime, cultura respectării drepturilor individuale, controlul public asupra instituţiilor statului extrem de redus.
Nu ştiu cum se explică fenomenul, dar într-adevăr de la anii ’90 încoace, ne confruntăm cu
interpretarea şi conceperea greşită a unor noţiuni elementare. Democraţia deseori este substituită cu anarhia, libertatea cu iresponsabilitatea, sentimentul civic cu cosmopolitismul.
De la un timp, am început să spunem una, alta să facem şi a treia să înţelegem. A fost nevoie
doar de câteva decenii ca să aducem la zero sectoare industriale fie profitabile, să distrugem o
agricultură cu o structură închegată, să realizăm o privatizare care a îmbogăţit o parte a societăţii
şi a aruncat în bezna ...... Apare întrebarea: atunci când s-au întâmplat toate aceste lucruri, cineva
lua decizii şi semna acte? Acei conducători, oameni politici, poartă vreo răspundere pentru ceea
ce s-a întâmplat?
Evident că în ţările civilizate orice persoană cu o responsabilitate publică, în momentul când
ia o decizie, poartă deplina răspundere nu numai în faţa conştiinţei sale, nu numai în faţa alegătorilor, ci şi în faţa legii. Adică de aici vin demisii anunţate public în momentul când demnitarii
nu mai fac faţă lucrurilor, sau nu au acoperire morală pentru postul pe care îl ocupă.
La noi însă realitatea este alta. Expiră mandatele deputaţilor, se schimbă preşedinţii, guvernele, electoratul buimăcit rămâne doar cu povara speranţelor de la o campanie electorală la alta.
Oamenii politici pot promite orice, fiindcă nu există un mecanism care ar verifica îndeplinirea
3 Proiectul 11. 817. 07. 21F ,,Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova”. –Arhiva IIESP.
4 http://www.publika.md/bogatii-moldovei--75-de-milionari-detin-opt-miliarde-de-dolari--cine-suntei_1037901.html
5 Anestiadi V. Onoarea de a-ţi păstra numele. Contrafort. Anul XV, nr. 1-2 (171-172), ianuarie-februarie
2009.
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promisiunilor şi informarea electoratului, ei comite orice fraudă, fiindcă nu există nici o forţă
care să-i apuce de mână, şi în acest haos desigur că înfloreşte corupţia, şi crima organizată, toate
nevoile venind peste omul simplu.
În aceste condiţii, un element cheie în asigurarea bunei guvernări, creşterii eficienţei administraţiei, creşterea încrederii în instituţiile şi autorităţile publice trebuie considerată responsabilitatea publică.
Într-o opinie exprimată încă la începutul secolului precedent, responsabilitatea era definită
drept „obligaţia de a justifica actul pe care l-ai făcut - act de libertate, dacă credeţi în libertate şi
în liber arbitru; act al fatalismului care te-a împins, sau mai puţin decât atât, act al determinismului”6.
În orice chestiune, de ordin istoric, precedentele au o mare însemnătate, mai ales în domeniul
dreptului public, unde istoria este unul din factorii de configurare a legilor. Prin urmare, vom
aduce câteva exemple din istoria civilizaţiei, atenţia noastră fiind îndreptată prioritar spre statul
unde au fost cunoscute principiile libertăţii, iar principiul responsabilităţii, cu unele excepţii, a
cunoscut o mare dezvoltare - Imperiul Roman. În Roma antică exista un fel de acţiune populară
prin care fiecare cetăţean roman avea dreptul să cheme la răspundere funcţionarii. Un exemplu
elocvent la acest capitol este cazul lui Scipione Africanul, care într-o bătălie de la Zama, obţinuse
victorie asupra invincibilului Hannibal. Victoria fiind importantă, el este foarte mândru de fapta
săvârşită, însă opinia publică l-a detestat atunci când, în urma unui război cu Antiochus, poporul
află precum că el s-ar fi îmbogăţit. Şi atunci când a auzit că acesta cere să fie tras la răspundere, el
a răspuns cu trufie: „Sunt acuzat? Acuzaţi pe învingătorul de la Zama, care a scăpat viaţa republicii romane? Alta nu mai am nimic de zis”. Se exilează apoi, pronunţând cuvintele: „Într-o patrie
ingrată, oasele mele nu au ce căuta”7.
Un alt exemplu clasic este cel al admirabilului orator Cicerone, solicitat de sicilieni să susţină
acuzarea contra administratorului lor, pretorul Veres, un general, care făcuse nişte abuzuri grave.
Cea mai mare parte a acuzaţiei pe care a dezvoltat-o Cicerone s-a referit la „aprovizionarea armatei”. „Milioane nejustificate, zeciuială la grâne, mai ales la cumpărarea grâului”, au fost foarte
înavuţitoare pentru Veres, care îşi dădea aerele unui rege persan, sensibil la „nurii femeilor frumoase, plăcute şi iubitoare”. Două femei: Pipa şi Tertia devin milionare şi întreprinzătoare în
vânzările de grâu la aprovizionare. Nenumărate capete de acuzaţie îi aduce Cicerone, care exercita o „actio pro populo”, adică o acţiune populară8.
Şi în istoria neamului nostru găsim cazuri de chemare la răspundere. Un exemplu clasic de
revoltă populară, care doreşte răzbunare, este descris de clasicul Constantin Negruzzi în nuvela
istorică „Alexandru Lăpuşneanu”. Poporul, sufocat de batjocură şi sărăcie se adună în faţa curţii
domneşti, şi atunci când este întrebat ce doreşte, „a rămas cu gura căscată. Începu a se strânge în
cete şi a se întreba unii pe alţii ce să ceară”. „Să micşoreze dăjdiile! – Să nu ne mai zăpcească! ...
Am rămas săraci! – N-avem bani! – Ni i-a luat pe toţi Moţoc!…” Şi vocile întregii mulţimi s-au
contopit într-un strigăt „Moţoc să moară! - capul lui Moţoc vrem!” Domnitorul, înţelegând că
cineva tebuie să răspundă pentru toate fărădelegile săvârşite de cei avuţi, l-a aruncat pe Moţoc în
gloată9.
Dacă raportăm noţiunea de responsabilitate asupra fenomenului bunei guvernări constatăm
că aceasta este în raport direct cu responsabilitatea publică. Acest raport este condiţionat de faptul că buna guvernare presupune:
6 C. G. Dissescu. Puterea şi responsabilitatea guvernamentală / Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor. op. cit., p. 74.
7 Apud C. Dissescu. Puterea şi responsabilitatea guvernamentală / Constituţia din 1923 în dezbaterea
contemporanilor, op. cit., p. 76-77.
8 Ibidem, p. 77.
9 C. Negruzzi. Alexandru Lăpuşneanu. Chişinău. Hyperion, 1991, p. 101.
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- îndeplinirea completă şi necondiţionat a obligaţiilor de guvernare asumate prin programul
de guvernare;
- manifestarea unui comportament care ar demonstra implicarea plenară a guvernanţilor în
promovarea valorilor şi intereselor societăţii şi fiecărui cetăţean în parte.
Responsabilitatea publică are mai multe conotaţii. Mai întâi de toate acest termen semnifică
gestionarea eficientă a ţării, asigurînd progresul acesteia în viaţa economică, socială, spirituală,
culturală, educaţională, ştiinţifico-inovaţională şi de altă natură. De fapt aceasta reprezintă nu
altceva decît îndeplinirea obiectivelor declarate, a programelor, angajamentelor şi promisiunilor,
dări de seamă periodice pentru activitatea desfăşurată, răspuns la întrebările care preocupă societatea, sensibilitate la nevoile cetăţenilor, contactul informal cu caracter personal cu aceştia, recunoaşterea propriilor greşeli şi corectarea lor etc. Dar este foarte important prezenţa, în cadrul
statului, a unor mecanisme statale şi publice prin intermediul cărora s-ar asigura responsabilitatea puterii pentru daunele intenţionate sau neintenţionate pe care aceasta le poate provoca oamenilor sau statului.
Lupta altruistă a popoarelor, îndeosebi din Europa, mai ales în secolul al XX-lea a dat naştere şi
a consolidat tendinţa globală de sporire a responsabilităţii publice. Cu părere de rău, deocamdată
nici chiar în cele mai dezvoltate ţări aceasta nu a fost pusă în aplicare în măsura cuvenită. Şi aceasta
se întîmplă deoarece şi acolo predomină responsabilitatea publică în faţa doar a unei părţi a populaţiei care reprezintă cele mai bogate şi influiente straturi sociale, pe cînd majoritatea dispune de
posibilităţi extrem de limitate: alegeri o dată la patru ani, rarele referendumuri etc. Din aceste considerente, în opinia noastră, ideea unei guvernări responsabile urmează a fi realizată în secolul al
XXI-lea, cînd se vor produce transformări decisive în activismul social şi organizarea maselor.
Cu toate acestea, temelia pusă de revoluţiile burgheze din Europaa dus la dezvoltarea fenomenului de responsabilitate publică.
Pornind de la existenţa mai multor surse generatoare de responsabilităţi (promisiunile; exercitarea unei anumite profesii; conţinutul legilor prin care sunt stabilite responsabilităţi pentru
toţi membrii societăţii; obiceiurile; normele morale etc.), în cadrul societăţii contemporane responsabilitatea publică îmbracă mai multe forme de manifestare: politică, juridică, şi chiar morală
a guvernanţilor în faţa cetăţenilor.
Responsabilitatea politică s-a afirmat ca un ansamblu de măsuri chemate să asigure aducerea
puterii în conformitate cu „acordul” dintre putere şi societate materializate în legi, obligarea autorităţilor publice să-şi onoreze angajamentele, promisiunile şi programele aprobate de societate.
Acesta este un mijloc de influienţare a deţinătorilor de putere publică şi politicii promovate de
aceştia, care permite corectarea sau modificarea cursului politic, ori chiar înlăturarea de la putere
a politicienilor incapabili şi nedemni. De aici vine şi libertatea criticii oricăror reprezentanţi ai
puterii, rezistenţa la nelegiuirile lor, exprimarea reclamaţiilor, aprecierilor negative, neîncrederii,
neexecutarea decretelor şi ordinelor „criminale”.
Statele de drept sau cel puţin care pretind a atinge o asemenea stare dispun de legi, de organe
de stat şi organizaţii obşteşti, proceduri destinate să implice responsabilitatea politică a tuturor
subiecţilor puterii pentru eşecurile admise în activitatea lor sau comportament indecent. În cadrul acestor state s-au cristalizat şi mecanisme de înlăturare de la putere şi din funcţie a celor mai
înalţi oficiali, incapabili să facă faţă problemelor sociale, care produc daune materiale sau morale
ţării, care admit deteriorarea nivelului de trai al populaţiei şi degradarea ţării. Printre măsurile de
responsabilitate politică care privesc subiecţii puterii publice se numără acordarea votului de neîncredere la următoarele alegeri, revocarea mandatului parlamentar înainte de expirarea termenului, dizolvarea parlamentului, demisia guvernului etc.
O schimbare de proproţii în interacţiunea dintre putere şi societate a fost instituirea responsabilităţii juridice a guvernanţilor în faţa legii şi a poporului, care are mai multe forme de existenţă:
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constituţională, penală, civilă, administrativă etc. Referindu-ne la dreptul public, responsabilitatea este instituţia juridică prin care orice persoană de drept public este declarată de legiuitor ca
potenţial răspunzătoare pentru anumite fapte şi acte juridice ce le poate săvârşi în elaborarea,
organizarea, executarea, respectarea legii, personal sau prin alte persoane ori prin lucruri aflate în
administrarea sa.
Încă în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 (art. 15) se prevede că „Societatea are dreptul să ceară socoteală oricărui funcţionar public pentru modul în care îşi îndeplineşte funcţia.”10 Ulterior acest principiu a fost preluat de constituţiile mai multor state.
De exemplu, conform Constituţiei SUA11 orice demnitar înalt de stat poate, în conformitate
cu legea, să facă obiectul urmăririi penale, judecării şi pedepsirii de către instanţă.
Constituţia Spanie12i (art. 9 alin. (3)) dispune: „Constituţia garantează principiul legalităţii,
ierarhia normelor juridice, neretroactivitatea dispoziţiilor sancţionării nefavorabile sau restrictive de drepturi individuale, securitatea juridică, responsabilitatea şi interzicerea arbitrariului în
activitatea puterilor publice”. Totodată Constituţia spaniolă în art. 106 pct. 2 prevede: „Particularii au dreptul, conform legii, de a fi despăgubiţi pentru orice vătămare a drepturilor şi bunurilor
lor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, ori de cîte ori, aceste prejudicii sunt consecinţa funcţionării seviciilor publice”.13
În art. 16 din Constituţia Japoniei se arată că fiecare om are dreptul la petiţionare în mod
paşnic cu privire la repararea daunelor, la destituirea funcţionarilor publici etc. şi nimeni nu poate fi supus la un tratament discriminatoriu de orice fel pentru a fi făcut o asemenea cerere. Mai
mult decît atît, potrivit art. 17 din Constituţie, orice persoană care a suferit o vătămare prin actul
ilegal al unui funcţionar public are dreptul să reclame reparaţia acesteia de la Stat sau de la organismele publice, după cum se stabileşte prin lege.14
În art. 1 din Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germană se prevede „Demnitatea omului este intangibilă. Este o obligaţie a tuturor puterilor în stat de a o respecta şi apăra”.
Constituţia (art. 1 alin. (3)) dispune că drepturile fundamentale consacrate în aceasta „sunt obligatorii pentru puterea legislativă, puterea executivă şi justiţie ca drept aplicabil în mod nemijlocit”. În consecinţă, art. 19 pct. 4 prevede: „Dacă cineva este vătămat de forţa publică în drepturile
sale, atunci el are deschisă calea judiciară”. Art. 34, intitulat „Responsabilitatea administrativă, în
caz de încălcare a obligaţiilor de serviciu“ impune responsabilitatea pentru încălcarea acestor
drepturi: „Dacă cineva, în exercitarea unei funcţii publice ce îi este încredinţată, încalcă obligaţia
de serviciu care îi revine faţă de un terţ, atunci responsabilitatea cade, în principiu, asupra statului
sau a corpului constituit în al cărui serviciu se află“. Art. 65, întitulat „Repartizarea responsabilităţilor”, dispune: „Cancelarul Federal hotărăşte liniile directoare ale politicii şi poartă responsabilitatea pentru aceasta”.15 În limitele acestor linii directoare, fiecare ministru federal conduce departamentul său în mod independent şi sub responsabilitate proprie.
În art. 3 din Constituţia Republicii Italiene se recunoaşte datoria statului de a „înlătura greutăţile de ordin economic şi social, ce limitează de fapt libertatea şi egalitatea cetăţenilor, împiedică plina dezvoltare a personalităţii umane şi efectiva participare a tuturor muncitorilor la organi10 www.dadalos.org/rom/.../dokument_4.htm
11 Constituţia Statelor Unite ale Americii. Bucureşti: ALL Beck, 2002.
12 Constituţia Spaniei. http://www.uznal.org/constitution.php?country=Spain&constitution=49&langua
ge=r
13 Constituţia Japoniei. http://www.uznal.org/constitution.php?country=Japan&constitution=144&lang
uage=r
14 Constituţia Germaniei. http://www.uznal.org/constitution.php?country=Germany&constitution=30&
language=r
15 Constituţia Republicii Italiene. Bucureşti: ALL BECK, 1998.
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zarea politică, economică şi socială a Ţării”.16 Art. 89 din Constituţie stabileşte că ”nici un act al
Preşedintelui nu este valabil dacă nu este contrasemnat de ministrul care l-a propus, şi care îşi
asumă răspunderea”. Conform Constituţiei (art. 95) miniştrii răspund solidar pentru activitatea
Consiliului de Miniştri şi personal pentru activitatea departamentelor lor. Atît miniştrii, cît şi
Preşedintele Coniliului de Miniştri sunt puşi sub acuzare de către Parlament, pentru infracţiunile săvîrşite în exerciţiul funcţiunii lor.
Conform art. 13 din Constituţia Estoniei fiecare individ este protejat prin lege de arbitrariul
puterii de stat. Mai mult decît atît, în Estonia este adoptată chiar şi o lege privind tragerea la răspundere penală a preşedintelui şi membrilor guvernului.17
În Polonia, miniştri sunt responsabili în faţa Tribunalului de Stat pentru încălcarea Constituţiei sau a altor legi, inclusiv pentru infracţiunile comise în legătură cu exercitarea funcţiei (art.
156 din Constituţie). Confrom Constituţiei (art. 157) aceştia poartă răspundere solidară şi răspundere individuală pentru activitatea Consiliului de Miniştri în faţa Seimului.18
În România (art. 109 din Constituţie) Guvernul răspunde politic pentru întreaga sa activitate
numai în faţa Parlamentului, iar fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi
membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.19. Ca şi în Estonia cazurile de
răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind
responsabilitatea ministeriala.2021
Cât priveşte responsabilitatea publică a Guvernului Republicii Moldova, acesta, conform
Constituţiei (art. 104) „este responsabil în faţa Parlamentului”.22
Exemplele prezentate demonstrează că fundamentul responsabilităţii juridice a autorităţilor
publice şi funcţionarilor acestora, îl constituie legea supremă – Constituţia – şi legile care îşi au
izvorul în aceasta.
În mijlocul sec. al XX-lea în mai multe ţări au fost supuşi justiţiei şi executării publice şefii
unor guverne şi miniştri, pentru colaboraţionism cu regimul fascist şi participare la războaie de
cucerire. După cel de-al doilea război mondial răspunderea juridică a puterii a crescut la un nivel
mai înalt în rezultatul proceselor de la Numberg şi Tokyo asupra instigatorilor de război, lideri de
stat şi conducători militari vinovaţi de săvîrşirea unor infracţiuni împotriva umanităţii, încălcări
grave ale normelor şi regulilor internaţionale de război.
Un pas foarte important în dezvoltarea răspunderii juridice a autorităţilor publice poate fi
recunoscut şi procesul judiciar din Coreea de Sud din anul 1986 asupra celor doi foşti preşedinţi
Chun Doo Hwan şi Roh Tae Woo, învinuiţi în organizarea loviturii de stat, trădare, corupţie şi
violenţă împotriva poporului. Instanţa a condamnat unul din foştii preşedinţi la moarte, iar pe
altul la închisoare pe un termen de 22 ani şi 6 luni. Este interesant să cunoaştem că peste 70% din
populaţie au aprobat condamnarea, pe cînd mai mult de 30% consideră că Roh Tae Woo s-a ales
cu o pedeapsă prea ”moale”.23 În majoritatea statelor din lume sentinţa pronunţată de justiţia sud16 Закон Эстонской Республики от 18.10.1995 (в редакции от 01.06.2000) "о порядке привлечения к
судебной ответственности президента республики и членов правительства республики". estonia.news-city.info/docs/sistemsr/dok_ieryxz.htm
17 Constituţia Poloniei. http://www.uznal.org/constitution.php?country=Poland&constitution=96&lang
uage=r
18 Constituţia României. http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339
19 Lege privind responsabilitatea ministeriala. Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 200 din
23/03/2007.
20 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial nr. 1 din 18.08.1994.
21 ro.wikipedia.org/wiki/Chun_Doo-hwan
22 www.ziare.com/.../abuz+putere
23 Stenograma procesului Ceaușescu. ro.wikisource.org/.../Stenograma_procesulu...
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coreiană este apreciată ca fiind una universală. Pentru prima dată au fost condamnaţi organizatorii unei lovituri de stat victorioase dar nu ratate ca şi în cazul putciului din Rusia. Prin aceasta s-a
confirmat că într-un sistem democratic tentativele de cucerire a puterii, prin utilizarea forţelor
militare, sunt indiscutabil acţiuni penale, iar răspundrea este inevitabilă.
Un înalt oficial chinez, Bo Xilai, fost preşedinte al Partidului Comunist din oraşul Chongqing,
a fost acuzat de corupţie, abuz de putere, luare de mită şi chiar adulter, fapte care „au dăunat profund cauzei partidului şi poporului”, se arată în documente oficiale.24
Un alt exemplu este procesul şi executarea soţilor Ceauşescu din 25 decembrie 1989, prin care
aceştia au fost acuzaţi în: genocid, subminarea puterii de stat, acte de diversiune, subminarea
economiei naţionale.25
Ahmed Nazif, prim-ministru al Egiptului în timpul lui Hosni Mubarak, a fost condamnat la
trei ani de închisoare pentru că a făcut abuz de funcţie pentru a se îmbogăţi. Tribunalul din
Cairo care a pronunţat sentinţa l-a condamnat şi la plata unei amenzi de nouă milioane de lire
egiptene (1,5 milioane de dolari).�
În România primul caz de condamnare a unui lider politic este cel al fostului premier al României Adrian Năstase condamnat definitiv în data de 30 ianuarie 2012, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la doi ani de închisoare cu executare, suspendarea drepturilor de a alege şi de a fi ales
pentru încă doi ani şi confiscarea sumei de 38.217,220 lei, bani dobândiţi prin săvârşirea infracţiunii în dosarul „Trofeul calităţii". Acuzatul este legat de strângerea de fonduri pentru campania
electorală din 2004, când a candidat la funcţia de Preşedinte al României. Presa din România
consideră că acest caz ar trebui “sa-i sperie pe ceilalţi politicieni care cred că-şi pot folosi pârghiile politice pentru a se îmbogăţi sau a profita de fonduri publice în scopuri politice”.�
Privitor la capitolul unor exemple similare din Republica Moldova nu prea avem ce prezenta.
Societatea este în aşteptarea identificării responsabililor în cazurile din 07 aprilie 2009, transportului de cale ferată de la Giurgiuleşti, adoptarea legii cazinourilor, cazul autobuselor şcolare etc.
După cum am văzut, responsabilitatea guvernanţilor poate să fie politică, sau juridică. Însă
din cele mai vechi timpuri miniştrii au luat un exemplu urât de a se sustrage făţiş de la responsabilitate. Pentru ei, exemplul lui Pilat, spălarea mîinilor, a devenit un lucru foarte comod, actualmente înregistrîndu-se o „criză triplă a guvernării”, generată de următoarele:
– absenţa responsabilităţii democratice şi a domniei legii, în contextul „unei corupţii dominante, al traficului, al violenţei criminale, al personalizării puterii şi al abuzurilor împotriva drepturilor omului”;
– incapacitatae de a administra conflicteel regionale şi etnice într-o manieră paşnică şi inclusivă;
– criza sau stagnarea economică, provocate, în parte de eşecul de a implementa reforme economice liberale şi de acrea nivelurile de integritate, capacitate şi profesionalism al administraţiei
de stat26.
Începutul unui nou mileniu ne obligă să medităm asupra realizărilor constituţionalismului în
Republica Moldova, asupra faptului că societatea noastră a păşit spre noi idealuri ale unei societăţi libere şi democratice, iar atingerea lor este imposibilă fără un sistem normativ modern, al
cărui nucleu este Constituţia.

24 www.mediafax.ro/.../fostul-premier-egiptea...
25 Fostul premier român A. Năstase a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare. www.europalibera.org/.../24620622.html
26 Larry Diamond, Yun-han Chu, MarcF. Plattner, Hung-mao Tien, Cum se concolidează democraţia,
Iaşi, Polirom, 2004, p. 7-8
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Avem nevoie să învăţăm de la alţii şi să implementăm în modul cel mai rapid posibil sistemul
responsabilităţii publice. Adică, ţi s-a încredinţat sectorul, nu faci faţă lucrurilor – te retragi sau eşti
demis, ai făcut promisiuni irealizabile, opinia publică trebuie sesizată şi devii un cadavru politic.
Nu trebuie să ne fie frică să aplicăm aceste rigori, care sunt nu altceva decît uninstrument ce
aduce nu numai armonie, dar şi cimentează disciplina atît de necesară unei societăţi viabile. Mă
veţi întreba, cum putem face acest lucru? Desigur că acest lucru se face numai prin consfinţirea
legii care ne-ar permite să scăpâm de marele balast al incompetenţilor, iresponsabililor, oamenilor cu obrazul pătat şi morala ştirbită. Dacă nu vom proceda astfel, vom continua să căutăm vinovaţii şi să aşteptăm o zi mai bună.
Experienţa acumulată după căderea comunismului totalitar ne demonstrează că între formula revoluţionară a schimbărilor de structură, omenirea trebuie să aleagă calea evoluţiei, asumându-şi toate consecinţele, adică funcţionarea eficientă a instituţiilor democratice.
Însă, pentru a obţine rezultate meritorii, trebuie să fim conştienţi de faptul că realizarea acestei suprasarcini poate fi victorioasă doar în cazul consolidării unităţii naţionale, consolidare care
este una din pietrele de temelie şi una din soluţiile ce se impun pentru rezolvarea gravelor probleme cu care se confruntă Republica Moldova. De aici rezultă aplicarea unui principiu adecvat: mai
presus de interese se află datoria, iar din acest principiu reiese misiunea fiecărei generaţii care, pe
lângă purtarea mai departe a ştafetei, e datoare să conştientizeze faptul că are o misiune istorică,
că de ea depinde conservarea şi propăşirea neamului.
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Summary
The paper aims to analyze the legal status of the right to a good administration, which is one of the
fundamental rights of the European citizens by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of
the European Union. Without being expressly devoted, this fundamental right is recognized, by an
implicit manner also by the current Constitution of Romania and the paper substantiates how to do
this. It is proposed however that, ferend law, the legal system in Romania to enshrine it explicitly.
Keywords: fundamental right, the right to good administration, the Constitution, the Charter of
Rights and Freedoms, good governance, good administration, European citizen.
I. Sediul general al materiei
Dreptul la o bună administrare este unul din drepturile fundamentale ale cetăţenilor, consacrat ca atare în art. 41 din Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale a Uniunii Europene1,
din analiza căruia desprindem următoarele dimensiuni ale acestuia:
a) prima lui componentă vizează dreptul tuturor persoanelor de a beneficia de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil, din partea structurilor Uniunii
Europene şi agenţilor acestora.
Deşi textul face vorbire despre “orice persoană”, în realitate apreciem că el trebuie înţeles în
sensul în care este vorba despre acele persoane care au statut de cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene şi implicit, de cetăţenii europeni.
b) Componentele principale ale acestui drept, sunt următoarele:
1. dreptul de a fi ascultat înainte de a se lua orice măsură care îl poate afecta;
2. dreptul de acces la propriul dosar, care trebuie însă exercitat respectând interesele legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial;
3. Obligaţia motivării fiecărei decizii pe care administraţia publică o ia.
Buna administrare include, alături de componentele anterior precizate, şi dreptul de reparare
de către Uniune a prejudiciilor pe care instituţiile sau agenţii acestora le produc, precum şi cel
de a se adresa în scris şi de a primi în scris răspuns în oricare din limbile recunoscute ca limbi
oficiale în Uniunea Europeană.2
1 Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale este obligatorie pentru cetăţenii Uniunii Europene şi
statele membre, o asemenea obligativitate fiind desprinsă din conţinutul art. 6.din Tratatul de la Lisabona, ratificat de România prin Legea nr. 13 din 7 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 107/12.02.2008.
2 Legat de această problemă precizăm că, în prezent, au calitatea de limbi oficiale la nivelul Uniunii Europene un nr. de 23, respectiv: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană,
greacă, italiană, irlandeză, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română,
slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.
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Din conţinutul art. 41 se desprinde alcătuirea completă a acestui drept de sorginte europeană,
care include, în opinia noastră, trei drepturi fundamentale, dreptul la informare, dreptul la apărare şi dreptul la reparare.
Toate aceste drepturi, însumate, generează buna administrare pe care instituţiile europene
trebuie să o asigure cetăţenilor lor.3
Statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia să consacre, în dreptul lor intern, dimensiuni ale conținutului acestui drept.
Poate fi vorba despre următoarele soluții:
–– să se includă, în legile fundamentale ale statelor, în ansamblul drepturilor și libertăților
fundamentale ale statelor, și dreptul la o bună administrare;
–– să se dezvolte, prin acte normative, adoptate în baza acesteia, componentele acestui drept.
Vom constata, în cele ce urmează, că România a optat pentru cea de a doua soluție, existând
acte normative care reglementează dimensiuni ale acestui drept fundamental, iar, prin Constituție,
în mod dispersat, nu unitar, sunt, de asemenea, consacrate elemente care alcătuiesc adunate laolaltă, acest drept fundamental.
II. Transpunerea, în sistemul normativ din România, a dreptului la o bună administrare
Nici Constituţia, nici legile care guvernează activitatea autorităţilor publice, nu consacră, expressis verbis, dreptul la o bună administrare.
Cu toate acestea, apreciem ca dimensiuni ale acestui drept fundamental se regăsesc consacrate atât în legea fundamentală a ţării, cât şi în diferite acte normative adoptate în dezvoltarea prevederilor constituţionale.
Principiul tratamentului imparţial şi echitabil este dezvoltat în două prevederi constituţionale, respectiv:
–– în art. 4 care proclamă România ca patria comună şi indivizibilă a cetăţenilor săi, fără
nicio deosebire fondată pe vreunul dintre criteriile de nediscriminare enunţate;4
–– art.16 intitulat egalitatea în drepturi, prin care se consacră egalitatea tuturor în faţa legii
şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări, coroborat cu principiul că nimeni nu e mai presus de lege.
Principiul soluţionări într-un termen rezonabil din partea instituţiilor şi autorităţilor publice, se regăseşte în Constituţia României consacrat numai din perspectiva autorităţilor judecătoreşti, art. 21, garantând în alineatul (3), dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
Există însă acte normative care reglementează regimul termenelor de soluţionare de către autorităţile publice, a solicitărilor cetăţenilor şi avem în vedere, în primul rând, actul normativ cadru în
exercitarea dreptului de petiţionare, care în articolul 8, prevede că autorităţile şi instituţiile publice
sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului răspunsul în 30 de zile de la înregistrarea petiţiei5.
Dreptul la apărare este reglementat, în Constituţie în art. 24, care, pe de o parte îl garantează,
iar pe de altă parte, recunoaşte pentru părţi vocaţia de a fi asistaţi de un avocat, ales sau numit din
oficiu, pe tot parcursul procesului.
3 A se vedea Verginia Vedinaş, Sandu Capră Andru- Bazele constituţionale ale dreptului la o bună administrare, în lucrarea Dreptul la o bună administrare între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă coordonatori Emil Bălan, Cristi Ifteme, Dragoş Troantă, Gabriela Varia, Marius Văcărelu,
Editura comunicare.ro, 2010, p.p. 37-46.
4 Art. 4 alin (2) enunţă următoarele criterii:rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, averi sau origine socială.
5 Este vorba despre Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității
de soluționare a petițiilor, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2002.
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Acest drept are două accepţiuni:
–– lato sensu, înglobează totalitatea drepturilor şi posibilităţilor părţilor dintr-un proces de
a-şi apăra drepturile şi interesele legitime sau de a combate acuzaţiile ce li se aduc.
–– stricto sensu, semnifică posibilitatea de a beneficia de asistenţă judiciară de specialitate din
partea unei persoane care are pregătire juridică şi pe care o poate alege sau care poate fi
desemnată din oficiu, în situaţia în care nu are mijloacele materiale necesare pentru a-şi
angaja un apărător6.
Exercitarea dreptului la apărare este reglementată, în principal, de legea-cadru privind exercitarea profesiei de avocat,7 dar şi de norme cuprinse în reglementările penale şi civile.
Dreptul de acces la dosarul propriu îşi are reflectarea, în Constituţie, în art. 31 alin. (2),
conform căruia autorităţile publice au obligaţia de a asigura informarea corectă a cetăţenilor asupra tuturor treburilor publice, dar şi asupra problemelor de interes personal8.
Dreptul la informare pe care art. 31 din Constituţie îl garantează are un conţinut complex, în cadrul căruia regăsim obligaţia autorităţilor publice de a-l informa cu promptitudine pe cetăţeni cu privire la orice măsură care poate fi luată sau accesul la date de interes public sau de interes personal.9
Pentru țările care au traversat regimuri de tip totalitarist, o accepțiune specifică a acestui drept
o are accesul la propriul dosar, întocmit de organele fostelor structuri de securitate, știut fiind că,
în acele vremuri, majoritatea cetățenilor care prin statutul lor socio-profesional aveau o anumită
semnificație în stat, erau în vizorul acelor structuri și se întocmeau pentru ei dosare, în care le era
evidențiată nu doar viața profesională, publică, ci, din păcate, și cea privată.10
Dreptul la reparații pentru prejudiciile produse de stat, prin autoritățile și instituțiile sale,
este și el o component esențială a dreptului la o bună administrare, analizată în doctrina de drept
public în categoria răspunderii administrativ – patrimoniale, formă a răspunderii specific
dreptului administrativ11.
Constituția României ridică la rang de principiu constituțional dreptul la reparații, prin articolul 52, care consacră dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, acesta aparținând
categoriei drepturilor - garanții.
Din conținutul acestui text înțelegem că orice persoană care se consideră vătămată printr-un
act administrativ ilegal sau prin nesoluționarea în termen a unei cereri, poate obține atât anularea
actului și recunoașterea dreptului sau interesului legitim vătămate, cât și repararea pagubei.
Regimul exercitării acestui drept este recunoscut prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare12. În conformitate cu prevederile art. 8
alin. (1) din această lege, dreptul de a obține repararea prejudiciului cauzat de autoritățile și
instituțiile publice privește două categorii de pagube:
–– daune materiale, care privesc prejudicii evaluabile în bani, cu caracter patrimonial;
6 Crișu Anastasiu, Drept procesual penal, Ed. C.H. Beck, București, 2007, pp. 39-42.
7 Ioan ..în I. Muraru, Ed. Tănăsescu, Constituţia României, comentariu pe articole, ed. C. All Beck, Buc.
2008, p.p. 229-233.
8 Avem în vedere Legea nr. 51 din iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001.
9 Este vorba despre Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)
10 Această materie este reglementată, în prezent, prin Legea nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul
la propriu dosar și desconspirarea poliției politice comuniste, publicată în M. Of., Partea I, nr. 603 din 9
decembrie 1999
11 Cu privire la această problemă, a se vedea Dana Apostol Tofan, Dreptul administrativ, vol II, ed. a II-a,
Ed. C.H. Beck, București, 2009, pp. 264-274.
12 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 1.154 din decembrie 2004.
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–– daune morale, care corespund prejudiciilor neevaluabile bani, care ocrotesc valori precum
demnitatea, viața personală, morala, aspecte de ordin estetic, afectiv, reputația și altele asemenea.
Consacrarea celor două categorii de daune, materiale și morale, este analizată, în doctrină, ca
o trăsătură definitorie a legislației actuale privind contenciosul administrativ, care îi consolidează
statutul de instituție care protejează cetățeanul, pe cel administrat, împotriva abuzurilor pe
care le produce asupra lui administrația.
Obligația de motivare a actelor care emană de la autoritățile publice este consacrată, în
sistemul constituțional actual, numai în ceea ce privește instituția delegării legislative, reglementată de articolul 115 alin. (4), conform căruia Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență
numai în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de
a motiva urgența în cuprinsul acestora.
În ceea ce privește ultima componentă a acestui drept, de a se adresa instituțiilor în limba pe
care o cunosc, acesta a fost consacrat în Constituția României, prin Legea de revizuire nr.
429/200313, și se regăsește în art. 120 alin. (2), conform căruia, în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă, se
asigură folosirea limbii minorității naționale respective, în scris și oral, în relațiile cu
autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile
prevăzute de legea organică.
Textul trebuie coroborat cu art. 13 din Constituția României, care proclamă limba română ca
limbă oficială în stat. Din coroborarea celor două texte constituționale rezultă caracterul de
excepție al normei de la art. 120 alin. (2), regula urmând să fie reprezentată de cea care prevede
că, în România, limba română este limba oficială. Mai mult chiar, art. 152 din Constituție, care
enumeră dispozițiile constituționale ce nu pot face obiectul unei revizuiri constituționale, include
și prevederea referitoare la limba oficială.
„Legea organică” la care trimite textul constituțional este Legea administrației publice locale
nr. 215/200114.
Concluzii:
Dreptul la o bună administrare este, neîndoielnic, un drept complex, care include, în
conținutul lui, mai multe drepturi, după cum ne-am străduit să prezentăm în materialul de față.
Susținem necesitatea ca el să fie consacrat în dreptul românesc, în legea fundamentală a țării,
iar componentele sale să își afle, în plenitudinea lor, reglementarea.
Unul din proiectele legislative care se află în atenția autorităților din România este adoptarea
unui Cod administrativ. Apreciem că ar fi necesar ca, de lege ferenda, acest act normativ să includă, în principal, următoarele principii:
a) obligația motivării tuturor actelor care emană de la autoritățile publice;
b) reglementarea condițiilor în care are loc accesul cetățeanului la informațiile care îl privesc și care reprezintă propriul dosar, în accepțiunea Cartei europene;
c) consacrarea obligației tuturor autorităților publice de a soluționa cererile cetățenilor întrun termen rezonabil și definirea regimului juridic al acestui termen.

13 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
14 Republicată în M. Of., Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.
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Motto: Natura naturans et natura naturata
in idem tempus, hic est, hoc sumus.3

Abstract
This article represents the copy of another article published into the Lo Straniero review of
IMISE’s Annual Conference, Capri, Italy, 2008 emphasising that, “The durable development’s key
consist, in my opinion, in finding the ways that conduct the human behaviour towards non-prodigality. One can imagine reasonable ways in order to sanction, to punish the prodigality. This is an
audacious intention since, being restrictive touch many personal idiosyncrasies grown in the rich
sole of unlimited “consumism.”
Keywords : durable development, sanction, being restrictive, imagine reasonable ways
Cercetând, recent, "l'Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de
l'environnement", text normativ esențial, cu exigențe duale, vizând concilierea politicilor de mediu
cu cele concurențiale, emis de Comisia Europeană în luna martie 2001, mi-a atras atenția adoptarea formală a conceptului extrem de complex din perspectivă noetică, acela de "dezvoltare durabilă". In acest fel, conceptul a fost legitimat ca parte componentă a noosferei juridice europene.
Sintagma "dezvoltare durabilă", care până recent apărea ca bastion ideologic printre atâtea alte
compoziții plurisemantice, devine, iată, un instrument juridic viabil atât în câmpul politicilor
economice, cât și în sfera de raționamente filosofice. Nu mai este o utopie îndepartată, născută
din reverii sociocentriste.
Puținele cuvinte ce le voi pronunța urmează unui solilocviu ce mi-a oferit bucuria unui nou
entuziasm pentru impulsionarea vieții ideilor juridice, așa cum s-a întâmplat și cu noetica juridi1 Conferinţă trimisă la 32nd IMISE Annual Conference, Capri-Italy, 23-28 iunie 2008 și publicată în Rev.
Lo Straniero, Napoli, numărul din 2008. Această lucrare a fost ameliorată și adaptată în românește pentru ISA Moldova, pentru Conferința din 14 octombrie 2012, Ziua Sfintei Parascheva de la Iași, Ocrotitoarea întregii Moldove
2 Profesor dr. La Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, asociat la Lab.RII,
Univ. du Littoral, France și invitat la Univ. of Ottawa, Canada, ex-judecator la TUE, Luxembourg.
3 „Manoperă și creație divine, ei bine, asta suntem” aș putea spune, parafrazându-i pe Sf. Toma din Aquino și pe Baruch Spinoza pentru a accentua că, respectând natura, îl respectăm pe Dumnezeul transcendent și pe Acela imanent, ceea ce, în spirit teleologic, înseamnă că ne respectăm pe noi înșine.
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că sau, mai mult, cu Școala dreptului organic. Această noțiune aduce cu sine ocazii numeroase
de-a aprofunda concepte bipolare precum, exempli gratia, libertate și centralism, unitate
transgenerațională și personalism, responsabilitate și prodigalitate, laissez-faire si prudențialism.
Mi-a atras atenția, în aceste cercetări, mai cu seamă principiul dedus din conceptul de dezvoltare durabilă: acela al gândirii globale și al acțiunii locale.
Conceptul și principiul corelativ de mai sus au fost, în forma reprodusă, enunțate în raportul
Bruntdland din 1987, în care sunt împărtășite preocupările Clubului de la Roma din anii "70 și
acelea ale Conferinței Mondiale a Națiunilor Unite asupra Mediului, de la Stockolm, 1972. La
aceste momente se adauga manifestarile internaționale consacrate modalităților de susținere a
unei gândiri organice, "ecologice", "ecosistemice" planetare, precum, e.g.: Maastricht, Rio de Janeiro cu Agenda 21, Istanbul, Johannesburg, Kyoto, într-o dinamică din ce în ce mai accentuată.
Toate acestea reprezintă tot atâtea eforturi de conștientizare a entităților economice, politice
și sociale de caracterul urgent al unor acțiuni juridice convergente îndreptate spre salvarea ecosistemelor actuale ale lumii întregi și spre un nou tip de evoluție umană, mai puțin distructivă,
mai prietenoasă cu natura, cu Dumnezeu, cu Creația Lui în sens concret, nu doar abstract, cu fiecare om, cu fiecare vietate, cu, repetându-mă, animate și inanimate concrete si cu resursele limitate ale Terrei.
Orice dialog despre viitor insinuează în sufletul meu o specie de angoasă: aceea de-a nu gusta,
probabil, din ridicolul utopiei. Cu același sentiment m-am apropiat și de conceptul de "dezvoltare
durabilă". Știu că, exceptând divinitatea, nimic nu este peren. Alchimia formelor, a cadrelor de
viață și de moarte, a civilizațiilor, este un fenomen remarcat ex propriis sensibus. Ceea ce rămâne,
probabil, mai mult timp în atenția oamenilor, este mesajul esențial. Din acest unghi, cred, conceptul de dezvoltare durabilă poate fi asimilat exortației străvechi: iubește-ți progenitura, vlăstarele
ființei tale.
Perpetuarea speciei apare ca un comandament ce subsumează toate conduitele – particulare
sau colective - . In umbra acestui comandament se concentrează întreaga filosofie a viului.
Extincția, pandant al viului, însoțită întotdeauna de epuizarea resurselor, dezechilibrează balanța
vieții învăluite în înșelătoarele veșminte ale individualismului extrem, ale antropocentrismului
paranoiac nerelațional, ale voluntarismului absolut.
Intersectia dintre economic, social și ecologic nu este "semaforizată". Regulile care o fac practicabilă, într-un minim spirit de ordine, nu provin de la un unic legislator. Prin aceasta, se creează impresia unui spațiu demn de cucerit. Dominarea simbolică a acestei intersecții a avut, totuși,
istoria sa recentă. In Europa, dezvoltarea durabilă a devenit, în sens proclamativ, deja o valoare.
Este, de fapt, încă un element coagulant pentru spiritul european emergent si coagulant de
conștiințe.
Conținutul conceptului de dezvoltare durabilă este pletoric. Decelările teoretice sunt numeroase iar aplicarea conceptului este, în sine, o odisee. In mod formal, prin strategia din 2006, în
Uniunea Europeană, Consiliul acesteia a identificat șapte obiective ce trebuie atinse. Marea sinapsă dintre economic, social și ecologic, prin cele șapte elemente strategice, încearcă să delimiteze
spațiul de manifestare a unei noi paradigme umane: aceea a responsabilizării individului și a
societății europene în sensul prezervării resurselor actuale și în beneficiul generațiilor următoare.
Aceste șapte elemente evocă, în substrat, o dominantă a filosofiei juridice stoice romane: evitarea prodigalității (considerată, în dreptul privat roman clasic, a fi o tară de comportament mai
periculoasă decât însăși nebunia, de vreme ce prodigus rămânea perpetuu sub curatelă, pe când
furiosus mai putea scăpa de ea în perioadele de luciditate). Butoiul danaidelor este și astăzi simbol
al unei maledicțiuni divine, o altă apă a Sâmbetei, iar grija fată de resurse trezește și astăzi
admirația semenilor, oriunde acestea se observă.
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Prodigalitatea, conduita excesivă, aberantă, este doar un aparent pandant al meschinăriei. In
fapt, este o dovadă de egoism pervers, o probă de meschinărie à rebours care ar merita din parteane, ar presupune o serioasă meditație, o aprofundare particulară.
Iată cele șapte ingrediente ale noii paradigme politice europene în materia noastră:
–– conservarea și gestionarea resurselor naturale;
–– descoperirea surselor de energie "curată", pentru a nu contribui substanțial la fenomenul
de schimbare climatică;
–– transportul durabil, nepoluant;
–– reducerea nivelului de sărăcie din lume;
–– asigurarea unui nivel optim de sănătate publică;
–– consumul și producția durabile;
–– incluziunea socială, controlul fluxurilor migraționiste și a exploziei demografice.
Cheia problemei dezvoltării durabile se află, în opinia mea, în descoperirea căilor de canalizare a comportamentului uman spre non-prodigalitate. Pot fi imaginate mijloace rezonabile de
sancționare, de penalizare a prodigalității. Este o intenție temerară deoarece, fiind restrictivă,
volens-nolens atinge infinite idiosincrazii personale cultivate în solul bogat al consumismului nelimitat.
Favorizarea, pe orice cale, a eliberării omului de "cursa" îmbogățirii iraționale și de aceea a
consumului exagerat sau prodig, eliberarea individului de evaluările economice ale amortismentelor psihice ar putea conduce la o nouă viziune asupra valorii reale a lucrurilor. Atașamentul
nostru suicidar față de efemeride ar scădea în intensitate și, ca atare, o dată cu eliminarea multor
experimentalisme existențiale, am chivernisi timp, lumi efemere, inutile făptuiri umane și resurse
reale.
Nu putem clama o revenire totală la gândirea stoicilor de altădată, prima ce afirma naturalețea
solidarităților intergeneraționale; forme proteice de neostoicism, însă, care să pună în evidență
cumințenia pământului (profilul țăranului român, sapient și sobru, timorat de nelimitarea firii
dintotdeauna), modestia și bucuria de-a ne nutri viața și din lucruri mărunte (small is beautiful,
în sensul școlii harvardiene, ca răspuns al nelimitării școlii economice din Chicago), ar putea sa
ne scoată din impas. In ceea ce mă privește, am avut șansa să cunosc țărani români care, reflectând la dimensiunea comportamentală, behavioristă a unor astfel de trăsături de caracter și de
viziuni existențialiste moderate, mi-au reconfortat căutările în privința ființelor responsabile și
fericite (fericirea fiind sinonimă, dintotdeauna, cu înțelepciunea, cu armonia firii și-a naturii).
Cum, în curând, datorita erei comunicațiilor, viziunile globaliste vor deveni naturale, va fi mai
facilă descoperirea firului roșu conducător al unei rațiuni comune, universale și în această sensibilă grijă față de tot ce ne înconjoară, proprie, cândva, proprietarului, la limită, emfiteotului,
ambii înrădăcinați în tradiții și responsabilități.
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Rezumat
Societatea, în forma organizată ca stat, în vederea îndeplinirii scopului, de asigurare a ordinii şi
securităţii sociale, a ordinii politice şi economice a unei comunităţi naţionale, are componentă de
bază, administraţia publică, ce reprezintă una din instituţiile publice formată, la rândul ei, din alte
instituţii şi organisme permanente, cu acelaşi scop. Aşadar, administraţia publică, se poate defini ca
fiind: o forma de exercitare a puterii de stat, conţinutul principal al activităţii executive a statului,
sistemul de autorităţi publice care înfăptuiesc puterea executivă; activitatea prin care autorităţile
publice, folosind prerogativele puterii publice, asigură satisfacerea interesului public; ansamblul activităţilor care acoperă gama de aspecte ale vieţii societăţii la nivel central şi local ce au ca finalitate
satisfacerea interesului general şi individual. Finalitatea deciziei unui organ al administraţiei publice este supusă controlului, ca factor determinant al procesului de conducere socială, cu scopul de a
analiza modul în care acţionează cel care este chemat să aplice decizia, gradul în care decizia urmăreşte îndeplinirea scopului pentru care a fost emisă, de a preveni erorile în aplicarea deciziilor, de
înlătura aceste erori atunci când există, de a asigura îmbunătăţirea permanentă a activităţii, pentru
ca aceasta să corespundă cât mai bine nevoilor sociale într-o anumită perioadă de timp. Aceste scopuri, ale controlului administraţiei publice sunt, de fapt, controlul relaţiilor dintre reprezentanţii
puterii şi cetăţeni, ca subiecţi ai normelor juridice de drept administrativ.
Responsabilitatea juridică a administraţiei publice şi a reprezentantilor acesteia, reprezintă, în
extenso, o responsabilitate socială, care presupune raportarea activităţii acestora la niveluri sociale,
la obligaţiile pe care le au şi pe care le consideră îndatoriri. Toate regimurile democratice sunt caracterizate prin faptul că, administraţia publică este supusă supravegherii şi controlului legii şi justiţiei,
reprezentanţii ei putând fi constrânşi să vină în faţa judecătorului judiciar sau administrativ. Oricare din cetăţenii acestor state democratice pot cere justiţiei să-i fie respectate şi asigurate drepturile
şi libertăţile de către organele administraţiei publice. În acest fel, organele judecătoreşti, se transformă în apărătorii cetăţenilor împotriva actelor emise de către administraţia publică. Acţiunile administraţiei publice nu sunt libere ci pot fi subordonate unui ansamblu de reguli, ce definesc dreptul,
reguli care conţin procedurile ce trebuie urmate, stabilesc toate condiţiile de fond specifice acţiunii
administrative şi definesc, cu prioritate drepturile şi libertăţile celor administraţi.
Fiecare cetăţean trebuie să se supună dreptului şi autorităţii de stat. Orice normă juridică reprezintă o decizie a statului, încorporează o anumită politică materializată în decizie normativă iar
cetăţeanul, are garanţia juridică în faţa eventualelor abuzuri ale autorităţilor publice fapt care, reprezintă o caracteristică foarte importantă a democraţiei.
Instituţia contenciosului administrativ, ca procedură de control, formată din totalitatea normelor juridice, reglementează procedurile de soluţionare a litigiilor dintre persoane şi autorităţile pu1 Ph.D., Associate researcher, Institute of Legal Research ,,Acad.Andrei Radulescu” of the Romanian
Academy, Bucharest, Romania, corresponding author: emil_ciongaru@yahoo.com.
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blice, în cazul în care interesele şi drepturile legitime ale acestora sunt încălcate prin elaborarea unor
acte administrative ilegale sau prin eventuale refuzuri ale autorităţilor publice de a răspunde persoanelor în termenul prevăzut de lege. Instanţele specializate, sunt formate din specialişti care au
misiunea de a interpreta dreptul, definit ca totalitate a normelor juridice elaborate sau recunoscute
de puterea de stat, cu menirea de a organiza şi disciplina comportamentul cetăţenilor în cadrul celor
mai importante relaţii din societate, conform valorilor sociale ale societăţii respective, stabilind
drepturi şi obligaţii juridice a căror respectare este asigurată, la nevoie, de forţa coercitivă a statului.
În concluzie, organele jurisdicţionale, ca apărători ai drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, sunt
cele care asigură controlul jurisdicţional al actelor emise de administraţia publică, urmărind tocmai
ca aceste acte, să corespundă scopului determinat, acela de realizare a unui bine social comun ca
sumă a binelui individual al cetăţenilor din societate.
The finality of the decision of a public administration institution is subject to control, as a
determinant factor of social management process of, with a view to analyze how that operates
which is called to apply the decision, the level to which decision follows fulfilling the purpose for
which it was emitted, to prevent errors in the application of decision to eliminate these errors if
they exist, of ensuring permanent improvement of activity so that it corresponds better to the
social needs in a certain period of time . These control of purposes of the public administration
are, in fact control of relations between the power representatives and citizens as subjects of legal
norms of administrative law.
Juridical responsibility of the public administration and of its representatives is, in extenso, a
social responsibility, which involves reporting their activity of social levels, to obligations they
have and which they consider commitment. All democratic regimes are characterized by the fact
that the public administration is subject to supervision and control of law and justice, its representatives can be constrained to come in front of judicial or administrative judge. Any of the citizens of these democratic states may request of justice them be respected and ensured the rights
and freedoms by the public administration institutions. In this way, justice authorities, turn into
defenders of citizens against acts issued by public administration. The actions of the public administration are not free but also can be subordinated to a set of rules that define the law rules
which stipulate procedures to be followed, establish all background conditions specific administrative action and define with priority the rights and freedoms those administered.
Every citizen must obey of law and of state authority. Any rule of law represents a decision of
the state, incorporating a specific policy embodied in the normative decision and the citizen has
the juridical guarantee in front of possible abuses of public authority fact which represents a very
important characteristic of democracy.
The institution of administrative contentious, as a control procedure, is composed of all the
legal rules which contain the procedures of settlement of disputes between persons and public
authorities in case in which their legitimate rights and interests are violated by developing of illegal administrative acts or by possible refusals of public authorities to respond to persons within
the period provided by law. Specialized courts are composed of specialists who have the mission
to interpret the law defined as, totally of legal norms developed or recognized of state power, aiming to organize and discipline the behavior of citizens within the most important relationships
from society, accordance with the social values of that society, establishing legal rights and obligations of which observance is ensured, if necessary, the coercive power of the state.
In conclusion, the juridical institutions, as guardians of the rights and freedoms of citizens,
are those that ensure judicial control of the acts issued of the public administration following just
that these acts to correspond purpose, that of creating a common social good as the sum of individual good of citizens from the society.
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The public administration system defined as: form of exercise of state power, the main content
of executive activity of the State, the system of public authorities which accomplishing executive
power; activity by the public authorities, using the prerogatives of public power, ensure realization the public interest, whole of activities that covering the range of aspects of life of society at
central and local level that have as finality realization the public and individual, that system of
organizing includes a variety of components with names, services, tasks and activities. Connection between public administration system and executive power is made through government
ministries and other institutions of central government. In his turn the central public administration has in territory different decentralized institutions which organizes enforcement of the law
in territorial administrative units or special administrative units (railways, military) about the
specific field of activity. The system public administration also includes and local government
authorities, or communal councils, town councils and county councils.
Thus The public administration part of executive power, ensure the enforcement of laws and
generally aims to satisfy the needs of general interest that appears as the bearer of public authority which does not absolve the obligation to respect the law but rather his entire activity is subordinated to the principle of legality. Administration is that exercising public power under the conditions of strict respect for constitutional rules, legals and regulations which establish limits and
legal general framework of exercising specific competences of each administrative authorities.
To be able accomplish missions the Administration have means on the one part it stay away
from specific aggression and on the other part has certain prerogatives. Thus it is known that
administration escapes to a great extent control of the judiciary judge which resolves disputes
between private persons and is subject only to judicial control which is exercised by administrative proceedings even more, when a public authority would have condemned it may not be amenable to the forced execution specific to private law. These immunity facilitates interventions of
public power. Moreover Administration has mainly three very important prerogatives, namely:
the prerogative of unilateral action, the prerogative of provisional execution and the prerogative
of forced execution.
In this mode Administration through unilateral juridical acts can take decisions which are
imposed on of those administered even against their will, and a measure taken of Administration
even if it is contested in court continues to execute provisional (temporary) and can not be suspended only in special conditions.
In specific cases stipulated by law the Administration has the right to use public power to
ensure application of their will proceeding on the forced execution and how is also called the
execution of office.
There is a tendency to exaggerate the importance of these immunities and prerogatives compared to the status of private persons. In reality, public power is not absolute and is severely limited by the rigors of juridical norms which the administration must obey and that form what we
call the whole legal order.
So however great it would be power of an administrative authority it is subordinate to law, of
all normative acts, of laws in the broad sense not only to those adopted by Parliament but even of
the rules established by rules adopted by herself. obligation of Administration to take action according to various rules that compose the legal order means that in the doctrine is called the
principle of judiciary and that would differ somewhat of the principle of legality, in situations
where by this last would understand just itself law enforcement so the legal norms adopted by
Parliament.
Necessity subordination Administration of legal order derives from its legal obligation to protect the rights and public freedoms.
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After elaboration any type of a decision of authority of public administration, normally going
process of control that determining element of process of social management, control can be defined as the instrument of analysis of way in which operates that called to apply the decision, and
the extent to which decision corresponds to the purpose it was issued2. Purposes of control of action of administration represents the main coordination of relations between „power” and „people” which are the subjects which obey. The institution of control consists in a permanent confrontation of the administration, as it is , such was or how it will be, with what must or should be3.
The role of institution of control is to prevent the errors in application of decision to them remove when these exist, to ensure permanent improvement of activity, for it to correspond better
of social needs in a certain period4. In the public administration, subject to control it constitutes
actions and inactions (behavior) of public administration authority or its officials, how they exercised their responsibilities with which they were invested. Control over the public administration
permits verification of extent to which administrative activity corresponds to fundamental norms
established of political power5.
The notion of Administrative contentious is a traditional concept of administrative law being
used to delimit the jurisdictional ways of appeal against administrative acts and operations of
usual administrative appeals.
An appeal, so a remedy acquire a jurisdictional character (contentious) whenever authority it
resolve had capacity of judge, thus it was - both in doctrine and in legislation, especially in the
interwar period - to be currently using the terms of: administrative contentious, action of administrative contentious, the court (authority) of administrative contentious (sometimes court in
terms of administrative contentious) the administrative contentious law, decisions of administrative contentious.
In accordance with law, administrative contentious consists in „solution the activity of, by administrative courts have jurisdiction under the law of disputes in which at least one party is a
public authority, and the conflict arose either from the emission or termination, as the case of an
administrative act in the present law either by failure to solve in legal terms or of the unjustified
refusal to resolve a request on relating to a right or legitimate interest.”6
The institution of administrative contentious stricto sensu includes only procedures performed in front of the competent court and does not include the procedure for issuing of the
administrative act and procedure of the preliminary complaint.
Lato sensu it is considered that the institution of administrative contentious includes both
proceedings in front of the courts, as well as procedure of the preliminary complaint because this
last constitutes a condition of admissibility of its action.
The institution of administrative contentious includes the ensemble of rules of exercising by
the prejudiced persons of a direct action in front of the competent courts against an administrative act appreciated to be illegal or, if necessary, against the refusal of a public authority to resolve
a request within the period specified by law. In this way the institution of administrative contentious appears as to be a guarantee of rights and freedoms of citizens against possible abuses of
public authority.
2 Preda Mircea, Administrative Law. The general part, Fourth Edition, Bucharest, Lumina Lex Publishing,
2006, p. 236 and next.
3 Brezoianu Dumitru, The romanian administrative law, Bucharest, All Beck Publishing House, Collection University course, 2004, p. 482.
4 Mircea Preda, op. cit., p 237.
5 Apostol Tofan Dana, Judicial control over the the Romanian public administration. Comparative analysis
with other European countries (I), Journal Studies of Romanian Law , No.4, Bucharest, 2009, pp. 235-260.
6 Law no. 554/2004, The law of administrative contentious, art. 2 para. 1 lett. F.
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Exercise control over the public administration represents the way through which analyzes if
thereof structures act according to rules of reference established and the overall goals of public
administration. Control represents a guarantee of compliance with of the principle legality in all
manifestations of public administration through or can be discovered the possible deviations
from legal norms and established concrete measures to correct the action of law enforcement. In
some circumstances the control may concern not only the legality but also the opportunity of
administrative decisions. The modalities of exercising control of public administration shows
features in accordance with the framework and criterias of control. Thus, the control of administration can be realized from inside or outside, can be a of specialty or a political one can be a
purely administrative control or one of administrative-judicial control , a social control and of the
public opinion etc.
Definition of social control is given by sociologist Ion Dragan as „a set of institutions, rules,
norms, measures, actions, means of influence, which have the role of makes respected the models
which is recognized and accepted of behavior in specific circumstances, according to their status
and the roles of of each person.”7 Another definition is that the notion of social control is „a
means of achieving the compliance system of social values, public order of society”8. Through the
social control anything organized society their ensure and coordinate their own and normal existence stability and functionality, internal cohesion and continuity, as well as design, reproduction and realization (through appropriate behaviors of its members) of legal and cultural mode.9
Every social community, adopts and maintains a set of measures, suggestions, methods of coercion, prohibitions, systems of persuasion, sanctions, and systems of expression or of manifestation, in one form or another, of gratitude, of awarding, due to which individual or group behavior
are directed to accordance with accepted models of action, of respect for criteria of value.10
So the social control represents a process which ensures the cohesion establishment of society
and it is regulates human behaviors and human actions and which is achieved through family,
school, church, social and cultural institutions. It is an element for social security and psychosocial adjustment. It is considered11 forms of social control as are divided into three categories: elementary forms - ceremonies, taboos, gregarious spirit, public opinion - rumors, approval, discredit, institutions - juridical, religious, political. The means of social control can be positive orders, suggestions or negative - interdictions. The social control includes an aspect of coercion
and one of introspection that cause them people to take action spontaneously. The social control
is an element balancing of society and of regulating and of self regulation of individual behaviors
the and of group behaviors.
Because the political values which have to fulfill public administration authorities refers to realization of needs of a society and the activity of public administration authorities is destined, in
the last analysis to serve the interests of citizens, it is necessary establishment of some form of social control. For this purpose works the social control but also a control of the public opinion over
the activity of public administration authorities. This social control over public administration
authorities shows various aspects of in which the people must have an eficient participation.12
7 Dragan Ion, The public opinion, mass communication and propaganda, Bucharest, Scientific and Encyclopedic Publishing House, 1980, p. 141.
8 Popa Vasile, Dragan Ion, Lepadat Lucian, Psycho-Juridical Sociology, Bucharest, Lumina Lex Publishing
House, 1998, p. 179
9 Dragan Ion, Sociology. Theoretical and practical guideline, Univ. Bucharest, Bucharest, 1985, p. 171.
10 Jan Szczepański, Elementary notions of sociology, Bucharest, Scientific Publishing, 1972, p. 176.
11 Vladut Ion, Introduction to Legal Sociology, Lumina Lex Publishing, Bucharest, 2003, p. 145.
12 Negoita Alexandru, Administrative Law and science of administration, „Atlas Lex” SRL Publishing,
Bucharest, 1993, pp. 201-221.
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Judicial control is in fact the control which its exercised of administrative courts which are
competent to determine actions inclusive to cancel the administrative acts whose illegality is established. Administrative character of jurisdiction is sometimes much less pronounced or even
missing altogether, it can be put in the same category with controls exercised by non-administrative jurisdiction in the case when they need to appreciate the activity of administration or some
elements of it.
This type of control has some specific size is less control because having as its object only the
legality of the administrative act, and not his opportunity, always involves an act of referral from
affected adversely at of rights by issuing the administrative act considered as illegal, it is concrete
and deeper than other forms because it establishes conformity act with the law, is performed during a predetermined existing procedure, the procedure which is based on the following principles: contradictory, bound to motivate of solution and the res judicata, the judgment, can not lead
to reform of administrative act, but the cancellation or removing his from solution of process;
accordance with this procedure, the court, neutral and independent for the parties of the process,
settles the dispute through pronouncing a judicial decision susceptible of forced execution.
So the question is: is the control jurisidctional a social control of of public administration?
In order to have a potential answer must be analyzed concepts of society, the state, law and
two of the fundamental principles of law.
Thus, considering the fundamental principles of law: the principle of ensuring of legal base
functioning of the state - the principle which to frame the separation of state powers in: the legislature, the executive and judiciary and the principle of equity and justice, may be draw the
conclusion that judicial power represents: all organs of jurisdiction from state, all the laws and
courts - system of functioning of these courts, one of the fundamental forms of activityof the state
which consists in judgment in civil or penal and in application of punishments provided by law13
is in fact „defender” rights and liberties against any abuse even coming from public administration - representative of state power in pursuit of the public interest.
The public interest defines social needs of a person, group, community, nation, appreciated by
public power as being useful (necessary) for the normal course of specific socio-economic life of
a human collectivity.
The public interest requires of the one part, legislative consecration of social needs, and on the
other part establishment of competence of the authorities of public administration for the satisfaction these needs. So from main political mission of of public administration which is the satisfaction social needs which are manifested at some point that public interests, the public administration authorities set the priorities and organize or authorized activities to satisfy their interests
and be subject to judicial control which may be part of a social control.
Representatives of judicial organizations are, in fact, specialists who interpret and apply the
law14, which is defined as the totality of legal norms elaborated or recognized by the state power
with the purpose of organizing and of disciplinary the behavior of citizens in the most important
relationships from society, according to social values of that society, establishing juridical rights
and obligations whose compliance is ensured, if necessary, of coercive force of the state „an order
of conduct of people” and the relationship between people are subjected to specific regulations.15
Courts, as guardians of the rights and freedoms of citizens, are those that ensure judicial control
of documents issued from public administration, following exactly that these acts to correspond
13 http://dexonline.ro
14 Dogaru Ion, Danisor George, Danisor Dan Cristian, General Theory of Law, Scientific Publishing House, Bucharest, 1999, p. 37.
15 Hans Kelsen, General Theory of the State, „Tiparul Oltenia” Publishing, Bucharest, 1928, p. 5.
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purpose, that of creating a common social interest as the sum of the individual interests of citizens in society and realization of a public interest.
Today, are just as available adages and maxims of Roman law which stated: „Ubi societatis ibi
jus” - where there is society is necessary law and „Ubi jus ibi societas” - where there is law it is
made only for society. Can be noticed that these two maxims do not refer to the State but to society so implicitly, not positive law, but to justice that exists in any society. The conclusion is therefore that society and justice can not be separated by the „nature of justice to be in society”16.
„Fiat justitia - Pereat mundus” – „to be justice, even if they have to perish world”, which completes the umbilical connection of justice with the society, with the world, moreover, the justice is
listed just above the world and essentially tells us that than to deviate from the right way, from
just, from law of from the mechanism invented so that make acceptable live in society, better to
perish altogether.
The theory of common good as social good is regarded as one of the main purposes pursued by
the public administration even is rather unclear in the sense that very more adepts more approaches to the response given by the theory of natural law but according to the socio-political
conditions each period treated differently these problems insisting that good and public interest
of the society ensure the last sanction of justice.
Maturity of decisions of modern public administration in the context of europeanization
should be just in order to resolve the common good, the social good and public interest. In this
case, the jurisdictional control as and the social control of justice must be regarded as being a
means for achieving the social good as purpose and in this context the need of juridictional control is teleological.
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Rezumat

Guvernul deţine un loc deosebit de important în rândul autorităţilor statului. Pe plan naţional
şi european s-au evidenţiat unele elemente care îl particularizează, dar şi altele care pot genera disfuncţionalităţi profunde, cu implicaţii majore atât asupra statului în sine cât şi asupra celor guvernaţi. Faptul că astăzi statele se raportează nu numai la spaţiul propriu ci şi la contextul european şi
mondial în care se manifestă, ne determină să reconsiderăm Guvernul ca autoritate şi să analizăm
soluţiile posibile pentru identificarea disfuncţionalităţilor şi diminuarea efectului acestora.
Cuvinte cheie: Guvernul, autorități, disfuncţionalităţi, autonomie, particularități
The Government is today the most reliable component of any public administrative system.
The Government has the task to realize the nation's politics, he is the initiator of modeler and
social policy measures contractor, economic recovery, keeping inflation under control and stabilize the economy. He is responsible for public order, national defence, or relations of that State
with other States. The basic element of the central administrative apparatus is therefore Government, whether we are dealing with centralized States such as France, Ireland, Luxembourg, United Kingdom, Greece, or federations such as Germany.
Thus, an undeniable fact is that of the current era, the Centre of gravity falls on the Government. This is due to the presence in the world of democratic movements of protest, rallies, strikes
and demonstrations which have as their object the fight against governmental measures. Not a
few times, such protests have the effect the resignation of Ministers or Government as a whole.
Examples in this regard are multiple relevant and exciting, especially as now, in the year of grace
2012 complaints at european level are multiple and have a deep substrate Office powered by difficulty major economic and political states, by its authorities can no longer manage.
Organization and functioning of public authorities control and balance, its evolution has been
described as sinuous, being influenced by the period and the State in which it was expressed. Fact
is that the history of constitutionalism in the European countries has shown where dived is applied
and rigorously observed, we are witnessing an unprecedented development of human society.
Major factor which depends on the way the state manages the whole activity, is linked directly and decisively by type of organization and functioning of the public authorities, whether
we refer to the central or local authorities, as well as relationships and control each other why are
established between them.
1 University "1Decembrie 1918" Alba Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Str. Nicolae Iorga, no. 1113, Alba Iulia, Tel: +40 258813994, +40 025806126, www.uab.ro
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History never repeats not because policymakers, economic and cultural factors do not restore
in the same way and because the main political figures enjoy a certain independence. However,
we can draw some lessons from the recent comparative history. Where it is found that is part of
the omnipotence of the Parliament, the Government or the President of the State, does not constitute anything other than production of slippage from the functioning of the State in question.
The Constitution of our country takes over, like other constitutions in central and Eastern
Europe, two-tier government pattern. President-elect of the nation lies directly in front of a cabinet Chief, validated by the Parliament. Tension arises from the Executive on the way, the repositioning of parliamentary groups and political parties in relation to the President. Although the
latter is viewed as being situated in the Centre of public life, he lacks effective levers that can offer
a removal from the succession of the constitutional crisis that may arise from tension in relations
with the Government in the performance of their duties. Romania and this is unfortunately an
example not just positive, this is because often the conflict between the President and the premier
has produced negative effects on those centuries. Basically I felt them during the Tăriceanu Government but also makes this seemingly non-existent felt effects during the confict of Ponta. As a
personal opinion, such status not covered well tensine Act of Government are rather the result of
personal egos, characters may look strong but the position and role of the State and to establish a
presidential Government should not be held personally liable for conflicts of interest, especially
since you want the good of the nation governed times of economic and social hardship not only
nationally but also european.
From the point of view of the way in which the role of the Government is the political and
State constitutions of various countries, highlights the countries that do not form a specific qualification, the role of the Government being determined as a result of systematic interpretation of
the Constitution and countries that make a specific qualification. For example, in the case of
Spain and Portugal, it is assumed the role of the Executive under the three palettes, political, legislative and administrative framework, as in the case of France, political and administrative aspects, with Greece political role is exclusively for executive role in Norway are exclusively administrative.
As a general rule, the structure of Central Administration is subject to the principles of specialization, which is at the basis of operation of the ministries, as the main entity of the Governments. The distribution of functions between the ministries responsible for certain objectives.
Thus, in a parliamentary system, the number of ministries and their responsibilities will depend
to a large extent by policymakers. Weak Governments must contain a large number of ministerial portfolios in order to have the parliamentary majority. Strong Governments, featuring a
much more homogeneous, can reduce the number of ministries, but even in this situation, political conflicts are not neglected.
There are, of course, a variety of formulas with regard to how it is set up and operated by the
Government, on the understanding that the existence of levels of the hierarchy between the
members of the Government, i.e. organizational structures, like cabinet, Executive Office, permanent Office etc. .. As a general rule, it can be said that the existence of hierarchical levels, i.e. of
intermediate functions between the Prime Minister and Cabinet members, leads to the existence
of an organ of the Government, composed of the Prime Minister, Deputy Prime Ministers and
some Ministers in the manner prescribed by the Constitution.
From the juridical point of view, he outlined the principle that those Governments that are
made up of the Prime Minister and members, so no hierarchical level are called intermediate Governments with simple structure, organic one, and those containing such a ranking is called hierarchical structure, Heads and organic bi. Most Constitutions deals with a simple structure, e.g. Italy,
Sweden, Denmark and others cover structure of hierarchical, as is the case of Spain or Greece.
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In Romania, the Government is provided by presidential decree after the vote of confidence
granted by the Parliament. The term of Office is four years, but may be terminated ahead of
schedule, and, through the adoption of a motion of no confidence or if the Prime Minister loses
the status of Member of the Government shall be made by presidential decree after the vote of
confidence granted by the Parliament. The term of Office is four years, but may be terminated
ahead of schedule, and, through the adoption of a motion of no confidence or if the Prime Minister loses its membership of the Government. A recent, I witnessed the dismissal of Government
Ungureanu by adopting a motion of censure by the Parliament of Romania, which resulted in the
investrea of a new Government, the Government in may 2012, Ponta, having regard to all the
constitutional provisions in this respect.
In terms of comparison, the appointment of the head of Government of the States where we
have, investing the Government is made by the Parliament, after the appointment of the Prime
Minister by the head of State, e.g. Denmark, Greece, Italy. In Austria, France, Luxembourg,
United Kingdom and the Netherlands, however, the Prime Minister and the Government shall be
appointed by the President without the need for a vote of confidence in Parliament. Freedom of
choice of the head of State in France is appreciable and freedom in the United Kingdom is practically non-existent. Of course, there are also countries that have specific procedures, distincete of
investiture. In Finland the Prime Minister is elected by Parliament and appointed by the President. In Spain, the candidate to the position of Prime Minister designated by agreement between
the King and the President of the Congress of Deputies, became Prime Minister after a vote of
confidence in the Congress of Deputies and other members of the Government are appointed by
the King on the proposal of the Prime Minister.
Romanian President appoints Prime Minister only after it has received a vote of confidence in
Parliament, and not before. Note also the ability of the President to dissolve Parliament if he does
not give a vote of confidence after the completion of the legal proceedings. As regards the responsibility of the Government, it is responsible before Parliament, a situation applicable and Romania, which you can remove by a motion of no confidence.
With reference to the compatibility of the parliamentary government function, the situation
is different. We have countries where membership is conditioned by the quality of the Government of the United Kingdom, MP, Ireland. We have countries where membership of Government
is incompatible with the parliamentarian, as well as Austria, France, Luxembourg, Sweden. And
we of course States that the two qualities are not incompatible, such as Italy, Belgium, Denmark,
Netherlands, Spain and Romania.
As regards the composition of the Government, everywhere there is a Prime Minister and
Ministers. As for the Ministers without portfolios they are found in many European Governments, so that they do not constitute an exception in the Romanian Government. In all countries
the role and power of the Prime Minister will vary from case to case. Some Prime Ministers are
responsible only before Parliaments, others have a responsibility in addition and to the Chief of
State, which limits their power. In Romania the Prime Minister is responsible only before Parliament which gives the position of the central figure of the national policy. Of course, the events
that take place in public life, often may be questioning whether, from the point of view of practical things really are for the purposes of the above theory.
Relatively frequent change in the number of ministries and their titulaturii meets in many
European countries, reflecting adaptation to dynamic reality or an attempt to lift the efficiency of
public services, or are the result of errors or partisan pressures.
One of the most important issues facing the democratic political regimes currently is the formation and functioning of a Government which is supported by a parliamentary majority. When
the election results of the different political parties are very close to that ideology and no party
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obtains an absolute majority of 50 percent plus one of the votes cast, there are inevitable difficulties in the shaping of a Government formula which enjoy the confidence of Parliament in order
to implement the programme of Government. To give a few examples later, Germany and Czech
Republic were faced with this situation in 2006, Belgium in 2007 and Greece in 2012. To get out
of this impasse was needed in these cases of lengthy negotiations between political parties, during
which the Government was in Office until elections remained in power and did not have the legitimacy necessary to exercise their constitutional powers. These negotiations had sometimes
resulted in the formation of broad coalition Governments, but the risk of this type of Government is the strengthening of extremist parties, since only they, will remain in opposition. In
other cases, this deadlock occurs during the term of Parliament, which results in a Government
which enjoys parliamentary majority but are governed on the basis of an artificial majorities
made up equally of parties that declares a formal support and lack of confidence in the party/
parties to the Government. Such solution makes parties declared to be in opposition to benefit
from government action almost as if it had been in power, and the consequence is the lack of
transparency of governmental action.
The current Romanian Constitution, regulates the incompatibilities of function of Government in article 105. According to this provision, the function of a member of Government is incompatible with the exercise of public authority functions, with the exception of Deputy or senator. Based on the finding that a member of the Government who is at the same time and is part
of the default member of both the legislative and executive branches, it may be concluded that the
current rule of compatibility between the two functions, violate the principle of separation of
powers, constitutional guarantee. In the case of draft laws initiated by the Government, members
of the Government who are members or senators and may participate in the vote, thus becoming,
by analogy, the judges in their own cause. Such a solution would benefit this and another, beyond
the implementation of the principle of separation of powers and of clarifying the nature of the
political regime. At the moment, there are two types of procedure: parliamentary immunity for
members of Parliament to one that does not have membership of Government and one that the
members of the Parliament and the latter quality. In the first case, applies only to the provisions
of art. 72. with regard to parliamentary immunity In the second case, an additional condition is
imposed: the prosecution is requested by the Chamber of Deputies, the Senate and the President
of Romania according to art. 109, al.2, condition that was interpreted by the Constitutional Court
in the sense that it is not only necessary for the prosecution to the President, needed and the
consent of the Board of the Member Government concerned by the prosecution. Ministers parliamentary are so far a exorbitant immunity in relation to the role and limits of the institution of
the parliamentary constitutional immunity. Imposing the rule of incompatibility between the
functions of a member of Government and a member of Parliament would make the procedure
described by art. 109, para.2 to apply exclusively to members of the Government, and that described by art. 72, which corresponds to the majority of constitutional democracies, only members of Parliament.

Conclusions:
The Government, as a top executive authority must be able to achieve its fulfilling functions
with professionalism. There is little work if we think that we referenced the strategy to ensure
development of the strategy for the implementation of the programme of the Government, the
regulator, which provides normative and institutional development necessary to achieve strategic
objectives, to the position of State property management, ensuring the administration of public
and private property of the Stateas well as the management of services for which the State is re47

sponsible, to the position of representation, which shall, on behalf of the Romanian Government,
representation of internally and externally, and to the position of State authority, which shall ensure the monitoring and supervision of the application and observance of regulations in the field
of defence, public order and national security, as well as in economic and social spheres and of the
functioning of the institutions and bodies which operate under the control of, or under the authority of the Government.
Awards characterizing the Government in various countries of Europe resides precisely on
account of the fact that we speak of geneze, developments and the different national legislations,
traditions and ways of thinking, just different levels of civilization. We cannot relate only to the
features but we must look to Government as the national authority for interacting with other
national and international authorities. By the way, it performs functions determine the fundamental existence of those, but defines il manages even the existence of the State itself, including
the european environment in which it is manifested. Thus, the identification is overwhelmingly
disfunctions and reducing adverse effects caused by removal of all of them.
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Abstract
The participation to the European Council, an issue that generated many debates in the framework of the cohabitation between the President and the Prime Minister, couldn’t be decided by an
agreement between the two head of the executive, but only by the decision of the Constitutional
Court no. 683/2012. For the purpose of solving the case, the Constitutional Court has raised the issue
of the Romanian political regime nature and has decided that it is semi-presidential. This decision
has been followed by another one, no. 784/2012, where the Constitutional Court reiterated the same
conclusion about the nature of the political regime. The public law and political science authors analyzed in this article could not agree about this issue. The main characteristics of the semi-presidential
regime have been either partially implemented or modified in the Romanian Constitution and this
leads to the opinion that this is a “attenuate” or “parliamentarized” version, or that is a parliamentarian regime, or even that it will transform itself into a presidential one. The Constitutional Court
has solved the case but the debate about the nature of the Romanian political regime is not over yet.
Keywords: European Council, Constitutional Court, semi-presidential regime, President, Prime
Minister, Government, Parliament
Participarea la Consiliul European, temă care a suscitat intense dezbateri în vara anului trecut
şi a constituit unul dintre episoadele care au potenţat conflictul între primul - ministru şi Preşedinte ce a culminat cu suspendarea acestuia din funcţie şi referendumul care a invalidat această
suspendare, a dus la apariţia unei alte teme care din păcate nu a beneficiat de aceeaşi intensitate a
dezbaterii publice: natura regimului politic românesc. În condiţiile în care problema nu era definitiv tranşată în doctrina de drept public, Curtea Constituţională a adăugat un nou episod în
privinţa calificării acestui regim. Din momentul în care Curtea a fost sesizată cu problema participării la Consiliul European, existau două variante: ca acest conflict să nu intre în categoria
conflictelor juridice de natură constituţională pe care Curtea are competenţa să le judece sau ca
acest conflict să intre în această categorie şi, pentru a găsi o rezolvare, să se determine mai exact
natura regimului politic. Curtea a ales cea de-a doua variantă. O alegere ce s-a dovedit a fi una
extrem de dificilă, din moment ce Decizia nr. 683/20121 s-a luat cu majoritatea de 5 la 4, iar toţi
cei 4 judecători care au votat împotrivă au simţit nevoia să exprime opinii separate.
Pentru a rezolva sesizarea Administraţiei Prezidenţiale, Curtea a dorit să decidă mai întâi asupra faptului dacă situaţia dată corespunde unui conflict juridic de natură constituţională. Un răspuns afirmativ în acest sens a fost dat de Curte invocându-se schimbul de scrisori dintre ministrul
afacerilor externe şi un secretar de stat din MAE, pe de o parte şi un consilier prezidenţial, pe de
altă parte. Astfel, situaţia conflictuală este, potrivit Curţii, «născută şi actuală» datorită unor acte
1 M.Of. nr. 701/12.10.2012.
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concrete deja efectuate, ceea ce înseamnă că acest conflict nu se poate naşte doar odată cu participarea efectivă a Preşedintelui la Consiliul European. Din perspectiva acestui articol, nu interesează
de ce acest conflict a fost calificat ca având natură juridică, ci mai mult de ce s-a decis că are o natură constituţională. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a precizat că acest conflict vizează interpretarea art. 80, alin. 1 şi art. 102, alin.1 din Constituţie iar, potrivit unei decizii anterioare
a Curţii, dacă autorităţile publice interpretează şi aplică diferit o dispoziţie constituţională, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională este dovedită2. Astfel, răspunsul la prima întrebare (existenţa unui conflict pe care Curtea are competenţa să îl judece) este strâns legat de răspunsul
la întrebarea cine are dreptul să reprezinte România la Consiliul European.
Pentru a da un răspuns la cea de-a doua întrebare, Curtea a analizat în primul rând natura Consiliului European şi a reprezentării statelor membre UE. Curtea constată că nu se poate face o partajare a agendei Consiliului European pe anumite problematici care eventual ar justifica participarea Preşedintelui în anumite situaţii şi a primului - ministru în alte situaţii, deoarece mandatul de
reprezentare a statului este «unul permanent, şi nu unul fracţionat între două autorităţi publice». În
plus, desemnarea persoanei potrivite să reprezinte un stat membru are drept scop «de a asigura reprezentarea statului membru la cel mai înalt nivel de către autoritatea publică competentă».
De ce este important a clarifica natura unui regim politic pentru a decide cine participă la
Consiliul European? Curtea afirmă că participarea la nivel de Preşedinte se face datorită regimului politic existent (cazul Franţei - regim semi - prezidenţial şi al Ciprului - regim prezidenţial)
sau datorită unui acord între actorii politici (cazul Lituaniei - regim semi-prezidenţial). Pe cale de
consecinţă, dacă în România Constituţia nu partajează atribuţiile în interiorul executivului pentru a afirma fără nici o rezervă dreptul Preşedintelui de a participa la Consiiliul European, dacă
nu există ca în Lituania un acord între actorii politici, rămâne doar soluţia interpretării normelor
din Constituţie de către Curte pentru a determina natura regimului politic.
Pentru a întreprinde această analiză, Curtea s-a bazat pe anumite interpretări din doctrină.
Prima astfel de interpretare folosită este cea a lui Maurice Duverger, primul autor care a teoretizat
regimul semi-prezidenţial3. Curtea citează două lucrări ale acestuia pentru a afirma că regimul
semi-prezidenţial trebuie să întrunească trei condiţii:
–– Preşedintele să fie ales prin vot universal;
–– Preşedintele să dispună de competenţe considerabile;
–– Preşedintele este secondat de un prim - ministru şi de miniştri, parte a puterii executive
care pot rămâne în funcţie doar dacă Parlamentul nu se opune.
În viziunea Curţii, prima şi a treia condiţie sunt îndeplinite în cazul României, rămânând a se
discuta cea de-a doua condiţie, pe baza analizei pe care Robert Elgie o dedică modelului lui Duverger4. Natura «competenţelor considerabile» este demonstrată de Curte în felul următor:
«alături de alte elemente, alăturate rolului Preşedintelui României în politica externă, precum
calitatea sa de comandant al forţelor armate, preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării,
competenţa de a solicita reexaminarea legii, de a sesiza Curtea Constituţională, de a desemna candidatul pentru funcţia de prim - ministru, de a numi un prim - ministru interimar, dea numi miniştri, de a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului, de a consulta populaţia ţării prin referendum, de a numi în funcţii publice, de a acorda graţieri individuale, regimul politic trebuie să fie
calificat ca fiind unul semi-prezidenţial» (subl.ns.)
2 Decizia nr. 270/2008, M.Of. nr. 290/15.04.2008.
3 Maurice DUVERGER, Échec au roi, Albin Michel, Paris, 1978; A new political system model: semi-presidential government, European Journal of Political Research, vol. 8/1980, pp. 165 - 187.
4 Robert ELGIE, Duverger, Semi-presidentialism and the supposed French archetype, West European Politics, no. 32 (2), p. 248 şi urm.
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Curtea nu s-a mărginit să dea acest verdict bazat exclusiv pe interpretarea normelor constituţionale, ci a ţinut să invoce propria sa jurisprudenţă5 pentru a dovedi existenţa «competenţelor
considerabile» ale Preşedintelui.
Referitor la participarea la Consiliul European, Curtea a afirmat că, potrivit art. 80, alin.1 din
Constituţie, Preşedintele reprezintă statul român, ceea ce «îi permite să traseze liniile viitoare pe
care statul le va urma în politica sa externă». O atare afirmaţie este, potrivit Curţii, «legitimată de
caracterul reprezentativ al funcţiei, Preşedintele României fiind ales de cetăţeni prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat». Primul - ministru are competenţa de a asigura realizarea
politicii externe, potrivit art. 102, alin.1 din Constituţie, ceea ce înseamnă că Guvernul «urmează
să implementeze în mod corespunzător măsurile faţă de care statul s-a angajat». Reprezentarea
statului poate fi astfel delegată de către Preşedinte primului - ministru.
Curtea a analizat şi Declaraţia Parlamentului nr. 1/2012 care crea o departajare de competenţe între Preşedinte şi Guvern în domeniul politicii externe. Declaraţia respectivă acredita ideea
unei partajări orizontale de competenţe dar această partajare este în realitate pe verticală, între
definirea liniilor directoare ale politicii externe (Preşedinte) şi punerea lor în aplicare (Guvern).
Această Declaraţie a fost invocată de Guvern în faţa Curţii pentru a justifica participarea primului
- ministru la Consiliul European.
Într-o opinie separată, trei judecători ai Curţii consideră că nu a existat un conflict juridic de
natură constituţională care să justifice competenţa Curţii, ci doar de problema de a decide cine
reprezintă România, problemă de natură politică «care trebuie să fie tranşată, atunci când există
divergenţe în acest sens între Preşedinte şi primul - ministru, de către Parlament», justificându-se
astfel relevanţa Declaraţiei Parlamentului mai sus - menţionată.
Într-o altă opinie separată, s-a considerat că această Declaraţie nu poate fi supusă controlului
Curţii, fiind un act politic, iar acest act nu crează un conflict juridic de natură constituţională
între Preşedinte şi primul - ministru. Pentru ca această opinie să fie pe deplin motivată, autorul
ei ar fi trebuit să afrme că de fapt calificarea drept generatoare de conflict de către Curte a corespondenţei dintre reprezentanţii MAE şi ai Administraţiei Prezidenţiale nu stă de fapt la baza
vreunui conflict juridic de natură constituţională.
A existat şi o opinie concurentă prin care s-a dorit a se întări existenţa unui conflict juridic de
natură constituţională. Astfel, s-a afirmat că Parlamentul nu poate constata şi rezolva conflicte de
natură constituţională, atribuţie ce revine exclusiv Curţii Constituţionale. S-a considerat deasemenea că din UE fac parte state suverane, ceea ce împiedică de fapt calificarea drept probleme de politică internă a chestiunilor aflate pe agenda Consiliului European. Cea mai bună dovadă a existenţei
unui asemenea conflict este că Parlamentul a adoptat o lege privind cooperarea dintre Parlament şi
Guvern în domeniul afacerilor europene care a fost contestată la Curte, caz nesoluţionat de Curtea
la data examinării conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedinte şi primul - ministru (27 iunie 2012), concluzie valabilă şi la data publicării acestei Decizii (12 iulie 2012).
Acest din urmă caz a fost soluţionat prin Decizia nr. 784/20126. Decizia nu prezintă interes
pentru acest articol decât pentru faptul că invocă Decizia nr. 683/2012, afirmându-se că «în motivarea acestei soluţii, Curtea a reţinut în esenţă, că regimul politic consacrat de Constituţie trebuie să fie calificat ca fiind unul semi-prezidenţial». Prin Decizia nr. 784/2012 Curtea a constatat
că un număr de trei articole din legea mai sus menţionată sunt neconstituţionale, printre altele şi
cel care afirma că reprezentantul României la Consiliul European se stabileşte prin acord între
5 Decizia nr. 98/2008, M.Of. nr. 140/22.02.2008: Decizia nr. 799/2011, M.Of. nr. 440/23.06.2011; Decizia
nr. 270/2008, M.Of. nr. 290/15.04.2008; Decizia nr. 384/2006, M.Of. nr. 451/24.05.2006; Decizia nr.
375/2005, M.Of. nr. 491/8.07.2005.
6 M.Of. nr. 701/12.10.2012.
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Guvern şi Administraţia Prezidenţială care este contrar art. 80, alin. 2 din Constituţie, motivul
fiind că doar Preşedintele poate, potrivit Deciziei nr. 683/2012, să reprezinte statul la lucrările
Consiliului European. De menţionat că această decizie, ca şi precedenta, a fost luată cu o majoritate de 5 la 4, cei patru judecători care au votat împotrivă formulând o opinie separată. Pentru
analiza noastră, este relevantă poziţia exprimată în această opinie separată potrivit căreia «a califica regimul politic românesc ca fiind unul semi-prezidenţial nu implică şi dreptul exclusiv al
preşedintelui de a angaja statul în cadrul reuniunilor Consiliului European». Prin urmare, există
un consens la nivelul Curţii potrivit căruia regimul politic românesc este semi-prezidenţial, divergenţele între judecători fiind generate de poziţii contrare legate de consecinţa unei atare calificări în ceea ce priveşte reprezentarea României la Consiliul European.
Era într-adevăr nevoie de o asemenea analiză a Curţii pentru a decide o problemă care este
fără îndoială importantă dar, în cele din urmă, nu reprezintă aspectul esenţial al funcţionării instituţiilor descrise de Constituţie? Dată fiind încărcătura momentului, tensiunile ireconciliabile
dintre primul - ministru şi Preşedinte, Curtea a fost obligată să tranşeze această problemă şi să îi
acorde toată atenţia pentru a nu-şi vedea pusă în discuţie legitimitatea. Pentru a încerca să se
obţină o soluţie consensuală, s-a încercat mai întâi a se vedea care este cel mai mic numitor comun al opiniilor judecătorilor Curţii, iar acesta a fost natura regimului politic. Curtea a avut
ocazia în nenumărate rânduri să se pronunţe asupra acestui aspect, de fiecare dată când a luat în
discuţie natura prerogativelor celor doi şefi ai executivului. Nu a făcut-o până la această decizie
din 2012. Explicaţia constă în pasajul citat din Decizia nr. 784/2012: toţi judecătorii Curţii au fost
de acord că avem de-a face cu un regim semi-prezidenţial. În rest, asupra consecinţelor acestei
afirmaţii, asupra tuturor aspectelor aflate în litigiu, judecătorii Curţii nu s-au putut pune de acord.
Am putea fi tentaţi să credem că Decizia nr. 683/2012 ia în calcul şi lămureşte astfel toate
disputele doctrinare, iar calificarea regimului drept semi-prezidenţial va rămâne valabilă până
când o eventuală revizuire a Constituţiei va modifica în mod substanţial modul de definire şi
competenţele Preşedintelui şi primului - ministru. În realitate, judecătorii Curţii au făcut o interpretare proprie a Constituţiei ce nu este bazată pe de-a întregul pe nici una dintre interpretările
ce au fost făcute până acum în doctrină. Nici unul dintre autorii români sau străini care s-au exprimat pe baza actualei Constituţiei nu au afirmat tranşant că este vorba de un regim semi-prezidenţial pur, în versiunea lui Duverger. Dealtfel, Curtea nu invocă nici un autor în afară de Maurice Duverger şi Robert Elgie, aceştia fiind citaţi cu lucrări care nu au legătură cu România.
Prima încercare de a defini regimul politic românesc aparţine unor autori care au fost dealtfel
şi implicaţi în opera de redactare a Constituţiei7. Aceştia nu pun la îndoială existenţa unui regim
semi-prezidenţial, diferit de cel parlamentar şi de cel prezidenţial. Acest regim este caracterizat
prin alegerea şefului statului prin vot universal direct sau indirect (cazul Finlandei), au guverne
responsabile în faţa Parlamentului, iar rolul Preşedintelui este «important» (probabil o referire la
«competenţele considerabile» teoretizate de Duverger). Dintre toate trăsăturile regimului semiprezidenţial, doar puţine se regăsesc, în opinia autorilor, în Constituţia României. Majoritatea se
regăsesc «sub diverse forme de natură a diminua ‘greutatea‘ influenţei politice a preşedintelui ţării». Regimul nostru politic este caracterizat ca unul în care are loc o îngrădire a “funcţiilor prezidenţiale” şi o adaptare a unor «soluţii specifice regimurilor parlamentare”. Nu se specifică de fapt
care sunt aceste îngrădiri şi adaptări care îndepărtează regimul politic românesc de un regim
prezidenţial, respectiv parlamentar şi care este corespondentul acestora în texte constituţionale.
Concluzia acestor autori este că “regimul nostru politic poate fi caracterizat ca un regim semi7 Mihai CONSTANTINESCU, Ion DELEANU, Antonie IORGOVAN, Ioan MURARU, Florin VASILESCU, Ioan VIDA, Constituţia României - comentată şi adnotată, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”,
Bucureşti, 1992, p. 184. Autorul acestui comentariu este Florin Vasilescu.
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prezidenţial “atenuat” sau “parlamentarizat”, în sensul sporirii aportului celorlaţi factori de putere
şi, cu precădere, a parlamentului în viaţa politică a ţării”. Cu alte cuvinte, se considera că atribuţiile Parlamentului ar fi o contrapondere la cele ale Preşedintelui şi astfel regimul politic nu poate
fi situat nici în categoria celor parlamentare, nici în cea a celor semi-prezidenţiale, împrumutând
de fapt din ambele. Această concluzie nu este bazată pe o cercetare comparativă a atribuţiilor
Preşedintelui, primului - ministru, Guvernului sau Parlamentului în regimurile semi-prezidenţiale şi parlamentare pentru a vedea exact unde se situează regimul politic românesc. Este drept pe
de altă parte că în 1992 o asemenea analiză nu putea fi efectuată, dată fiind perioada scurtă de la
adoptarea Constituţiei care nu permisese crearea unor practici instituţionale, iar Curtea Constituţională nu avusese încă ocazia să se pronunţe asupra unor prevederi esenţiale pentru raporturile dintre puteri şi din interiorul puterilor statului.
Aceeaşi opinie este susţinută şi de Antonie Iorgovan în 2005. Acesta se raliază de fapt integral
opiniei exprimate în lucrarea mai sus menţionată însă, pe de altă parte, susţine că odată cu Revizuirea Constituţiei în 2003 regimul politic românesc a devenit semi-parlamentar, fiind întru totul
de acord cu opinia exprimată de autorii unui comentariu la Constituţia revizuită. Pentru Antonie
Iorgovan, regimul semi-prezidenţial este identic cu cel semi-parlamentar, aşa cum rezultă dealtfel
din subtitlul pe care îl foloseşte: «argumente de ordin constituţional pentru regimul semi-prezidenţial sau semi-parlamentar». Dacă citim cu atenţie comentariul Constituţiei la care se raportează Antonie Iorgovan, observăm că autorii acestuia nu consideră revizuirea din 2003 drept
esenţială pentru modificarea tipului de regim politic, ci propun ca în locul sintagmei de «regim
semi-prezidenţial atenuat» să se folosească sintagma de «regim semi-parlamentar»8.
Antonie Iorgovan oferă 12 argumente în favoarea existenţei unui regim semi-prezidenţial:
–– Parlamentul şi Preşedintele sunt aleşi prin vot universal, fiind organe reprezentative la nivel naţional;
–– Dreptul Preşedintelui de a dizolva Parlamentul nu se poate exercita decât cu respectarea
anumitor condiţii;
–– Parlamentul poate trage la răspundere Preşedintele, prin suspendarea din funcţie şi ulterior prin organizarea unui referendum;
–– Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui pentru înaltă trădare;
–– Preşedintele poate cere poporului să-şi exprime voinţa prin referendum;
–– Preşedintele desemneză un candidat pentru funcţia de prim - ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament;
–– Guvernul răspunde în faţa Parlamnentului;
–– Preşedintele şi fiecare Cameră pot cere urmărirea penală a membrilor Guvernului
–– Preşedintele nu are drept de iniţiativă legislativă;
–– Refuzul Preşedintelui de a promulga o lege se exercită o singură dată;
–– Cele mai importante atribuţii ale Preşedintelui în domeniul politicii externe, al apărării, al
stărilor excepţionale sunt condiţionate, în exercitarea lor, fie de voinţa Guvernului, fie de
cea a Parlamentului sau se află sub controlul Parlamentului;
–– Decretele Preşedintelui, emise în exercitarea celor mai importante atribuţii, sunt contrasemnate de primul-ministru9.
Într-un alt comentariu la Constituţie, semnat de Ştefan Deaconu, într-o carte editată de doi
dintre autorii comentariului la Constituţie citat de Antonie Iorgovan, se consideră că «o analiză
atentă a tuturor atribuţiilor conferite de Constituţie Preşedintelui ne face să observăm că, de fapt,
8 Mihai CONSTANTINESCU, Antonie IORGOVAN, Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU, Constituţia României revizuită - comentarii şi explicaţii, All Beck, Bucureşti, 2004, pp. 157 - 158.
9 Antonie IORGOVAN, Tratat de drept administrativ, vol. I, All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 294 - 298.

53

din punct de vedere al formei de guvernământ, România este o republică semi-prezidenţială, dar cu
atribuţii mult diminuate pentru şeful de stat»10. Acest punct de vedere se bazează îndeosebi pe posibilităţile foarte reduse ale Preşedintelui de a dizolva Parlamentul. Opinia lui Ştefan Deaconu este
diferită de cele prezentate anterior. În acelaşi context Ştefan Deaconu face o prezentare a regimurilor
politice ale celor 27 de state membre UE, iar în categoria de «republică semiprezidenţială» include
Austria, Bulgaria, Franţa, Finlanda, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugalia, România şi Slovenia11.
Tudor Drăganu nu s-a rezumat la a considera că regimul politic românesc face parte dintr-o
categorie sau alta, ci a analizat problema regimurilor semi-prezidenţiale în toată complexitatea ei.
Atunci când prezintă regimurile politice, Tudor Drăganu are în vedere şi regimul semi-prezidenţial, afirmând că «evoluţia vieţii constituţionale în unele ţări a dus la apariţia unor astfel de sisteme hibride, care, spărgând tiparele tradiţionale atât ale regimului parlamentar, cât şi ale regimului
prezidenţial, au încercat să ajungă la soluţii de compromis, situate undeva la mijlocul drumului
care le separă, unii autori din literatura occidentală nu ezită să vorbească despre «regimuri semiprezidenţiale»12. În această categorie ar intra, potrivit lui Tudor Drăganu, Maurice Duverger dar,
pe de altă parte, este subliniat faptul că în opinia unor alţi autori (Marcel Prélot) nu putem vorbi
de un nou regim prin raportare la Constituţia Franţei din 1958, ci mai degrabă de un regim eclectic13. Dealtfel, opinia potrivit căreia regimul politic francez nu ar fi semi-prezidenţial, ci de o altă
natură nu este singulară, ea a mai fost susţinută şi de alţi autori mai recent14.
Tudor Drăganu întreprinde o analiză complexă a tipului de regim politic consacrat de Constituţia României. În primul rând, sunt evidenţiate diferenţele faţă de modelul francez în cea ce
priveşte prerogativele Preşedintelui:
–– Preşedintele Franţei poate legifera prin referendum peste voinţa Parlamentului, în România este nevoie de consultarea Parlamentului;
–– Preşedintele Franţei are atribuţii foarte largi în situaţii de criză, mult mai dezvoltate decât
omologul său;
–– Preşedintele Franţei îl numeşte pe primul - ministru, cel al României îl numeşte doar după
votul de investitură din Parlament;
–– Preşedintele Franţei semnează ordonanţele Guvernului, în România acestea sunt semnate
de primul - ministru şi de ministrul de resort;
–– Preşedintele Franţei poate dizolva Parlamentul după consultarea acestuia şi a primului ministru, Preşedintele României poate dizolva Parlamentul într-un singur caz15.
Potrivit lui Tudor Drăganu, autorii Constituţiei din 1991 au avut preocuparea constantă de a
diminua rolul Preşedintelui, astfel încât primul - ministru să aibă rolul principal în cadrul executivului, citându-l pe Antonie Iorgovan care afirma că «funcţia politică cea mai importantă a ţării
este funcţia de prim - ministru»16. Pe de altă parte însă, această concepţie nu a fost urmărită unitar în cuprinsul Constituţiei, din moment ce s-a acordat Preşedintelui funcţia de mediere între
puterile statului. Datorită acestei prerogative, Preşedintele are mai multe puteri decât un şef de
stat din cadrul unui regim parlamentar dar mai puţine decât le are Preşedintele Franţei care deasemenea posedă prerogativa medierii între puterile statului. Cu alte cuvinte, faptul că s-a preluat
10 (editată de) Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU, Constituţia României. Comentariu pe articole,
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 756.
11 (editată de) Ioan MURARU, Elena Simina TĂNĂSESCU, op. cit., p. 765.
12 Tudor DRĂGANU, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 287.
13 Marcel PRÉLOT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1972, pp. 580 - 583.
14 Jean - Louis QUERMONNE consideră că regimul politic francez este “prezidenţial dualist” (Les régimes politiques occidentaux, Seuil, Paris, 2006, p. 165).
15 Tudor DRĂGANU, op. cit., vol. II, p. 226.
16 Antonie IORGOVAN, Drept administrativ, Bucureşti, 1993, vol. IV, p. 56.
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această prerogativă din modelul francez este cel mai bun argument în favoarea unui regim semiprezidenţial, chiar dacă acesta este mai slab creionat decât modelul din care s-a inspirat. O altă
diferenţă faţă de regimurile parlamentare este dată de acele atribuţii ale Preşedintelui care pot fi
exercitate de Preşedinte fără a mai fi nevoie de concursului primului - ministru sau al unui ministru. Chiar şi în cazurile în care este obligatorie contrasemnătura primului - ministru, această
condiţie nu este la fel conturată ca în regimurile parlamentare.
Tudor Drăganu introduce în analiză şi practicile regimului politic care pot influenţa natura sa.
În cazul unei coabitări între Preşedinte şi Parlament, rolul de mediator al Preşedintelui s-ar reduce la medierea între Preşedinte şi Parlament. Însă, chiar şi în acest caz, Preşedintele «suspendat în
aer, va trebui să se resemneze la un rol pasiv şi să se conformeze liniei politice stabilite de primul
- ministru în acord cu Parlamentul»17. În situaţia unei astfel de coabitări, regimul politic nu mai
este semi-prezidenţial, ci tinde spre caracteristicile regimului parlamentar. Această tendinţă se
poate manifesta nu numai în cazul unei coabitări, ci şi în situaţia în care Preşedintele decide să
aibă o abordare tipică unui şef de stat ales de Parlament. Exemplul pe care Tudor Drăganu îl dă
este situaţia în care Preşedintele apelează la primul - ministru pentru contrasemnătura tuturor
actelor sale18. Toate aceste comentarii nu îl determină pe Tudor Drăganu să afirme că regimul
politic românesc ar intra în categoria regimurilor parlamentare, ci afirmă foarte clar că acest regim este semi-prezidenţial19.
Dana Tofan face de asemenea o analiză aprofundată a tipului de regim politic. Pornind de la
trei opinii diferite, cea a regimului semi-prezidenţial atenuat (Florin Vasilescu), cea a regimului
parlamentar (Ioan Vida20) şi cea a regimului semi-prezidenţial (Tudor Drăganu), autoarea consideră că «o personalitate puternică ar putea contribui efectiv în timp la accentuarea poziţiei instituţiei, datorită mai ales, modului de reglementare a atribuţiilor prezidenţiale care, deşi adeseori
condiţionate, lasă la dispoziţia Preşedintelui, în destule situaţii, o largă marjă de apreciere, în decizia ce urmează a fi luată». Dana Tofan consideră astfel că, datorită practicilor politice, regimul
românesc poate îmbrăca nu doar haina regimului semi-prezidenţial şi a celui parlamentar dar şi
pe cea a regimului prezidenţial. La fel ca şi pentru Tudor Drăganu, esenţial în definirea naturii
regimului politic este pentru Dana Tofan funcţia de mediere a Preşedintelui. Autoarea emite o
opinie extrem de interesantă ce merită a fi semnalată: articolul respectiv ar fi un «pact» între două
viziuni politice din Adunarea Constituantă, cea republicană şi cea monarhică, aceasta din urmă
fiind justificată datorită faptului că Preşedintele, ca şi monarhul constituţional, nu poate avea o
apartenenţă politică21.
Constanţa Călinoiu şi Victor Duculescu afirmă fără echivoc faptul că România este o «republică semi-prezidenţială», datorită modului cum sunt reglementate prerogativele Preşedintelui22.
Dan Claudiu Dănişor se rezumă la a face o clasificare a regimurilor politice, fără a se exprima
dacă România face parte sau nu din această categorie. Spre deosebire de argumentaţia lui Duverger, însuşită ca atare după cum am văzut şi de Curtea Constituţională, Dan Claudiu Dănişor se
rezumă la a invoca două caracteristici ale regimului semi-prezidenţial: un preşedinte ales prin vot
universal, un prim - ministru şi un guvern responsabili în faţa parlamentului. Prima carateristică
17 Tudor DRĂGANU, op. cit., vol. II, p. 233.
18 Ibidem, p. 235.
19 Ibidem, p. 229.
20 Ioan VIDA, Puterea executivă şi administraţia publică, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti,
1994, p. 38.
21 Dana APOSTOL TOFAN, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, All Beck,
1999, pp. 277 - 278.
22 Constanţa CĂLINOIU, Victor DUCULESCU, Drept constitutional şi instituţii politice, Lumina Lex,
Bucureşti, 2005, p. 188.
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se întâlneşte şi în regimurile prezidenţiale, nu însă şi cea de-a doua. Dan Claudiu Dănişor insistă
pe oscilaţiile regimului semi-prezidenţial date de practicile politice dar nu afirmă că astfel acest
regim devine prezidenţial sau parlamentar. Există patru astfel de situaţii care determină diferenţe
în ceea ce priveşte exercitarea concretă a relaţiilor dintre puteri:
–– Majoritatea [parlamentară] este de aceeaşi parte cu Preşedintele şi îl recunoaşte drept şef;
–– Preşedintele este membru al majorităţii dar nu-i este şef;
–– Majoritatea este opusă Preşedintelui;
–– Nu există o majoritate.
Dan Claudiu Dănişor nu se rezumă la a face doar prezentarea teoriei lui Duverger, ci aminteşte şi de critica noţiunii de regim semi-prezidenţial întreprinsă de Georges Burdeau sau Bernard
Chantebout23.
Analiza Genovevei Vrabie porneşte tot de la articolul din Constituţie care descrie medierea
efectuată de Preşedinte. Potrivit acesteia, există o contradicţie între această prevedere şi restul articolelor din Constituţie care descriu rolul Preşedintelui. Genoveva Vrabie este întru totul de acord
cu abordarea temei de către Tudor Drăganu, inclusiv în ceea ce priveşte diferenţele între regimul
politic românesc şi cel francez. Modelul francez este preluat dar nu integral, ceea ce înseamnă că
«se pune o pălărie prea largă pe capul Preşedintelui României». Genoveva Vrabie afirmă că «regimul politic al României este, ca şi cel din Franţa, un regim politic mixt dar articulat diferit». Nu
este folosită sintagma «regim semi-prezidenţial», ci cea de regim mixt, ceea ce denotă, în opinia
noastră, intenţia autoarei de a avea o distanţare faţă de terminologia introdusă de Duverger şi o
deschidere mai amplă faţă de expresiile alternative care descriu acest tip de regim24.
Simina Tănăsescu consideră că regimul politic românesc este semi-prezidenţial dar, din felul
în care au fost exercitate de-a lungul vremii prerogativele Preşedintelui, ne aflăm pe o «pantă
alunecoasă» (slippery slope), aşa încât «este posibil ca în viitor acest sistem să fie considerat ca pur
prezidenţial». Autoarea este de părere că există o mare discrepanţă între prerogativele Preşedintelui, aşa cum sunt definite de Constituţie şi puterea sa reală, acest lucru fiind posibil datorită
ambiguităţilor Constituţiei:
«Diferenţa dintre puterile constituţionale şi cele reale ale şefului de stat poate oferi o idee cât de
imposibil este de calificat sistemul politic românesc cu certitudine. De-a lungul timpului, Preşedinţii
României au interferat cu puterile constituţionale ale Parlamentului, prin modalităţi aflate deseori
la limita neconstituţionalităţii sau au interferat cu puterea de decizie a Guvernului sau a primului
- ministru în domenii în care legea fundamentală nu operează cu o distribuţie clară a competenţelor»25.
Camelia Tomescu se rezumă să afirme că «sistemul de reprezentare a puterilor statului se
prezintă într-o variantă semi-prezidenţială» şi să menţioneze opiniile din doctrină potrivit cărora
regimul politic românesc este semi-prezidenţial atenuat26. Autoarea prezintă caracteristicile regimului semi-prezidenţial despre care consideră că a împrumutat de la regimul parlamentar «existenţa unui Guvern colegial şi solidar, responsabil în faţa camerei alese prin vot universal direct»,
iar de la regimul prezidenţial «instituţia Preşedintelui ales…prin sufragiu universal direct şi care
dispune nu doar de autoritatea conferită de acest mod de alegere, dar şi de puteri adesea foarte
importante». Aceste împrumuturi duc la existenţa în cadrul unui regim semi-prezidenţial a unor
23 Dan Claudiu DĂNIŞOR, Drept constitutional şi instituţii politice, C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. I, pp.
489 - 491.
24 Genoveva VRABIE, Le régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-décembriste, Institutul
European, Iaşi, 2010, pp. 332 - 333.
25 Simina TĂNĂSESCU, The President of Romania, or the Slippery Slope of a Political System, European
Constitutional Law Review, no. 4/2008, pp. 64 - 97.
26 Camelia TOMESCU, Raporturile dintre şeful statului şi primul-ministru în ţările Uniunii Europene,
Revista de drept public, nr. 3/2009, pp. 59 – 60.
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«anumite incoerenţe din punct de vedere funcţional”27. Potrivit Cameliei Tomescu, tendinţa ţărilor europene este de a merge nu înspre varianta regimului semi-prezidenţial, ci spre regimuri în
care rolul Guvernului este mai accentuat, iar un model semi-prezidenţial perfect, care să asigure
stabilitate în orice condiţii, nu există. Aceeaşi autoare prezintă într-o altă lucrare pe larg regimul
semi-prezidenţial şi criticile aduse acestui concept, printre care cea ce se referă la faptul că preşedintele nu este ales prin sufragiu universal în unele state (Finlanda, Irlanda) care intră în această
categorie. Camelia Tomescu prezintă rolul Preşedintelui în cadrul regimului semi-prezidenţial,
punând accent pe relaţiile cu primul -ministru, în special desemnarea acestuia. În categoria ţărilor care sunt prezentate intră şi cele care nu au fost analizate de Duverger (România, Slovenia,
Bulgaria, Lituania, Polonia)28.
Regimul semi-prezidenţial nu este tratat în doctrina românească doar din perspectiva dreptului public dar şi a ştiinţei politice. Preluând o distincţie clasică, Alexandru Radu consideră că
există patru categorii de regimuri politice democratice: prezidenţial, semi-prezidenţial, parlamentar şi directorial. Regimul semi-prezidenţial este considerat o «formulă mixtă de guvernare»,
iar caracterul mixt este privit ca fiind punctul său slab. Problema acestui tip de regim o reprezintă, în opinia lui Alexandru Radu, majorităţile parlamentare care nu întotdeauna generează stabilitate politică29. Meritul analizei lui Alexandru Radu este acela de a introduce în literatura românească dedicată regimului semi-prezidenţial doi autori de ştiinţă politică: Arend Lijphart şi Giovanni Sartori. Potrivit lui Lijphart, există doar regimuri prezidenţiale şi parlamentare, iar categoria semi-prezidenţial este contestată, pe motiv că ţările care ar intra în aceasta pot fi asimilate
primelor două categorii, odată cu răspunsul la întrebarea cine este adevăratul şef al guvernului30.
Giovanni Sartori recunoaşte existenţa unei categorii aparte de regim semi-prezidenţial şi consideră că acesta este caracterizat prin următoarele caracteristici:
–– Preşedintele este ales prin vot popular - direct sau indirect - pentru o perioadă prestabilită;
–– Preşedintele împarte puterea executivă cu un prim - ministru şi intră astfel într-o structură
de autoritate duală;
–– Preşedintele este independent de Parlament dar nu poate guverna singur;
–– Primul-ministru şi cabinetul său sunt independenţi de Preşedinte în măsura în care sunt
supuşi atât încrederii, cât şi neâncrederii parlamentare şi în măsura în care au nevoie de
sprijinul unei majorităţi parlamentare;
–– Structura de autoritate dualistă admite diferite echilibre şi aranjamente de putere în interiorul executivului, astfel încât să subziste«autonomia potenţială» a fiecărei componente a
executivului.
Pentru Sartori, semi-prezidenţialismul este mai bun decât prezidenţialismul şi mai aplicabil
decât parlamentarismul dar nu este «cel mai bun». Sartori afirmă că semiprezidenţialismul are
multe virtuţi şi prezintă un tip diferit de regim politic, «prezidenţialismul alternant», fără a explicita care dintre cele două regimuri ar fi de preferat31.
Alexandru Radu are meritul de a prezenta, pentru prima dată în literatura de specialitate românească, o comparaţie între modelul de regim semi-prezidenţial al lui Duverger şi cel al lui
27 Camelia TOMESCU, Raporturile dintre şeful statului şi primul-ministru în ţările Uniunii Europene, op.
cit., p. 55.
28 Camelia - Rodica TOMESCU, Raporturile dintre Guvern şi Parlament, C.H. Beck, 2012, pp. 216 - 228.
29 Alexandru RADU, Sisteme politice contemporane. Forme de guvernare în 29 de state, C.H. Beck, Bucureşti, 2010, pp. 24 - 25.
30 Arend LIJPHART, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări,
traducere de Cătălin Constantinescu, Polirom, Iaşi, 2000, pp. 120 - 129.
31 Giovanni SARTORI, Ingineria constituţională comparată, traducere de Cristian Dan şi Irina Stoica,
Mediterana 2000/Ars Docendi, Bucureşti, 2006, pp. 172 - 178.
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Sartori: dacă pentru Duverger regimul semi-prezidenţial «reprezintă o alternare între faze prezidenţiale şi parlamentare», pentru Sartori şeful executivului oscilează în funcţie de cum se schimbă majorităţile parlamentare. Pentru Alexandru Radu, această «oscilaţie a capetelor» este «soluţia
pentru a bloca conflictul potenţial specific oricărei structuri de putere bicefale»32. De asemenea,
Alexandru Radu prezintă şi teoria care neagă existenţa regimului semi-prezidenţial ce aparţine
lui Matthew Shughart şi John Carey, aceştia considerând că există în schimb două regimuri care
asigură supremaţia primului - ministru - regimul premier-prezidenţial sau a preşedintelui - regimul prezidenţial-parlamentar33.
Alţi doi autori care abordează regimul politic românesc din perspectiva ştiinţei politice şi pornesc
de la premisa naturii sale semi-prezidenţiale sunt Bogdan Dima34 şi Raluca Mariana Negulescu35 care
oferă sinteze ale abordărilor din literatura de specialitate, autori străini şi români deopotrivă.
Unul dintre cei mai importanţi autori străini care s-au aplecat asupra naturii regimului politic
românesc şi care a produs, alături de Tudor Drăganu, una dintre cele mai complexe analize pe această temă este Giovanni Sartori. Acesta a publicat două articole cu această temă, primul dintre ele fiind
tradus în limba română şi regăsindu-se în anexa cărţii Ingineria constituţională comparată36.
Sartori este singurul autor (cu excepţia lui Ioan Vida, în doctrina autohtonă) ce susţine că
regimul politic românesc este parlamentar şi nu semi-prezidenţial. Argumentele sale se întemeiază pe prevederile Constituţiei:
–– Funcţia de mediator a Preşedintelui este una specifică regimului parlamentar, în variantele
de regim prezidenţial şi semi-prezidenţial Preşedintele este parte la jocul actorilor politici;
–– Preşedintele nu are o putere autonomă de a-l desemna pe primul-ministru, ci doar prin
consultare cu partidele politice din Parlament. În cazul unei remanieri, miniştrii ce urmează a face parte din Guvern sunt propuşi de primul - ministru (la data la care Sartori redacta acest articol, Curtea Constituţională nu decisese încă faptul că Preşedintele are dreptul
să refuze, o singură dată, o astfel de propunere şi să ceară primului-ministru să facă motivat o altă propunere37);
–– Preşedintele poate să consulte Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă
deosebită şi poate participa la anumite şedinţe ale Guvernului. Acestea sunt prerogative
specifice unui şef de stat din regimurile semi-prezidenţiale dar sintagma «poate» are semnificaţia unei caracteristici slabe a regimului politic;
–– Dizolvarea Parlamentului de către Preşedinte se poate face doar prin consultarea acestuia,
ceea ce trimite la o trăsătură a regimurilor parlamentare;
–– Referendumul poate fi convocat de Preşedinte cu consultarea Parlamentului. Convocarea
unui referendum este tipică regimurilor prezidenţiale dar Sartori consideră că această instituţie poate fi calificată ca aparţinând unui regim politic sau altul doar prin examinarea
felului în care este aplicată38.
32 Alexandru RADU, op. cit., p. 30.
33 Matthew S. SHUGHART, John M. CAREY, Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
34 Bogdan DIMA, Semiprezidenţialismul românesc postdecembrist, Sfera Politicii, nr. 139/2009, pp. 14 - 28.
35 Raluca Mariana NEGULESCU, Reflecţii - semiprezidenţialismul în România, Sfera Politicii, nr.
139/2009, pp. 29 - 36.
36 Giovanni SARTORI, Sul sistema costituzionale romeno, Studia Politica. Romanian Political Science
Review, vol. II, no. 1/2002, pp. 9 - 12; varianta în limba română: Despre sistemul constituţional românesc,
în Ingineria constituţională comparată, op. cit., pp. 287 - 292. Idem, Alcuni chiarimenti sul semiprezidenzialismo, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. III, no. 3/2003, pp. 617 - 620.
37 Decizia nr. 98/2008, M.Of. nr. 140/22.02.2008.
38 Giovanni SARTORI, Despre sistemul constituţional românesc, op. cit.
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Sartori oferă şi o explicaţie a alegerii acestui design instituţional: România a experimentat în
timpul comunismului cea mai radicală formă de prezidenţialism posibil şi a dorit să creeze un
executiv bicefal în care să existe un control reciproc între cei doi şefi ai executivului.
Ioan Stanomir este unul dintre puţinii autori români39 care menţionează contribuţia lui Giovanni Sartori la analiza naturii regimului politic românesc, punând în paralel analiza sa cu cea a
lui Tudor Drăganu, însă evită iniţial să se pronunţe dacă consideră regimul politic românesc ca
fiind semi-prezidenţial sau parlamentar40. Într-o carte publicată un an mai târziu, Ioan Stanomir
se distanţează de modelul lui Giovanni Sartori şi afirmă clar că regimul politic românesc este semi-prezidenţial:
«Lectura aplicată de Giovanni Sartori Constituţiei României este edificatoare, deşi ipoteza imposibilităţii de a descrie România ca un sistem semiprezidenţial tipic este amendabilă: chiar dacă se îndepărtează de precedentul francez, România nu rămâne mai puţin importantă ca variantă semiprezidenţială atenuată. Aplicarea criteriilor originare ale lui Sartori este perefect posibilă în cazul românesc»41.
Un alt autor care s-a aplecat asupra naturii regimului politic românesc este Olivier Duhamel.
Atunci când ia în discuţie «noile regimuri semi-prezidenţiale din Estul Europei», Duhamel consideră că avem de-a face cu şefi de stat incapabili să îşi creeze partide politice care să îi susţină, cu
excepţia României, în cazul căreia Preşedintele Ion Iliescu, susţinut de o majoritate parlamentară,
l-a revocat pe primul - ministru Petre Roman. Cu toate acestea, Duhamel consideră că varianta
de regim semi-prezidenţial practicată în România este «puţin specială», deoarece primul tur al
alegerilor prezidenţiale coincide cu alegerile parlamentare42. De la data redactării acestor consideraţii (1993), ambele prevederi au fost modificate, în prezent fiind interzisă prin Constituţie
revocarea primului - ministru de către Preşedinte, iar alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare
fiind decalate datorită mandatelor diferite (5, respectiv 4 ani).
Olivier Duhamel este autorul unei tipologii a «sistemelor», opusă celei a «regimurilor» bazată
pe modalitatea de exercitare a puterii potrivit practicilor instituţionale. Astfel Duhamel consideră
că există trei tipuri de astfel de sisteme: parlamentarist (guvernul este rezultatul unei coaliţii de
partide care nu a fost desemnată de alegători, ci s-a constituit în urma alegerilor), guvernamentalist (o majoritate parlamentară este condusă de un lider care are şi funcţia de prim - ministru) şi
prezidenţialist (Guvernul este subordonat unui şef de stat ales direct sau indirect)43. Încercarea de
a adapta tipologia lui Duhamel la regimul politic românesc arată că acesta ar trebui, teoretic să fie
prezidenţialist dar practic alternează între sistemul guvernamentalist şi cel parlamentarist44, ceea
ce demonstrează încă o dată caracterul hibrid şi unic al acestui regim.
Regimul politic românesc a făcut obiectul a două analize care au avut ca obiect posibile direcţii de revizuire a Constituţiei: prima a avut un caracter instituţional, fiind vorba de Raportul
Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România (CPARPCR) din 2009, iar cea de-a doua, Raportul Comisiei pentru o nouă Constituţie (CON) din 2012,
este rezultatul unor serii de dezbateri iniţiate de Fundaţia Horia Rusu, ca o reacţie la primul raport. Nici una din aceste iniţiative nu a fost asumată integral de vreun partid politic, chiar dacă
fundaţia respectivă este apropiată de natura unui think-tank al unui partid politic.
39 Vezi şi Raluca Mariana NEGULESCU, op. cit.
40 Ioan STANOMIR, Constituţionalism şi postcomunism. Un comentariu al Constituţiei României, ediţia a
II-a revizuită, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 123 şi urm.
41 Ioan STANOMIR, Regândind Constituţia: teme şi interogaţii, în Radu CARP, Ioan STANOMIR, Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România, C.H. Beck, 2008, p. 265.
42 Olivier DUHAMEL, Les démocraties, Seuil, Paris, 1993, p. 179.
43 Ibidem, pp. 275 - 276.
44 Radu CARP, România: sistem politic şi regim constituţional, Sfera Politicii, nr. 44/1996, pp. 14 - 16.
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Raportul CPARPCR face o prezentare a regimurilor politice existente, printre care şi cel semiprezidenţial. Se afirmă că există trei variante ale acestui ultim tip de regim: regimuri prezidenţialiste, regimuri cu şefi de stat ce au un rol ceremonial şi regimul francez, de partajare echilibrată a
prerogativelor între şefii executivului. Concluzia autorilor acestui Raport este că România poate
alege între două căi de evoluţie a regimului semi-prezidenţial, cu excluderea variantei prezidenţialiste. Raportul afirmă că există avantaje şi dezavantaje ale regimului parlamentar şi ale celui semi-prezidenţial. Principalele avantaje ale alegerii unui tip de regim semi-prezidenţial de tip francez ar fi, în opinia autorilor acestui Raport:
–– Soluţionarea crizelor constituţionale devine posibilă, prin simplificarea dreptului de dizolvare a Parlamentului;
–– Instituirea unui nou tip de echilibru între Preşedinte şi primul - ministru;
–– Preşedintele, prin intermediul dizolvării Parlamentului, poate dispune de o majoritate politică stabilă ce îl poate ajuta la punerea în aplicare a programului în baza căruia a fost ales45.
Raportul CON este construit pe aceeaşi logică, a prezentării avantajelor şi dezavantajelor celor trei tipuri de regim politic. Terminologia diferă, fiind preferată cea de ştiinţă politică (parlamentarism, prezidenţialism semiprezidenţialism). După o trecere în revistă a definiţiilor semiprezidenţialismului, este citat şi Antonie Iorgovan cu încercarea sa de a defini caracteristicile variantei româneşti de regim politic. Expresia de «regim semi-prezidenţial atenuat» nu îi aparţine
lui Antonie Iorgovan, ci lui Florin Vasilescu. În opinia autorilor Raportului CON, Constituţia a
avut la bază o viziune referitoare la felul cum Preşedintele îşi poate exercita atribuţiile, viziune
care a fost infirmată în practică, Preşedinţii exercitând «o influenţă politică şi personală mult mai
mare decât a dorit legiuitorul constituant să le ofere iniţial»46. Spre deosebire de Raportul CPARPCR care nu făcea nici o recomandare în privinţa schimbării actualului regim politic cu un alt
regim, Raportul CON face o astfel de recomandare: «o soluţie este modificarea legii fundamentale şi trecerea la un sistem de guvernare de tipul parlamentarismului raţionalizat»47. Ce se întâmplă
însă cu o asemenea recomandare dacă Giovanni Sartori avea dreptate şi ne aflăm în faţa unui
regim parlamentar şi nu semi-prezidenţial?
La mai bine de 22 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1991, doctrina de drept public şi
autorii de ştiinţă politică - articolul nu are pretenţia să epuizeze toate aceste contribuţii - nu au
reuşit să se pună de acord asupra naturii regimului politic instituit de această Constituţie. Carateristicile regimului semi-prezidenţial practicate în alte ţări nu au fost decât parţial sau cu modificări preluate în Constituţia României, ceea ce a făcut să fie exprimată opinia potrivit căreia ne
aflăm în faţa unui regim semi-prezidenţial atenuat sau parlamentarizat. Opinia lui Giovanni Sartori care pledează pentru existenţa unui regim parlamentar este oarecum singulară dar bazată pe
o analiză foarte atentă a Constituţiei României prin comparaţie cu alte constituţii şi regimuri
politice. Curtea Constituţională a calificat acest regim politic ca fiind semi-prezidenţial prin Decizia nr. 683/2012, fiind vorba de singurul element consensual între cei 9 judecători chemaţi să
rezolve o situaţie conflictuală între cei doi şefi ai executivului. Ceea ce a reprezentat consens la
nivelul Curţii nu este consens la nivelul autorilor care s-au aplecat asupra acestei probleme. Procedând astfel, Curtea a rezolvat cazul pe care era chemată să îl soluţioneze dar aceasta nu înseamnă că problema naturii regimului politic românesc nu rămâne deschisă în continuare atâta vreme
cât ne vom afla sub incidenţa actualei Constituţii.
45 Raportul Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România. Pentru
consolidarea statului de drept, C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 37.
46 (coord.) Bogdan DIMA, Elena Simina TĂNĂSESCU, Raportul Comisiei pentru o nouă Constituţie.
Reforma constituţională: analiză şi proiecţii, Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 48.
47 Ibidem, p. 184.
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Summary
Within two decades of independence and democratic development, the Moldovan political class
tried to find the most suitable system of government. In 2000-2001, the changes of constitutional
framework about presidential election, put foundation of parliamentary regime. Unfortunately we
find that other important changes or not done, and Moldova is still at the crossroads between semipresidentialism and parliamentarism. The article reflected some of the arguments and the efforts of
scientists, lawyers and politicians in favor of one or another system of government.
Keywords: independence, political class, presidential, parliamentary regime, semi-presidentialism
Realităţile Republicii Moldova sunt de aşa natură, încât prerogativele adevărate de care se
bucură Parlamentul, Preşedintele statului şi Guvernul depind nu doar de regulile formale (consacrarea normativă a prerogativelor şi atribuţiilor) care stabilesc raporturile instituţionale aşa cum
sunt ele consfinţite de Constituţie, ci şi de aspecte de natură politică (dimensiunea politică): modul în care Preşedintele statului, Prim-ministrul şi alţi membri ai cabinetului de miniştri, reuşesc
să speculeze şi să folosească în favoarea lor distribuţia politică rezultată în urma votului popular,
majoritatea parlamentară, raporturile putere-opoziţie etc.
Regimul parlamentar se caracterizează printr-un grad mai mare de conlucrare dintre parlament şi guvern, existenţa unei logici de sistem menită asigure supravieţuirea lor politică în comun. Parlamentul poate exprima vot de neîncredere guvernului, şi-l poate demite, dar poate eşua
în votarea noului executiv şi atunci riscă să se autodizolve şi să declanşeze alegerile parlamentare
anticipate. Preşedintele statului este ales de către parlament iar guvernul se formează în baza majorităţii parlamentare şi poartă răspundere (cel puţin formală) în faţa parlamentului. Guvernul
care primeşte votul de încredere, organizează cu ajutorul disciplinei de partid activitatea majorităţii parlamentare, şi astfel efectuează conducerea reală a ţării, iar prim-ministrul devine (de facto) prima persoană în stat. Bineînţeles că în practică politico-juridică contemporană atestăm o
dominare a parlamentului sau a guvernului – în dependenţă de istoria şi tradiţiile democratice ale
fiecărui stat. De regulă, atribuţiile preşedintelui sunt reduse la reprezentare şi acesta nu poate
interveni în procesul de legiferare, decât la etapa iniţierii proiectului actului normativ.
Regimul semiprezidenţial pe bună dreptate este considerat şi regim „mixt” deoarece primeşte
trăsături atât de la regimul prezidenţial – alegerea şefului statului în mod direct de cetăţeni şi
poziţia activă a şefului statului în procesul de guvernare; cât şi de la regimul parlamentar – responsabilitatea politică a executivului în faţa legislativului. Acest regim de guvernământ se caracterizează prin bipolaritatea puterii executive (cei doi poli fiind prezentaţi de preşedinte şi de
prim-ministru), şi un executiv care va gravita în dependenţă de susţinerea de care se bucură aceştia din partea majorităţii parlamentare.
La data de 23 mai 1999, problema formei de guvernare a statului a fost dezbătută în cadrul
unui referendum consultativ. Rezultatele acelui referendum merită o atenţie deosebită şi o cerce61

tare detaliată, pe care nu ne-o putem permite, deoarece ce depăşeşte tema propusă spre investigare. Ne vom rezuma a spune că majoritatea participanţilor la referendum s-au exprimat în favoarea
regimului de guvernământ prezidenţial.
Uzitând de dreptul său de iniţiativă legislativă, la data le 6 mai 2000, Preşedintele în exerciţiu
(pe atunci P. Lucinschii) propune Curţii Constituţionale spre avizare proiectul de lege pentru
modificarea Constituţiei Republicii Moldova. Proiectul de lege propunea o nouă organizare a
puterilor în stat, optând pentru o formulă care afecta însăşi evoluţia democratică a statului. Deşi
aparent, nu se produceau modificări esenţiale, s-a urmărit concentrarea puterilor în mâinile preşedintelui statului, punându-se sub semnul întrebării chiar principiile separaţiei puterilor în stat
şi echilibrul şi controlul reciproc între puteri.
Susţinem criticele aduse proiectului respectiv de reputatul prof. I. Guceac, care sublinia că
„proiectul creşte nemăsurat şi necontrolat prerogativele preşedintelui”.1 Şi pe bună dreptate, în
momentul în care proiectul opta pentru un executiv dualist (cu un prim-ministru – şef al cabinetului, şi cu un preşedinte care să deţină importante prerogative executive), în care preşedintele
numeşte prim-ministrul şi întregul cabinet, ulterior îl poate demite după propriile raţiuni, în care
aprobă programul de guvernare al Guvernului şi toate actele de aducere la îndeplinire a acestui
program – concluzionăm că se dorea trecerea la un regim prezidenţial accentuat.
Proiectul legii de modificare, la articolul 105, introducea delegarea legislativă pe baza unei
legi de abilitare elaborate de Parlament în acest scop, dar şi pentru situaţii „excepţionale”, nedefinite, prin intermediul hotărârilor-legi de urgenţă. Formula dată poate suporta suficiente interpretări, care să ştirbească din prerogativele şi statutul legislativului şi să-l reducă la o figură simbolică. În susţinerea acestei concluzii stau şi prevederile art. 82 al Proiectului, care scot Guvernul de
sub controlul Parlamentului. Guvernul fiind responsabil politic numai în faţa Preşedintelui, şi
doar în mod excepţional în faţa Parlamentului.
În cadrul proiectului propus, nu doar cresc prerogativele prezidenţiale dar are loc şi o confuzie
de puteri, Preşedintele statului devine şi Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (art.125)
– ceia ce sporeşte gradul de dependenţă a puterii judecătoreşti faţă de executiv. Conform art. 88,
preşedintele urma să capete nu doar dreptul de a numi şi revoca din funcţie persoane oficiale de
stat, ci şi dreptul de a cere demisia persoanelor de stat alese sau numite în funcţie de autorităţile
publice, în cazul în care persoanele respective nu-şi onorează obligaţiile de serviciu, discreditează
prin propriul comportament autoritatea statului – un text legal vulnerabil şi uşor de interpretat. De
asemenea, se dorea o protecţie financiară a funcţiei de preşedinte, protecţie care începea cu prevederile aceluiaşi articol 88, lit. (g) – posibilitatea instituirii unor programe prezidenţiale în scopul
soluţionării problemelor de interes naţional şi crearea de fonduri speciale pentru susţinerea financiară şi materială a procesului de realizare – ceea ce ar facilita lăsarea procesului de direcţionare a
fondurilor şi mijloacelor publice la latitudinea preşedintelui. De asemenea, conform art.131, Guvernul obţine putere de decizie finală la alocarea fondurilor necesare exerciţiului bugetar.2
Partea vizibilă a „aisbergului” relaţiilor tensionate dintre Parlament şi Preşedenţie revine în
prim-planul societăţii odată cu optimizarea adusă cadrului legislativ ce reglementa administraţia
publică. Parlamentul revine a patra oară asupra conceptului reformei administrative şi odată cu
adoptarea Legii nr.186 din 6 noiembrie 1998 „privind administraţia publică locală” părea că s-a
pus temelia unor noi concepte în dezvoltarea puterii locale.3 În contextul realizării noilor princi1 Ion Guceac „Curs elementar de drept constituţional”, Vol. I., tipografia „Reclama”, Chişinău 2001, pag.
264-265.
2 Ion Guceac „Curs elementar de drept constituţional”, Vol. I., tipografia „Reclama”, Chişinău 2001, pag.
264-266.
3 Material vizualizat pe site-ul: http://moldova.cc/democracy/separarea.doc , la data de 10.11.2011.
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pii referitoare la autonomia locală, a fost soluţionată şi problema reprezentantului Guvernului în
teritoriu. Astfel, prefectul asigura realizarea intereselor naţionale, respectarea legilor în teritoriu şi
a ordinii de drept etc. Însă, după adoptarea Legii nr. 781 – XV din 28 decembrie 20014, prin care
s-a modificat legea administraţiei publice locale, instituţia prefectului a fost lichidată şi s-a introdus instituţia preşedintelui comitetului executiv raional care trebuia să îndeplinească şi atribuţiile prefectului. Reglementând raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi cele
centrale, Parlamentul a adoptat, la 10 februarie 2000, Legea contenciosului administrativ nr. 739
– XIV, care stabileşte modalitatea de influenţă a puterii centrale asupra celei locale şi invers, respectând principiile autonomiei locale şi ale colaborării.5
Drept cauză formală a conflictului apărut între ramurile puterii, parlamentarii au invocat atribuţiile limitate ale Parlamentului asupra promovării şi implementării politicii interne şi externe a
statului. Astfel, numirea personalului diplomatic se efectua fără acordul Parlamentului, de asemenea, poziţia Parlamentului se considera marginalizată la capitolul „influenţă” asupra ministerelor
de forţă. Aducând învinuiri la adresa Preşedintelui Republicii, unii deputaţi au calificat acţiunile
acestuia ca tentativă de uzurpare a puterii de stat şi au înaintat un alt proiect de lege pentru modificarea Constituţiei, în care se propune ca Preşedintele Republicii să fie limitat în anumite atribuţii şi să fie ales de către Parlament.6
Parlamentul solidarizat a luat şi anumite contramăsuri, materializate în proiecte de modificare a Constituţiei. Aşa se face, că la data de 11 iulie 2000, Curtea Constituţională a dat avize pozitive la trei legi de modificare a Constituţiei. În urma luptei de ambiţii politice dintre legislativ şi
executiv, care a durat (în fază activă) circa doi ani, „sub genericul modificării regimului de
guvernământ”7, Parlamentul adoptă la 05.07.2000 Legea nr. 1115 – XIV, prin care modifică şi
completează articolele 74, 78, 80, 85, 89, 90, 91, 98, 102, 106/1, 106/2, 124, 135, 136, 141, au fost
excluse din textul constituţiei articolele 82 şi 83.8
Această lege a dispus alegerea Preşedintelui de către Parlament, a introdus institutul delegării
legislative şi a dat posibilitate Guvernului să-şi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului pentru
un program, o declaraţie de politică generală sau un proiect de lege.
Nici una dintre modificări nu pot fi neglijate, dar, după părea noastră, elementul principal
supus modificărilor sunt prevederile Constituţiei referitoare la modalitatea de alegere a Preşedintelui Republicii şi angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului.
Astfel, dacă conform art.78 din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova era ales prin vot
universal şi direct de către întregul popor, noua modalitate stabileşte alegere Preşedintelui de
către Parlament prin vot secret. Poate fi ales Preşedinte orice cetăţean cu drept de vot care are
vârsta de 40 de ani (35 în varianta abrogată), a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, şi, posedă limba de stat.
Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici
un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între
primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur.
Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizea4 Legea nr. 781 – XV din 28.12. 2001 „cu privire la administrarea publică locală”, publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.16/55 din 29.01.2002, (în prezent abrogată).
5 Legea nr. 739 – XIV din 10. 02. 2000 „cu privire la contenciosul administrativ”, publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/375 din 18.05.2000, republicată în Monitorul Oficial ediţie specială din 03.10.2006, pag.30.
6 Articol publicat de editorialul Nezavisimaia Moldova, nr. 85 – 86, 10 aprilie 1997.
7 Maria Orlov „Drept Administrativ”, ed. Epigraf, Chişinău 2001, pag.48.
8 Legea nr.1115 – XIV, din 05.07.2000, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-90/661
din 28.07.2000.
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ză alegeri repetate. Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales,
Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament.
Prevederile constituţionale existente în cadrul art. 80 stipulează: „Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. Preşedintelui
Republicii Moldova îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de către Preşedintele
nou ales. Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organică, în caz
de război sau de catastrofă”, şi sunt completate cu interdicţia „Nici o persoană nu poate îndeplini
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.9
Pentru a se exclude orice fel de presiuni asupra Parlamentului, alin. 4 al art. 85 din Constituţie
a luat următoarea formă: „Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, cu excepţia cazului prevăzut la articolul 78 alineatul (5), şi nici în
timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război”.
În redacţie nouă este prezentată şi procedura demiterii preşedintelui: „În cazul săvârşirii unor
fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele poate fi demis de către Parlament cu
votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi. Propunerea de demitere poate fi iniţiată de cel
puţin o treime din deputaţi şi se aduce neîntârziat la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova. Preşedintele poate da Parlamentului şi Curţii Constituţionale explicaţii cu privire la faptele ce
i se impută”.10 Astfel, dacă pentru alegerea preşedintelui sunt necesare voturile a trei cincimi din
numărul total al deputaţilor, pentru demitere se cer voturile a două treimi – ceia ce inevitabil
îngreunează procedura de demitere, pe de altă parte aduce cu sine un grad mai mare de stabilitate instituţională şi o piedică în apariţie unui dezechilibru între puteri (care cu un grad mic de
probabilitate să aducă la partitocraţie).
Modalitatea de alegere a preşedintelui este „cimentată” la puţin timp prin prevederile Legii nr.
Nr.1234-XIV din 22.09.2000 „cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova”. Legea respectivă a suferit unele modificări şi completări prin Legea nr. 201-XV din 17.06.2004,11
unde la modalitatea alegerii Preşedintelui este prevăzut: „Preşedintele Republicii Moldova este ales
de Parlament prin vot secret. Parlamentul de aceeaşi legislatură alege Preşedintele Republicii Moldova o singură dată, cu excepţia cazului de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a
exercitării atribuţiilor sau de deces”. Legea nr.273-XVI din 07.12.200712 modifică textul prin care
sunt stabilite condiţiile pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte: „În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi aleasă persoana cu drept de vot, care deţine exclusiv cetăţenia Republicii
Moldova, are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova
nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi întruneşte condiţiile prezentei legi”.
Este unanim acceptat faptul că democraţia trebuie să asigure un mecanism al procesului decizional colectiv, care să deservească interesele comunităţii (indiferent de componenţă şi număr). Cetăţenii îşi aleg reprezentanţi care se reunesc în adunări şi organe reprezentative unde iau decizii colective prin vot. Acesta şi este principiul democraţiei reprezentative, principiu care presupune un anumit tip de relaţie între cetăţenii şi reprezentanţii lor. Candidaţii exprimă în faţa electoratului valorile
pe care le reprezintă, cetăţenii aleg apoi persoana ale cărei idei sunt similare celor împărtăşite de ei.
9 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 80 alin. (4), publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
10 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 89, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
11 Legea nr.201-XV din 17.06.04 „pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.1234-XIV, cu privire la
procedura de alegere a preşedintelui Republicii Moldova”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 105-107/557 din 02.07.2004.
12 Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, „pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din
24 aprilie 1997”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-2/6 din 13.01.2009.
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Procesul electoral este bazat pe „ipoteza onoarei”13 – o ipoteză, desigur, nerealistă. Candidaţii
individuali şi liderii formaţiunilor politice au descoperit cu ceva timp în urmă că au mai multe
şanse să fie aleşi dacă spun electoratului ceea ce acesta vrea să audă şi nu ce gândesc în realitate.
„Defectul” sistemului nu este fatal, însăşi sistemul se autoredresează – dacă candidaţii aleşi nu
reuşesc să fie la înălţimea promisiunilor făcute aceştia nu vor fi realeşi. Oamenii simpli care votează nu întotdeauna se aleg cu reprezentanţii care le-ar reprezenta fidel interesele, dar ei îşi pot
corecta greşelile la viitoarele alegeri.
În lumina celor expuse imediat mai sus, consider o prioritate înaltă asigurarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor – mai ales în ce priveşte asigurarea dreptului la informaţie,
libertatea mass-media, libertatea întrunirilor şi asocierilor etc. – ca un mecanism care să se contrapună acţiunilor de „muşamalizare” a rateurilor oricărei formaţiuni politice ajunse la guvernare.
Susţinem opinia prof. M. Orlov care spune că preşedintele Republicii Moldova exercită atribuţii esenţiale cu caracter executiv, iar prin numărul şi valoarea acestora ridică autoritatea executivă la nivelul celorlalte autorităţi (legislativă şi judecătorească).14 În urma examinării atribuţiilor
Preşedintelui Republicii Moldova prin prisma modificărilor care au survenit în textul Constituţiei, concluzionăm că doar două din atribuţii au dispărut în noua formulă, cea de „participare la
şedinţele Guvernului şi de consultare a acestuia” şi „dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale”;
în rest s-au păstrat atribuţiile fixate în varianta iniţială.
Cele mai importante după părerea noastră fiind suspendarea actelor Guvernului, ce contravin
legislaţiei, până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale; poate cere poporului
să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes naţional15; este comandant
suprem al forţelor armate şi poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea
parţială sau generală, de asemenea poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale
şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii16; exercită dreptul de iniţiativă legislativă17 şi
promulgă legile18. Necesitatea acordului sau aprobării din partea Parlamentului, cât şi contrasemnarea de către prim-ministru a acestor activităţi nu trebuie privită decât ca o diminuare relativă a
puterii şefului de stat.
Schimbarea modalităţii de alegere a preşedintelui, fără a opera modificări esenţiale în Constituţie, fără a schimba coraportul între puteri, nu este suficientă pentru a trece cu deplină putere la
un regim parlamentar. Din această cauză considerăm necesar a se opera schimbări în cadrul legal,
schimbări care să asigure o condiţionare mai mare a şefului de stat faţă de legislativ.
Evenimentele din aprilie 2009 şi succesiunea faptică a demonstrat cu prisosinţă că veriga slabă
în sistemul constituţional al Republicii Moldova este delimitarea atribuţiilor şi prerogativelor şefului de stat, a prim-ministrului şi parlamentului. Ironia sorţii a făcut ca criza politică în care s-a
aflat Republica Moldova, blocajul apărut în procesul de asigurare a continuităţii clasei politice
aflate la guvernare să se datoreze imposibilităţii alegerii şefului statului, deşi la momentul respectiv existau premise mult mai accentuate pentru apariţia unor alte crize severe de natură economică ori socială.
13 George Soros „Criza capitalismului global”, ed. Polirom ARC, Iaşi 1999, pag. 185.
14 Maria Orlov „Drept Administrativ”, ed. Epigraf, Chişinău 2001, pag.50.
15 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 88, lit. f) şi i), publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
16 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 87, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
17 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 73, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
18 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 93, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994.
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Ne pronunţăm împotriva întoarcerii Republicii Moldova la forma unei republici semiprezidenţiale sau prezidenţiale. Evoluţia politică a Republicii Moldova a determinat trecerea succesivă
prin mai multe forme şi regimuri:
–– parlamentar (27 aprilie-3 septembrie 1990);
–– semiprezidenţial (3 septembrie 1990 – 5 martie 1991);
–– prezidenţial (5 martie1991-28 iulie 1994);
–– semiprezidenţial (29 iulie 1994 – 5 iulie 2000);
–– parlamentar (5 iulie 2000 până în prezent).19
Nu considerăm că este cazul repetării unor greşeli politice şi condiţionării sistemului constituţional al statului de voinţa şi ambiţiile unui om (indiferent de valoarea umană şi potenţialul
intelectual). Regimul parlamentar şi-a demonstrat funcţionalitatea printr-o bună conlucrare a
tuturor ansamblurilor şi subansamblurilor mecanismului de stat, şi, cu excepţia crizei constituţionale din ultima perioadă, prin oferirea unei stabilităţi politice. În opinia noastră, democraţia
este acompaniată în mod firesc de sistemul pluripartidist (nu există democraţie fără luptă politică
între partide şi formaţiuni politice). Trebuie să menţionăm însă, că existenţa simplă şi inertă a
partidelor politice nu va garanta democraţia. În viziunea noastră, principiile reprezentativităţii şi
proporţionalităţii au o şansă mai mare de asigurare şi realizare în cadrul unei republici cu regim
parlamentar. Este respectată însăşi natura democraţiei (demos - cratos), conducerea de către popor şi pentru popor.
Aşa cum am relatat pe parcursul tezei, şi cum a reieşit din cadrul cercetărilor întreprinse asupra sistemelor constituţionale şi formelor de guvernământ ale altor state, în cadrul unei republici
cu regim prezidenţial şi chiar semiprezidenţial, deseori apar premise ale instaurării unui regim
prezidenţial accentuat sau superprezidenţial, iar întreaga societate se vede încătuşată într-un stat
cu regim politic nedemocratic. Renunţarea la procesul decizional colectiv doar pentru că este
ineficient, greoi sau corupt este o greşeală majoră. Electoratul, societatea în ansamblu, trebuie să
accepte faptul că orice formă sau regim de guvernământ, orice model constituţional este imperfect şi necesită îmbunătăţiri.
Beneficiile şi vulnerabilităţile sistemelor, a formelor şi regimurilor de guvernământ nu sunt
evidente decât pe hârtie, în cadrul unei analize abstracte şi generale. Bineînţeles că există pericole în cadrul unui regim semiprezidenţial sau prezidenţial (de transformare în regim superprezidenţial) şi în cadrul regimului parlamentar (de transformare în partitocraţie) – şi din acest considerent nu acordăm decât un plus de consideraţie modelului republicii parlamentare.
Încă părintele Constituţiei Austriei din 1920, Hans Kelsen, afirma că în societăţile moderne
partidele sunt organe constituţionale ale formării voinţei statale. Ele lărgesc posibilitatea de organizare a cetăţenilor, a grupurilor şi colectivelor de cetăţeni de a se uni în formule mai omogene,
mai active, mai eficiente pentru a-şi exprima şi promova interesele lor sau chiar confesiunile lor
de ordin politico-religios. Faptul accederii partidelor politice în Parlament, unde le este asigurată
participarea la procesul de conducere a statului, - este un factor mai mult decât benefic – pluralitatea şi diversitatea opiniilor politice exprimate stimulează pluralismul democratic şi progresul
politic al statului.
Schimbarea formei de guvernământ a Republicii Moldova în anul 2000 este considerată de
mulţi ca o victorie a democraţiei. În spaţiul teritorial ex-sovietic – în care nu puţini preşedinţi, au
uzurpat puterea şi s-au transformat în autocraţi mai mari sau mai mici, care încearcă cu tot dinadinsul să modeleze puterea la propria persoană şi după propria voinţă, instituirea unui regim
19 Duminica Ion, autoreferatul tezei de doctor „Instaurarea regimului politic democratic în Republica
Moldova: realizări, probleme, perspective”, Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, Chişinău 2006.
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parlamentar poate servi o garanţie că şeful statului nu va fi în măsura să evolueze într-un dictator.
Situaţia din alte foste republici sovietice a fost, se poate spune, luata ca un avertisment de parlamentarii moldoveni, dintre care unii l-au acuzat nu o dată pe preşedintele de atunci (P. Lucinschi)
de înclinaţii autoritare. A fost firesc ca dorinţa şefului statului de a-şi lărgi atribuţiile prin instaurarea unei republici prezidenţiale să trezească bănuieli şi temeri. De fapt, acest gen de modificare
a Constituţiei este unic în fostul spaţiu sovietic, Moldova devenind singura republica parlamentara din Comunitatea Statelor Independente.20
Nu putem afirma însă că o republică parlamentară asigură neapărat o democraţie mai sănătoasă decât republica semiprezidenţială sau prezidenţială. Unele din democraţiile consacrate ale
lumii au regimuri prezidenţiale – cea mai proeminentă dintre ele fiind Statele Unite ale Americii
– sau semiprezidenţiale (de exemplu Franţa). Chiar exemplul Republicii Moldova, demonstrează
cu uşurinţă situaţia în care regimul parlamentar este mai puţin eficient în prevenirea unor tendinţe autoritare sau dictatoriale: spre exemplu, când un singur partid, mai puţin ataşat doctrinar şi
politic regulilor jocului democratic, care câştigă majoritatea în Parlament şi astfel controlează
automat şi Guvernul, şi Preşedenţia. Sigur, astfel de situaţii pot apărea şi în condiţiile unei republici semiprezidenţiale, dar un preşedinte ales de electorat şi care are puteri ce echilibrează pe cele
ale Parlamentului şi ale guvernului este în stare, adesea, sa funcţioneze independent de un anumit
partid şi eventual în interesul şi spre binele întregii ţări.
Există state europene, republici cu regim parlamentar, în care cvorumul necesar pentru alegerea preşedintelui scade în turul trei al alegerilor prezidenţiale, împiedicând astfel un blocaj politic. Un exemplu în acest sens serveşte Germania, în a cărei Constituţie găsim: „Se consideră
aleasă persoana care este votată cu majoritatea Adunării Federale. Dacă în primele două tururi a
alegerilor nici un candidat nu întruneşte o asemenea majoritate, se consideră aleasă persoana
care în turul trei întruneşte cele mai multe voturi”.21
Un alt exemplu în acest sens îl vom găsi în Constituţia Italiei, la art.83, în care se prevede că
preşedintele este ales prin scrutin secret de către Parlamentul reunit în şedinţă comună şi de reprezentanţii regiunilor. Este desemnat candidatul care a obţinut 2/3 din voturile celor reuniţi.
Dacă după trei tururi consecutive, nu se obţine această majoritate calificată, se organizează un al
patrulea tur, pentru desemnare fiind suficientă o majoritate absolută.22
Şi în art. 58 din Constituţia Cehiei urmărim prevederile: Preşedinte al Republicii se consideră
ales candidatul, pentru care au votat mai mult de jumătate din deputaţi şi senatori. Ţin să amintesc
că Parlamentul Cehiei este bicameral: Camera deputaţilor (200 de deputaţi aleşi pentru un mandat
de patru ani) şi Senatul (81 senatori aleşi pentru un mandat de şase ani).23 Dacă nici un candidat
nu obţine mai mult de jumătate din numărul total al deputaţilor şi mai mult de jumătate din numărul total al senatorilor, în termen de paisprezece zile este organizat turul doi al alegerilor. În
turul doi participă candidatul care a primit cele mai multe voturi în Camera deputaţilor şi candidatul care a primit cele mai multe voturi în Senat. Dacă câteva persoane au obţinut un număr egal
de voturi în una din camere, sunt numărate sumativ voturile din ambele camere pentru ambii
candidaţi. În turul doi de scrutin se consideră ales candidatul, pentru care votează mai mult de
jumătate din deputaţii prezenţi şi mai mult de jumătate din senatorii prezenţi. Dacă Preşedintele
20 A se vedea mai multe pe site-ul: http://www.observatorcultural.ro/Republica-parlamentara-inMoldova*article ID_ 5527-articles_details.html , vizualizat la data de 09.10.2011.
21 Constituţia Republicii Federative Germania, art.54, alin. (6), pe site-ul: http://www.uznal.org/constitution.php? country=Germany&constitution=30&language=e, vizualizat la data de 21.02.2012.
22 Constituţia Italiei, art. 83, pe site-ul: http://www.uznal.org/constitution.php?country=Italy &constitution =50&language=e, vizualizat la data de 12.02.2012.
23 Constituţia Cehiei, art. 16, pe site-ul: http://www.uznal.org/constitution.php?country=Czech_Republic &constitution=131&language=r, vizualizat la data de 21.02.2012.
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Republicii nu este ales şi în cadrul turului doi, în timp de paisprezece zile se organizează turul trei
al alegerilor, la care se consideră ales candidatul care obţine mai mult de jumătate din voturile deputaţilor şi senatorilor”,24 - în cadrul turului trei de scrutin, numărarea voturilor se face sumativ.
Dacă nici în turul trei Preşedintele Republicii nu este ales, se organizează alegeri repetate.25
În spaţiul european vom găsi şi un model mai puţin obişnuit de soluţionare a crizelor (de genul celeia în care se află Republica Moldova) – cel din Constituţia Greciei. Exemplul Republicii
Elene ne este apropiat şi datorită faptului că aceasta este o republică parlamentară.26 Conform art.
32 (1), alegerea Preşedintelui în Republica Elenă se face de Parlament, prin vot direct, la cel puţin
o lună până la expirarea mandatului actualului Preşedinte.27 Este considerat ales candidatul care
întruneşte votul a 2/3 din deputaţii Parlamentului. În cazul în care nici un candidat nu întruneşte
numărul de voturi necesar (de 2/3), peste 5 zile se organizează turul doi al alegerilor.28 Dacă nici
în turul doi, nici un candidat nu întruneşte 2/3 de voturi, în cinci zile se organizează turul trei, în
cadrul căruia candidatul trebuie să obţină 3/5 de voturi a deputaţilor din Parlament. Art. 32(1),
alin.(4) din Constituţia Greciei stipulează că, dacă nici în turul trei de scrutin, nu se reuşeşte votarea Preşedintelui, Parlamentul este dizolvat în timp de 10 zile. Noul Parlament ales, la prima sa
şedinţă va trebui să aleagă Preşedintele cu votul a 2/3 din deputaţi, dacă acest fapt nu se realizează, scrutinul este repetat în cinci zile, fiind ales candidatul care va întruni o majoritate absolută.29
Dacă ceastă majoritate nu se realizează, în termen de cinci zile se organizează al treilea tur, la care
participă doi candidaţi care au obţinut cele mai bune rezultate în tururile anterioare, şi, este ales
candidatul care întruneşte majoritatea relativă.
Nu putem trece cu vederea şi punctul de vedere al Comisiei Europene pentru Democraţie
prin Drept (intitulată şi „Comisia de la Veneţia”).30 Gianni Buqucchio a ţinut să menţioneze că
unicul articol din Constituţie care trebuie să fie modificat este cel cu privire la modalitatea de
alegere a preşedintelui şi că restul „mai pot aştepta”. 31Comisia de la Veneţia atenţionează că în
ierarhia normelor, legile organice se află în inferioritate faţă de prevederile Constituţiei şi n-o pot
contrazice. Prin urmare, o lege organică nu trebuie sa permită posibilitatea de alegere a preşedintelui cu alt număr de voturi decât trei cincimi. Modul cel mai potrivit de a schimba majoritatea
necesara pentru alegerea preşedintelui este printr-un amendament constituţional, adoptat în
conformitate cu procedura prevăzută de însăşi Constituţia Republicii Moldova.32
24 Constituţia Cehiei, art. 58 alin. (2-7), pe site-ul: http://www.uznal.org/constitution.php?country=Czech_
Republic &constitution=131&language=r, vizualizat la data de 21.02.2012.
25 Constituţia Cehiei, art. 58 alin. (8), pe site-ul: http://www.uznal.org/constitution.php?country=Czech_
Republic &constitution=131&language=r, vizualizat la data de 21.02.2012.
26 Constituţia Greciei, art.1, alin. (1), pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/153, vizualizat la data de 24.02.2012.
27 Constituţia Greciei, art.32(1), alin. (1), pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/153,
vizualizat la data de 24.02.2012.
28 Constituţia Greciei, art. 32(1), alin. (3), pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/153,
vizualizat la data de 24.02.2012.
29 Constituţia Greciei, art. 32(1), alin. (4), pe site-ul electronic: http://worldconstitutions.ru/archives/153,
vizualizat la data de 24.02.2012.
30 Pe adresa electronică: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-rom.pdf, vizualizată
la data de 09.09.2011.
31 Staraşciuc Roman „Problema riscurilor generate de criza constituţională în Republica Moldova” // articol prezentat în şedinţă plenară a conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale cu genericul: „Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe
de drept”, Chişinău 26-27 octombrie 2010, Materialele Conferinţei, pag. 260.
32 Raportul (amicus curiae) Comisiei de la Veneţia găsit la adresa electronică: http://www.venice.coe.int/
docs/ 2011/CDL-AD(2011)014-e.pdf, vizualizat la data de 23.06.2011.
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Toate acestea sunt observaţii ipotetice, menite să atragă atenţia că există rar soluţii perfecte şi
ca oamenii politici trebuie sa fie întotdeauna conştienţi şi de riscurile pe care deciziile lor ar putea
să le implice pentru stat şi naţiune.
Acţiunile concrete în vederea prevenirii blocajelor constituţionale şi crizelor politice s-au
conturat şi au primit diverse forme de manifestare în cadrul legislativ naţional. Au fost înaintate
diverse iniţiative legislative de modificare a art.78 din Constituţia RM şi chiar se întreprind eforturi în elaborarea proiectului noii Constituţii. Un rol activ şi de prim plan în acest proces i-a revenit Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
La data de 6 iulie 2010, Curtea Constituţională a Republicii Moldova dă un aviz pozitiv asupra
iniţiativei venite din partea unui grup de deputaţi, cu privire la revizuirea art.78 din Constituţia
Republicii Moldova prin referendum constituţional.33 Potrivit art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie, revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de un număr de cel puţin 1/3 de deputaţi în Parlament.
Întrucât iniţiativa de revizuire a Constituţiei provenea de la 41 de deputaţi, care constituie un
număr mai mare de 1/3 de deputaţi în Parlament, Curtea Constituţională a considerat că iniţiativa întruneşte condiţia prevăzută de această normă constituţională.
Astfel, la 7 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.15034 cu privire
la desfăşurarea, pe data de 5 septembrie 2010, a referendumului republican asupra proiectului de
lege pentru modificarea articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova, însoţit de întrebarea:
„Sunteţi pentru modificarea Constituţiei care să permită alegerea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul? Da, nu?”. Iar la 5 septembrie 2010 a avut loc referendumul republican constituţional.
La 9 septembrie 2010, prin hotărârile nr.3530 şi nr.3531, Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din
5 septembrie 2010 şi a declarat referendumul nevalabil, iar prin Hotărârea nr.3532 de la aceeaşi
dată a aprobat Raportul asupra activităţii privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010. La 13 septembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii Constituţionale materialele referitoare la desfăşurarea referendumului
republican constituţional în vederea confirmării rezultatelor acestuia. Analizând materialele prezentate, Curtea Constituţională a declarat rezultatele referendumului nevalabile, deoarece la referendum au participat mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. La
modul concret, din numărul de alegători înscrişi în listele electorale – 2 721 623 persoane, au
participat doar 818 429 cetăţeni35 ceea ce constituie doar 30,29%.
Un an mai târziu, la data de 20 septembrie 2011, prin Hotărârea nr. 17 „pentru interpretarea
art.78 din Constituţia Republicii Moldova”, Curtea Constituţională răspunde sesizării depuse de
deputaţii M.Ghimpu, T.Deliu şi R.Apolschii, şi stabileşte că potrivit alin.(3) al art.78, este ales în
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din
numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului des33 Avizul Curţii Constituţionale nr.3 din 06.07.2010 „asupra iniţiativei de revizuire a art.78 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum constituţional”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 191-193/23 din 01.10.2010.
34 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, nr.150 din 7 iulie 2010 „cu privire la organizarea referendumului republican, asupra proiectului de lege pentru modificarea art.78 din Constituţia Republicii
Moldova”, pe adresa electronică, https://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3708&start
=2380&l=, vizualizată la data de 02.08.2013.
35 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.22 din 23.09.2010 „Cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 191-193/23 din 01.10.2010.
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crescător de voturi obţinute în primul tur. Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate. În acest context Curtea reţine că,
indiferent de circumstanţele care au determinat desfăşurarea alegerilor parlamentare (expirarea
mandatului sau dizolvarea), Parlamentul, întrând în exerciţiul funcţiei, are obligaţia de a se subordona Constituţiei şi, pentru asigurarea continuităţii puterii prezidenţiale, de a desfăşura alegerea şefului statului în conformitate cu prevederile art.78 din Constituţie. Prin urmare, dispoziţiile art.78 din Constituţie se aplică integral şi în cazul Parlamentului investit în cadrul alegerilor
anticipate, dacă precedentul Parlament a fost dizolvat în legătură cu nealegerea şefului statului. În
cazul eşuării alegerii Preşedintelui Republicii Moldova dizolvarea Parlamentului este iminentă,
întrucât dispoziţiile alin.(5) al art.78 comportă caracter imperativ. Anterior, in acelaşi sens, Curtea a statuat că art.78 alin.(5) din Constituţie prevede expres că Preşedintele în exerciţiu dizolvă
Parlamentul dacă Preşedintele Republicii Moldova nu a fost ales şi după alegerile repetate. Curtea
a recunoscut drept circumstanţe care justifică dizolvarea Parlamentului neparticiparea la alegerea
şefului statului a majorităţii parlamentare, care constituie 61 de deputaţi conform Constituţiei
(Avizul nr.4 din 26.12.2010).
Curtea subliniază că, în conformitate cu prevederile art.78 alin.(5) din Constituţie, Preşedintele este obligat să dizolve Parlamentul ori de câte ori nu este ales Preşedintele Republicii Moldova, inclusiv în cazul Parlamentului investit in cadrul alegerilor anticipate ca urmare a dizolvării
Parlamentului precedent în legătură cu nealegerea şefului statului.36
O altă ordine de idei, a fost materializată de către Comisia parlamentară pentru reformă constituţională. Potrivit preşedintelui Comisiei, Victor Popa, proiectul noii Constituţii cuprinde 156
de articole, dintre care 80 modificate, iar 31 – noi.37
Printre cele mai importante prevederi ale proiectului noii Constituţii ar fi schimbarea regimului de guvernământ a Republicii Moldova, din republică parlamentară în republică semiprezidenţială, alegerea şefului statului prin vot direct, de către popor, şi demiterea acestuia înainte de expirarea mandatului doar prin referendum, adoptarea Constituţiei prin referendum şi modificarea
acesteia atât prin referendum, cât şi de Parlament. Totodată, potrivit proiectului noii Constituţii,
la funcţia de şef al statului vor putea candida doar persoane trecute de 40 de ani, iar la cea de
deputat – persoane care au împlinit 21 de ani.
De asemenea, mai multe formaţiuni şi partide politice, extra-parlamentare şi parlamentare,
inclusiv opoziţia parlamentară au elaborat iniţiative legislative privind modificarea prevederilor
art.78 din Constituţia RM, în scopul modificării condiţiilor de cvorum sau pentru a schimba
modalitatea alegerii şefului statului.
Conştientizăm faptul că forma de guvernământ se schimbă odată cu evoluţia statului, evoluţia
practicilor politice în cadrul acestuia, sub influenţa anumitor condiţii şi factori concreţi de ordin
istoric, geopolitic, social, economic, ideologic, cultural şi religios.
În decursul a două decenii de independenţă şi suveranitate, Republica Moldova a căutat să
găsească cel mai potrivit model de guvernare, cel mai adecvat şi performant sistem constituţional
care să se înscrie în tiparele unei democraţii abia înfiripate. Republica Moldova, actualmente republică cu regim parlamentar, a optat pentru această formă de guvernământ, pe de o parte, pentru a depăşi tendinţele totalitare ale unor lideri politici ce doreau să-şi perpetueze şi întărească

36 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.22 din 17.09.2011 „pentru interpretarea prevederilor art.78 din
Constituţia Republicii Moldova”, pag.4, vizualizată pe adresa electronică: http://www.constcourt.md/
public/files/file/Actele%20 Curtii/acte%202011/h_17.pdf la data de 02.09.2013.
37 „O nouă Constituţie?”, articol vizualizat pe adresa electronică: http://www.jurnal.md/ro/news/veziaici-ce-prevede-proiectul-noii-constitu-ii-a-republicii-moldova-183117/, la data de 05.08.2013.
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poziţia, pe de alta, datorită avantajelor oferite de parlamentarism, ca sistem cu grad de deschidere mai mare spre guvernare democratică.
Într-adevăr, schimbarea formei de guvernare, înfăptuită în iulie 2000, nu a adus decât schimbarea modului de desemnare a preşedintelui, şi putem afirma cu certitudine că funcţiile şi competentele şefului statului, practic nu s-au schimbat. Spre deosebire de alţi autori care s-au expus
pe marginea acestui subiect, nu considerăm ca Republica Moldova trebuie să revină la sistemul
de guvernare semiprezidenţial. Întărind semnificativ puterea executivă se va ajunge la situaţia
iniţială de impas politic, atestată în anii nouăzeci ai secolului trecut, când puterile legislativă şi
executivă aflate în conflict proiectează situaţia de criză şi asupra celorlalte sfere: societate, economie, cultură etc.
În cadrul republicii parlamentare, cum este cazul Republicii Moldova, este strict necesar de a
întări poziţia şi rolul prim-ministrului, în raport cu şeful statului. Este necesar de a stabili dispoziţia constituţională, precum că în calitate de prim-ministru poate fi numită o persoană care se
sprijină pe majoritatea parlamentară, este eventual, lider al partidului care deţine majoritate parlamentară. Sunt necesare optimizări legislative care ar mări prerogativele premierului în cadrul
executivului şi faţă de ceilalţi exponenţi ai acestuia.
Cu părere de rău, din cauza disensiunilor între partidele şi formaţiunile politice aflate la guvernare, precum şi între guvernare şi opoziţie, modificările legislative iniţiate, care ar fi sporit
prerogativele prim-ministrului şi ar fi apropiat modelul constituţional al Republicii Moldova de
un model clasic de republică parlamentară, au fost respinse în şedinţa Plenului Parlamentului din
data de 28 iulie 2011. Pe de altă parte, trenează şi eforturile actorilor politici şi cercurilor ştiinţifice care optează pentru elaborarea noii constituţii, în care Republica Moldova se întoarce la regimul de guvernământ al republicii semiprezidenţiale, iar orice iniţiative de modificare a art.78 din
Constituţie, privind modalitatea de alegere a şefului statului suferă eşec.
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INTERESUL PUBLIC –
RAŢIUNEA DE EXISTENŢĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE MODERNE
Dumitru BORŢUN
Conf. univ. dr., Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti, România
dumitru.bortun@comunicare.ro
„La legi noi, oameni noi...”
Văclav Havel

Résumé
Traditionnellement, les intellectuels roumains mettent le discours sur l’identité nationale soit
dans le royaume du légendaire, de la mythologie, de la religiosité ou du mysticisme (voir les idéologies du Mouvement Légionaire), soit dans le domaine de la philosophie spéculative (voir Lucian
Blaga ou Constantin Noica).
Aujourd’hui, les intellectuels qui essayent de réconstruire le discours identitaire roumain propulsent ce discours soit sur le terrain de l’ethnie, soit sur celui de la religion, soit sur les deux dimensions.
Personne n’essaye une réconstruction sur le terrain de la citoyenneté. Malheureusement, seule la
„conscience de peuple” ne peut établir une solidarité réelle. Notre élite intellectuelle participe à la perpétuation d’un discours identitaire pré-moderne, de type etniciste, au lieu de devenir le promoteur de
la modernisation de la conscience nationale. Surnommés „les maîtres de l’esprit”, la plupart des intellectuels prendrent soin en réproduire leurs publics en vertu du prestige que ceux ci reconnaissent.
Je propose dans mon exposé une analyse critique du discours identitaire roumain de dernières
150 années, aussi que des essais contemporaines de le réconstruire sur les alignements d’une vision
pré-moderne, de type ethnique-religieux. Mais dans le paradigme culturel pré-moderne, la réforme
d'administration publique est une utopie, parce que il ne peut y d'administration publique sans des
citoyens ou sans d'espace public. Donc, je propose une réconstruction de ce discours dans le paradigme culturel de la modenité basé par le principe de la citoyenneté, autour de l’idée de l’intérêt public comme point de repère de la réforme d'administration publique et, en consequence, de la modernisation de l’institution publique.
Mots-clé: modernité, sphère publique, citoyenneté, bien commun, intérêt public, légitimité.
Interesul public – formula negociată a Binelui Comun
Noţiunea de “interes public” nu este nici uşor de definit, nici uşor de identificat în realitatea
socială. Fragilitatea conceptului vine din faptul că nu-i corespunde o 1234realitate „obiectivă”,
palpabilă, care să poată fi măsurată, şi nici una „eternă”, imuabilă, care să asigure o predictibilitate pe termen lung.; el este rezultatul inter-subiectiv al inter-acţiunii, în spaţiul comunicării publice, a mai multor interese personale şi/sau de grup.
Interesul public nu înseamnă ceea ce se înţelege la noi prin „interes general” sau „interes naţional”. Primul nu există decât a posteriori, deci nu poate fi cunoscut a priori. Spaţiul nu-mi permite să dezvolt această idee, dar îmi fac datoria să semnalez critica pe care au făcut-o iluziei „interesului general” doi reputaţi specialişti în drept constituţional: P. Lalumiére şi A. Demichel. Interpretarea tehnică a „interesului general” este departe de reprezentarea naivă a acestuia, gen „intersecţie de mulţimi”: „Reprezentarea tehnică juridică de drept privat presupune că reprezentanţii
pre-există actului de reprezentare. Fiind dată premisa că reprezentantul trebuie să exprime voinţa
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reprezentatului, rezultă în mod necesar ca acesta să aibă o voinţă proprie. Or acesta nu e cazul
naţiunii, care este o entitate abstractă, a cărei voinţă nu există cu precizie decât în momentul în
care sunt desemnaţi reprezentanţii. Reprezentanţii sunt creaţi de actul reprezentării”1.
În ceea ce priveşte interesul naţional, acesta nu poate fi definit în termeni neutri: orice definiţie a lui devine imediat un măr al discordiei, în loc să fie un instrument al consensului. În România post-comunistă, interesul naţional a fost invocat şi de reprezentanţii partidelor aşa-zis „istorice”, care îşi doreau o întoacere a societăţii româneşti la anul de graţie 1938 (anul de vârf al economiei capitaliste în România), şi de promotorii „socialismului cu faţă umană”, pentru care Vârsta de Aur a spaţiului românesc au fost anii ’60 ai secolului trecut, dar şi de adepţii Partidului
România Mare, al cărui slogan este „Vom fi iar ce-am fost şi mai mult decât atât!”, oameni care
leagă interesul naţional de lupta împotriva forţelor străine, ostile Romîniei, dar şi de lupta pentru
re-întregirea neamului, în varianta României Mari de la 1920 (Tratatul de pace de la Paris)2. Iată
de ce este contraproductivă invocarea interesului naţional atunci când e vorba de o dezbatere
publică: definiţiile cu care operează diverşi actori sociali sunt atât de diferite, încât simpla lui
evocare generează disens, conflicte şi violenţă simbolică.
Pe de altă parte, conceptul de „interes naţional” pare a fi legat de o „metafizică a naţiunii” de
sorginte etnologică sau de o „teologie a statului naţional” de sorginte politologică – în sfârşit, de
o gândire de tip simbolic care are în centrul ei raţionamentul prin analogie şi care permite asocierea cu orice realitate. După alegerile din 2000 pentru Preşedinţia României, noţiunea de „interes
naţional” a început să fie folosită tot mai mult pentru a se legitima o serie de interese particulare
sau, uneori, chiar personale, fără nici-o legătură cu Binele Comun. În câţiva ani, acest lucru a
devenit atât de evident, încât în anul 2005 un jurnalist putea să scrie: „La noi, politicienii îşi justifică până şi marile ţepe trase bugetului naţional prin «Interesul naţional». Dacă nu direct şi pe
faţă, ei lansează (...) tot felul de zvonuri şi şopârle care să le justifice în acest fel acţiunile făcute pur
şi simplu în folos propriu”3. Sesizând corect tentativa de manipulare prin confuzia dintre valorile
de randament (personale şi/sau particulare) şi valorile de finalitate (geneale)4, N. Cezar remarca,
pe bună dreptate, integrarea acestei stratageme în strategia campaniilor electorale: „Interesul naţional este nada pe care politicianul român o foloseşte cel mai des atunci când iese la pescuit de
1 P. Lalumiére şi A. Demichel, Les régimes parlementaires européenes, apud Jean-Marie Cotteret, Gouvernants et gouvernés. La communication politique, PUF, 1973, p. 8). Aşa cum nu putem stabili a priori
„voinţa naţiunii”, nu putem şti care este „interesul general” şi nici „interesul naţional”; dar putem şti a
posteriori care este rezultatul negocierilor dintre interesele particulare, adică dintre diferite părţi ale
naţiunii, negocieri care se poartă între reprezentanţii aleşi ai acestor părţi (ai grupurilor de interese).
Acest rezultat al negocierilor este tocmai interesul public. La constituirea lui, o contribuţie decisivă o are
comunicarea în spaţiul public.
2	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Această ultimă variantă a „interesului naţional” este îmbibată de naţionalismul românesc specific începutului de secol XX, perpetuat până în preajma celui de-al doilea război mondial şi recuperat de Mişcarea
Legionară – un naţionalism în a cărui compoziţie intra mult etnocentrism, garnisit cu xenofobie şi antisemitism. Impactul său social a cunoscut punctul culminant în toamnna anului 2000, când preşedintele
Partidului România Mare a intrat în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. După 1 ianuarie 2007, data intrării României în Uniunea Europeană, baza socială a acestui partid s-a subţiat considerabil – fie prin dispariţia naţionalismului etnocentric, specific anilor 1918-1920, fie prin redistribuirea
naţionaliştilor tradiţionali în electoratul altor partide ale României. Pentru o analiză mai aprofundată,
vezi Dumitru Borţun, „Etnocentrism şi xenofobie. Bazele epistemice ale etnocentrismului”, în vol. Colocviul naţional de ştiinţe sociale ACUM 2009, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2009
3 N. Cezar, „PNL se joacă de-a interesul naţional”, în Cotidianul, 1 iulie 2005
4 Vezi Dumitru Borţun, „Socializarea prin valori; valori de finalitate şi valori de randament”, în Euromentor, Vol. II, nr. 4 / Decembrie 2011, pp. 20-30.
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voturi. Politicianul român este acea maşinărie infernală (...) care primeşte la intrare caviar şi şampanie şi produce la ieşire discursuri sforăitoare despre interesul naţional”5.
Spre deosebire de marotele „interes general” şi „interes naţional”, interesul public este cuantificabil şi măsurabil, căci el este o rezultantă vectorială a tuturor negocierilor care au loc în sfera
publică între actorii politici, civici şi economici, adică între diferite variante ale Binelui Comun
definite de aceşti actori. De la Habermas încoace, prin „sferă publică” se înţelege “... o zonă situată între societatea civilă şi stat, în care sunt garantate instituţional discuţiile critice asupra chestiunilor de interes general”6. Pentru o perioadă, acest produs reprezintă interesul public; el este
cuantificabil şi, implicit, măsurabil. Îl găsim codificat în constituţie, în legi, în bugetul de stat
votat de parlament sau în regulamente de funcţionare ale instituţiilor publice. Astăzi, orice democraţie funcţională este o „poliarhie”, cum spune Robert Dahl, în care numeroase centre de putere
îşi negociază accesul la decizie şi la resurse 7.
Din conceptele de „sferă publică” şi „interes public” derivă, cu sens, o serie de alte expresii:
„instituţie publică”, „funcţionar public”, „informaţie publică”, „Relaţii Publice” etc. Sensul acestor
expresii este dat de faptul că se referă la „interesul public”, aşa cum a fost definit mai sus, iar nu la
substantivul „public” (un public, două publicuri), ca în expresiile „publicul unui spectacol”, „publicul cititor”, „publicul telespectator”, „publicul meloman”, „publicul unei organizaţii” sau „relaţii cu
publicul”. Dacă adjectivul „public” se referă la toate procesele, activităţile şi acţiunile care se desfăşoară în sfera publică, substantivul „public” se referă la arta spectacolului, literatură, presă, televiziune, concerte, precum şi la marketing sau reclamă (advertising). Aşadar, Relaţiile Publice operează mai ales cu adjectivul „public”, în timp ce advertising-ul operează doar cu substantivul „public”8.
O confuzie promovată: „interesul public” - „interesul publicului”
În România, confuzia dintre adjectiv şi substantiv, adică dintre „interesul public” şi „interesul
publicului” este împărtăşită de mai multe categorii socio-profesionale: artişti, scriitori, oameni de
televiziune, oameni politici, birocraţi şi demnitari. Dar cei care o promovează sunt jurnaliştii. Mi
se pare normal: ziarele trebuie să se vândă! La fel ca un tablou, un film, un spectacol, un concert,
o carte sau o emisiune de televiziune. La fel ca orice alt bun sau serviciu. Această aliniere la logica
pieţei îi îndepărtează pe jurnalişti de „relaţionişti”. Logica publicului-ţintă nu se intersectează
întotdeauna cu logica interesului public: pentru un jurnalist, un eveniment nu are valoare de
ştire (newsworthiness) numai fiindcă serveşte interesul public; el mai trebuie să şi intereseze un
anumit public, de preferat cât mai numeros.
Logica publicului-ţintă nu este afirmată explicit de jurnalişti, căci legitimitatea presei ca „a
patra putere” este dată de două dogme: a „câinelui de pază al democraţiei” şi a „reprezentării
opiniei publice” - prin ricoşeu, „presa este câinele de pază al interesului public”. Pentru unii dintre
ei, această dogmă este sursă de self respect; ea le reduce disonanţa cognitivă şi conferă un sens
nobil propriei meserii. Dar din când în când, adevărata mentalitate a jurnalistului iese la iveală.
Iată cum traduce un reputat intervievator declaraţia lui Aidan White, secretarul general al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, chiar în titlul interviului dat de acesta: “Jurnaliştii trebuie să
decidă ce secrete sunt în interesul publicului”9. Dacă citim interviul, aflăm că Aidan White se
referă nu la „interesul publicului”, ci la interesul public:
N. Cezar, lucr. cit.
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge MA: Mit Press, 1992, p. 192.
Robert A. Dahl, Poliarhiile. Participare şi opoziţie, Institutul European, Iaşi, 2000.
Ceea ce nu înseamnă că în activitatea de Relaţii Publice nu ne vom întâlni cu substantivul „public”: de
pildă, în comunicarea externă a unei organizaţii este vorba de comunicarea acesteia cu publicurile sale.
9 Cristian Unteanu, “Jurnaliştii trebuie să decidă ce secrete sunt în interesul publicului” (interviu cu Aidan Whit), Ziua, 6 martie 2006.
5
6
7
8
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–– “...nu vă atingeţi de nimic care ţine de domeniul securităţii naţionale sau al interesul naţional deoarece (...) simpla deţinere de asemenea informaţii înseamnă încălcarea legii!”;
–– “Ziarul a folosit informaţia şi a demonstrat că Guvernul încerca să distragă atenţia opiniei
publice de la sosirea rachetelor de croazieră. Asta era o problemă de real interes public”.
Mentalitatea jurnalistică a pătruns şi în alte domenii, acolo unde lucrează foşti jurnalişti, inclusiuv în Relaţiile Publice - mai ales în birourile de presă, în frunte cu purtătorii de cuvânt. Ei
sunt cei care înţeleg prin Relaţii Publice o activitate de vânzare: „vindem imaginea organizaţiei!”.
Mentalitatea jurnalistică blocheză Relaţiile Publice în epoca de piatră a domeniului („spunerea
poveştii noastre”), adică în etapa comunicării unidirecţionale şi asimetrice.
Una dintre instituţiile marcate de această mentalitate este Consiliul Naţional al Audiovizualului. Iată ce scrie în cel mai recent document major produs de această instituţie, Decizia CNA nr.
130 din 2 martie 2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual10:
–– Art. 32. – (1) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar invocarea dreptului la informare nu poate justifica invadarea vieţii private.
–– Art. 107. - Publicitatea şi teleshoppingul vor respecta regulile unei competiţii corecte şi
transparente, care trebuie să servească, în primul rând, interesele publicului.
Sublinierile îmi aparţin. Ele semnalează aceeaşi expresie folosită cu sensuri diferite. Este evident că în a doua situaţie ar fi trebuit să scrie „interesul public”; altfel, cele două articole s-ar
contrazice reciproc. Dacă articolul 32 este legitim (şi este!), atunci nu mai poţi să afirmi că „interesele publicului” trebuie servite „în primul rând”; înseamnă să subordonezi toate celelalte interese din societate, inclusiv interesul public, curiozităţii maladive sau pasiunilor de voyerist ale
publicului (sau unei părţi semnificative a acestuia).
Din fericire, în 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a lansat campania „Ineresul public
mai presus de interesul publicului”, dovedind că a înţeles un lucru fundamental pentru orice societate modernă: când o instituţie publică elaborează un cod de reglementare, trebuie să se raporteze nu la „interesele publicului”, ci la interesul public. În primul rând, fiindcă de-a lungul timpului, instituţiile publice au avut un rol civilizator: ele nu s-au adaptat doar la aşteptările cetăţenilor,
ci au ridicat aceste aşteptări la nivelul principiilor date de ideologia dominantă; în condiţiile de
azi, când nu mai există ideologii dominante, ele trebuie să armonizeze aceste aşteptări cu interesul public, id est cu formula negociată a binelui comun. În al doilea rând, fiindcă niciodată nu poţi
să ştii care sunt „interesele publicului”; eventual, putem să ştim care sunt interesele unui anumit
public. Ori, în condiţiile pluralismului democratic, cine poate să spună interesele cărui public
trebuie să prevaleze asupra intereselor celorlalte publicuri? Dacă este eludat interesul public, singurul criteriu relevant rămâne tot cel al pieţei, ca în cazul audienţelor de televiziune. Ori, articolul
32 din Decizia CNA nr. 130 din 2 martie 2006 încerca să evite, în numele protejării vieţii private,
tocmai întoarcerea la legile pieţei.
Modernitatea şi interesul public
În sensul ei actual, sfera publică s-a născut în condiţiile apariţiei economiei de piaţă moderne.
Sfera publică liberală a înlocuit, astfel, o sferă publică în care cetăţenilor le era reprezentată „puterea stăpânului”: pentru prima dată după 2000 de ani, autoritatea statului ajunge să fie controlată public de către cetăţeni prin demersuri critic-informative. Aşadar, sfera publică de tip modern
a apărut în societăţile în care s-a dezvoltat o puternică burghezie urbană – ceea ce nu s-a întâmplat în societăţile ţărăneşti din Europa de sud-est. In ceea ce-i priveşte pe români, ştim că experienţa lor democratică este firavă şi intermitentă.
10 Consider că noţiunile subliniate cu caracter italic sunt folosite impropriu. Ele ţin locul noţiunilor „nevoia de informare a publicului” şi, respectiv, „informarea corectă a publicului”, care se regăsesc în Declaraţia Drepturilor Omului.

75

Pornind de la analiza evoluţiei sferei publice în România, istoricul şi politologul Daniel Barbu
afirmă că până la regimul comunist nici nu ar fi existat o sferă publică în adevăratul sens al cuvântului; el ajunge să spună că eşecul comunismului se explică, la noi, şi prin lipsa de apetenţă a
populaţiei pentru participarea la treburile publice: aceasta „... s-a arătat decisă să refuze obligaţia
de a împărţi orice fel de responsabilitate pentru ducerea la bun sfârşit a unui proiect social. Românii au abandonat comunismul nu numai pentru că a fost un proiect global greşit formulat şi
aplicat, ci pentru că nu şi-au dorit, în fond, să participe la nici un fel de proiect social”11. Iată de
ce ne lipseşte, astăzi, o veritabilă clasă politică; în opinia autorului, aşa-zisa „clasă politică” este
formată din oameni fără ideologie, deci fără nici un ideal politic, care se simt obligaţi să se supună, pentru o anumită perioadă, unui rit ideologic, dar numai pentru a escamota lipsa de legitimitate şi pentru a câştiga timp în favoarea intereselor economice: „Puterea lor, ca şi abilitatea lor de
a o exercita, nu rezidă însă în această ideologie, care a constituit mult timp un fel de izvor îndepărtat de legitimitate istorică. Pentru că, în afara puterii înseşi ca practică birocratică, această
clasă dominantă nu a avut şi nu are nici un fel de alt ideal”12.
Daniel Barbu ajunge la concluzia că primul regim politic din istoria românilor care a încercat
să construiască un spaţiu public a fost cel comunist: „Comunismul a încercat (...) să genereze o
(...) comunitate politică într-o societate care nu cunoscuse până atunci nici o altă formă de solidaritate civilă cu excepţia etnicităţii”13. Dar ideea de angajare în treburile publice a rămas străină
românilor, după cum „ideea unei opoziţii publice a rămas străină societăţii româneşti”14. De aceea, lipsa de apetenţă pentru interesul public a continuat să se manifeste şi după 1989 – atât la nivelul societăţii politice, cât şi la cel al societăţii civile; de fapt, „societatea românească a regăsit
vechiul făgaş al anomiei şi lipsei de responsabilitate pentru deciziile publice şi pentru binele comun din care fusese scoasă cu forţa de către totalitarism”15.
În opinia mea, principala rezistenţă pe care o întâmpină reforma administraţiei publice în
societăţile ex-comuniste este tocmai absenţa categoriei mentale interes public din imaginarul colectiv şi din refernţialul ideologic al clasei politice. Această absenţă este şi “păcatul originar” al
culturii instituţionale din aceste societăţi.
„Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice”
Titlul de mai sus nu este decât subtitlul cărţii lui Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei16. De ce
„amurgul datoriei”? Lipovetsky vorbeşte de o etică post-kantiană, specifică societăţii contemporane: ”cultură postmoralistă a lărgit gama opţiunilor şi modurilor de viaţă posibile, a constrâns
conformismul să dea înapoi în faţa invenţiei individualiste a propriei persoane: nu mai credem în
visul de ‘a schimba viaţa’, nu mai există decât individul suveran preocupat de gestiunea calităţii
vieţii sale. (...) Faza hiperliberală se apropie de sfârşit, ultrarigorismul nu mai are legitimitate;
aceasta este noua configuraţie culturală a timpului nostru, care îmbină exigenţa autonomiei private cu cea a unui spaţiu public curat. Epoca postmoralistă nu mai este nici transgresivă, nici
puritană, ea este corectă”.
În noul context, strategiile de legitimare se modifică radical. În esenţă este vorba de faptul că
nimeni ne se mai poate legitima revendicându-se de la o mare ideologie; pur şi simplu, acestea nu
mai oferă criterii de legitimitate: “Deşi libera întreprindere devine orizontul de nedepăşit al eco11 Daniel Barbu, Republica absentă, Editura Nemira, Bucureşti, 1999, p. 16.
12 Idem, p. 17.
13 Idem, p. 20.
14 Ibidem
15 Idem, p. 23.
16 Gilles Lipovetsky, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice, Editura Babel,
Bucureşti, 1996.
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nomiei, este constrânsă să-şi definească, să-şi creeze ea însăşi criteriile de legitimitate; a trecut
epoca în care marea întreprindere se putea considera ca un agent economic pur; ea nu se mai limitează la a-şi vinde produsele, ci trebuie să-şi gestioneze relaţiile cu publicul, să cucerească şi să
promoveze propria legitimitate instituţională”.
Ca şi Habermas, care vorbea despre „competiţia orizontală între interesele proprietarilor de
bunuri”, care „a invadat, via reclamă, spaţiul public”, Lipovetsky sesizează caracterul de construct
al noilor etici, care sunt puse în slujba re-inventării identităţii corporative: „Curentul etic merge
mână-n mână cu ascensiunea întreprinderii care comunică, instituţie ‘totală’ de-acum înainte,
interesată strategic de a demonstra că are simţul responsabilităţilor sociale şi morale. Sistemul
clasic bazat pe dreptul natural la proprietate şi pe ‘mâna invizibilă’ a pieţii a fost înlocuit cu un
sistem de legitimare deschis şi produs, problematic şi comunicaţional. În prezent, legitimitatea
întreprinderii nu mai e dată şi nici contestată, ea se construieşte şi se vinde, trăim în epoca marketingului valorilor şi a legitimităţilor promoţionale, stadiu ultim al secularizării postmoraliste”.
Aşadar, etica „noilor timpuri democratice” este „nedureroasă” fiindcă nu mai presupune cei
doi poli kantieni: „legea morală din noi” şi „cerul înstelat deasupra noastră” (un sistem de valori
universale şi universaliste). Imperativul categoric este înlocuit de „ştiinţa de a comunica”, iar legitimarea morală se confundă cu „arta de a vinde”. A vinde, ce? Imaginea-unei-organizaţii-responsabile. Un vast câmp de acţiune pentru specialiştii în comunicare! Ce trebuie să facă aceştia pentru a rămâne morali într-o lume a marchetizării moralei?
Interesul public – baza de legitimare a instituţiei publice moderne
În contextul societăţilor contemporane, secularizate şi “dezvrăjite”, asistăm la finalizarea tendinţei sesizate de Jűrgen Habermas în legătură cu trecerea de la societatea tradiţională la cea
modernă: “Capitalismul (...) oferă o legitimare a dominaţiei care nu mai coboară din cerul tradiţiei culturale, ci poate fi stabilită pe baza muncii sociale. Instituţia pieţei (...) corespunde justiţiei
echivalenţei relaţiilor de schimb. Cu această categorie a reciprocităţii, ideologia burgheză face ea
însăşi, dintr-un raport propriu acţiunii comunicative, baza legitimităţii. Dar aici principiul reciprocităţii este însuşi principiul de organizare a proceselor sociale de producţie şi reproducţie. De
aceea, dominaţia politică poate fi acum legitimată ‘de jos’, şi nu ‘de sus’ (prin apel la tradiţia
culturală)”17. Altfel spus, legitimarea nu mai are loc prin intermediul unor valori teleonomice sau,
cum le numeşte Jean Piaget, “valori de finalitate”18, inoculate în corpul social prin intermediul
marilor ideologii, ci prin valori de randament, care sunt prezentate şi receptate ca valori de finalitate. Astfel, Propaganda este înlocuită cu Publicitatea. Nu se mai pune problema de a propaga un
set de valori de finalitate cuprinse într-o ideologie, ci de a transfigura valorile de randament în
valori de finalitate.
Astăzi, înlocuirea legitimării “de sus în jos” cu legitimarea “de jos în sus” s-a generalizat, depăşind limitele sistemului politic şi debordând în planul relaţiilor internaţionale. Persoane, organizaţii şi state se legitimează prin intermediul gestionării propriei imagini (expresie eufemistică,
prin care se escamotează adevăratul conţinut al acestei activităţi: gestionarea reprezentărilor sociale). Pentru a servi acestei sarcini, s-a născut un întreg sistem de inginerie socială, cu toată tehnologia aferentă.
Acest sistem de inginerie socială, care funcţionează de peste un secol în Statele Unite ale Americii şi de peste cinci decenii în Europa Occidentală, se numeşte Public Relations (Relaţii Publice).
În zilele noastre, organizaţiile de succes îşi construiesc legitimitatea zilnic, profesionist şi “de jos
17 Jürgen Habermas, “Tehnica şi ştiinţa ca ‘ideologie’”, în Cunoaştere şi comunicare, Editura Politică, Bucureşti, 1983, pp. 159-160
18 Jean Piaget, „Problema mecanismelor comune în ştiinţele despre om”, în Sociologia contemporană. Al
VI-lea Congres mondial de sociologie – Evian, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 44 şi urm.
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în sus”, adică plecând de la obiectivele organizaţiei (obiective de afaceri, politice sau civice) şi
ajungând la valori.
În lipsa unor mari ideologii de legitimare, o organizaţie nu poate fi legitimă dacă nu serveşte,
într-o formă sau alta, interesul public. Acest lucru este valabil nu numai pentru instituţiile publice,
ci şi pentru firme, companii şi corporaţii. Cine este perceput că serveşte interesul public se bucură de o reputaţie maximă, adică de legitimitate. Marile organizaţii (multinaţionalele) nu au departamente „de imagine”, dar au departamente de Corporate Affairs, Community Relations sau Social
Responsabiliy. Adevăraţii specialişti din Relaţii Publice nu promovează nici bunuri, nici servicii;
ei construiesc reputaţii. Iar cei mai valoroşi dintre ei construiesc legitimitatea subiectului de care
se ocupă (instituţie sau persoană publică, partid sau organizaţie civică, stat sau naţiune).
Din păcate, instituţiile publice din ţările ex-comuniste sunt parazitate de clanuri: fie grupuri
de interese, fie familii şi uniuni de familii în cel mai strict sens al cuvintelor. Se trag unii pe alţii la
resurse, adică la banul public: fii şi fraţi, veri şi cumetri, cumnate şi amante, consăteni şi concitadini (in cel mai rău caz, conjudeţeni)19. Cine citeşte volumul de studii şi cercetări Mentalităţi şi
instituţii, coordonat de Adrian-Paul Iliescu, are în faţă un tablou terifiant: analiza de reţea scoate
în evidenţă dictatura „clicilor” (Alba şi Moore) în instituţiile administraţiei publice, indiferent de
partidul care se află la guvernare. Ca orice organism parazitat, instituţiile noastre nu mai pot
funcţiona la parametrii proiectaţi, iar blocajul instituţional se manifestă prin boli al macrosistemului social: economia subterană, corupţia politică, depolitizarea maselor şi pasivismul civic20.
Intr-un astfel de climat psiho-sociologic, nu mai poate fi vorba de slujirea interesului public.
Rolul Relaţiilor Publice în reforma instituţională
După 24 ani de experienţă democratică à la roumaine, îndrăznesc să afirm: Relaţiile Publice
reprezintă cel mai eficace instrument în lupta cu birocraţia opacă şi surdo-mută. Această inginerie
socială este mijlocul prin care se poate forma o nouă cultură instituţională, inclusiv o nouă identitate a funcţionarului public. Studiile americane din ultimii ani arată că funcţionarea unei instituţii este direct dependentă de imaginea de sine a angajaţilor ei, de termenii în care aceştia îşi
definesc identitatea socială şi, implicit, relaţia cu instituţia. După cum am arătat în altă parte21,
din chestionarele aplicate de studenţii mei funcţionarilor publici din România rezultă că aceştia
îşi construiesc o self image care nu are nici o legătură cu ideea de interes public. Cei mai mulţi nici
nu ştiu să-l definească. Sunt ei de vină? Nu cred. Mai degrabă cred că în cei 10, 20 sau 30 de ani
de activitate, nu le-a vorbit nimeni despre interesul public, că nimeni nu le-a oferit un exemplu
personal de ceea ce trebuie să fie un slujbaş al interesului public. Singurele repere la care se raportează funcţionarii noştri sunt legile şi regulamentele. Nici vorbă de valori! Legile şi regulamentele sunt singurele norme care le mai limitează apetitul pentru profitul personal pe termen scurt.
Din păcate, legile şi regulamentele pot fi păcălite.
Cred că acest lucru ar trebui să stea în pol position pe agenda Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova: formarea unei noi culturi instituţionale şi a unei noi identităţi a
funcţionarului public. Dar nu prin lecţii teoretice sau prin propagandă, ci prin noile tehnici ale
comunicării eficiente, pe care Alex Muchielli o numeşte, într-o carte apărută şi în româneşte,
„arta de a influenţa”22.

19 Vezi şi Dumitru Borţun, „Trăim într-un Ev Mediu Întârziat", interviu acordat lui Stelian Ţurlea, în
Ziarul de Duminică, 06.03.2009 – http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/interviu-dumitru-bortuntraim-intr-un-ev-mediu-intarziat-4021403/
20 Adrian-Paul Iliescu (coord.), Mentalităţi şi instituţii, Ars Docendi, Bucureşti, 2004
21 Dumitru Borţun, Relaţiile Publice şi noua societate, ed. a II-a, Editura Tritonic, Bucureşti, 2012
22 Alex Muchielli, Arta de a influenţa: analiza tehnicilor de manipulare, Editura Polirom, Iaşi, 2002
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Liderii politici ai Republicii Moldova speră ca această ţară să înceapă negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru orice minte lucidă este clar că dacă moldovenii vor adera
nepregătiţi, aderarea va fi un bumerang sinucigaş. Dacă pot să înveţe ceva din experienţa României, ei trebuie să înţeleagă prin „pregătirea pentru aderare” mult mai mult decât bifarea unor
capitole din Aquis-ul european; la urma urmei, este nevoie de re-setarea culturală a societăţii
moldoveneşti, pe baza unui set de valori împărtăşite atât de guvernanţi, cât şi de guvernaţi. În
opinia mea, Relaţiile Publice reprezintă instrumentarul cel mai ieftin (în termeni de bani şi de
timp) cu ajutorul căruia se poate construi acest set de valori şi se poate realiza comunicarea instituţională ca schimb de simboluri, de valori şi de atitudini.
Una dintre primele priorităţi este formarea şi dezvoltarea unei valori care este fundamentală
pentru popoarele occidentale: spaţiul public. Este vorba de o re-definire a acestuia: de la un „spaţiu
al nimănui”, la un „spaţiu al tuturor”. Fără o astfel de re-definire culturală, degeaba vorbim de
solidaritate socială, de stârpirea corupţiei, de interes public şi instituţii publice, de respectarea
legii sau de democraţie.
Aş vrea să termin această intervenţie pe un ton optimist. Vă propun să dezbatem aceste probleme, cu o prioritate acordată reformei în administraţia publică. În opinia mea, aici este punctul
critic: cred că dacă se va reuşi modernizarea administraţiei publice, la nivel central şi la nivel local, se vor deschide drumuri bune şi pentru modernizarea celorlalte domenii.
Mai cred că primii care trebuie să fie schimbaţi sunt oamenii din administraţie; ei pot fi
schimbaţi în două feluri: 1) schimbaţi ei înşişi şi 2) schimbaţi cu alţii. Specialiştii în Relaţii Publice, pot să ajute la schimbarea lor în primul sens; în cel de-al doilea sens, este treaba altora să-i
schimbe. Dar fără aceste schimbări, nici-o lege nu va putea fi aplicată în litera şi spiritul ei; legile
vor rămâne nişte forme fără conţinut: cei care ar trebui să le respecte nu le vor respecta, iar cei
care ar trebui să-i sancţioneze pe aceştia nu-i vor sancţiona.
Aşadar, degeaba schimbăm legile şi instituţiile dacă nu schimbăm oamenii. De aceea mi-am
ales ca motto declaraţia pe care Havel a făcut-o chiar la Bucureşti: „La legi noi, oameni noi...”.
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Résumé
Le chef d’Etat dispose de certains mécanismes d’action sur le pouvoir législatif, plus ou mains plus
efficaces, dépendant du régime constitutionnel établi. Les prérogatives du chef de l’Etat déterminant
les rapports juridiques entre le chef d’Etat et Parlement, peuvent être divisées en trois groupes: droits,
dont la réalisation dépend le fonctionnement du Parlement; droit, de la réalisation desquels dépend
la remise en vigueur des lois adoptes par le Parlement; droit dans la réalisation directe des prérogatives législatives.
Mots-clé: chef d’Etat, pouvoir législatif, régime constitutionnel, droit, rapports juridiques
În cadrul regimurilor constituţionale contemporane şeful statului dispune de anumite pârghii
de acţiune asupra organului legislativ, mai mult sau mai puţin eficiente, dispunând şi de anumite
prerogative în domeniul legislativ, în dependenţă de regimul constituţional stabilit. „Atribuţiile,
Preşedintelui ce determină raporturile juridice dintre Preşedinte şi Parlament, pot fi împărţite în
următoarele grupe: în primul rând, drepturi, de realizarea cărora depinde funcţionarea Parlamentului; în rândul doi, drepturi, de la realizarea cărora depinde intrarea în vigoare a legilor
adoptate de Parlament; în al treilea rând, drepturi în exercitarea directă a prerogativelor
legislative”1.
Prerogativele Preşedintelui Republicii Moldova, de realizarea cărora depinde funcţionarea
Parlamentului, convocarea şi dizolvarea acestuia, sunt prerogative exercitate, de preşedinţii republicilor semiprezidenţiale şi parlamentare. Atât procedura de convocare şi de dizolvare a Parlamentului, cât şi limitele exercitării acestor drepturi de către şeful statului, diferă de la stat la stat.
Convocarea Parlamentului de către Preşedintele Republicii Moldova intervine în două cazuri,
prevăzute de Constituţia Republicii Moldova2. Astfel art. 63, alin. 2 din Constituţie prevede, că
Parlamentul nou-ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova, în cel mult
30 de zile de la alegeri, întrunirea Parlamentului fiind dispusă prin decret prezidenţial. Exercitarea acestei atribuţii este legată de stabilirea şi validarea rezultatelor alegerilor parlamentare şi îl
obligă pe Preşedintele Republicii să nu amâne convocarea Parlamentului mai mult de 30 de zile
de la petrecerea alegerilor. Această reglementare constituţională nu îngrădeşte autonomia Parlamentului şi supremaţia sa în regimul constituţional ca „organ reprezentativ suprem", iar convocarea de către Preşedintele Republicii se datorează faptului că mandatul Preşedintelui Parlamentului anterior expirase. După prima şedinţă, la care se aleg organele de lucru ale Parlamentului,
inclusiv Preşedintele Parlamentului dreptul de convocare îl preia ultimul.
1 Конституционное право государств Европы. Уч. пос. Отв. Ред. Д.А. Ковачев. Москва: Волтерс
Клувер, 2005, P.204
2 Constituţia Republicii Moldova //MO, nr.1 din 12.08.1994
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Conform art. 67 alin. 2 din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul se întruneşte şi în
sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Preşedintelui Republicii, a Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi, întrunirea presupune desigur că Parlamentul nu se află în
sesiune ordinară sau extraordinară. Regulamentul Parlamentului prevede convocarea Parlamentului (art.35, alin.4 ) în sesiune extraordinară sau specială în termen de trei zile de la data înregistrării cererii. Convocarea propriu-zisă se realizează de Preşedintele Parlamentului, măsură menită să de-a expresie principiului independenţei legislativului, în contextul principiului separării
puterilor. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, conform art. 87, alin 3 al Constituţiei Republicii Moldova, Preşedintele Republicii ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război, iar Parlamentul, dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de
la declanşarea agresiunii, deoarece conform art.66, lit. m) al Constituţiei Republicii Moldova declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război ţine de competenţă exclusivă a Parlamentului.
Putem conchide că, conform Constituţiei Republicii Moldova convocarea Parlamentului de
către Preşedintele Republicii apare atît ca un drept cît şi ca o obligaţie. Convocarea în sesiuni extraordinare şi speciale reprezentă un drept al Preşedintelui Republicii de a cere Parlamentului, de
rând cu Preşedintele Parlamentului sau o treime din deputaţi întrunirea acestuia în sesiuni extraordinare sau speciale, iar convocarea în prima şedinţă a Parlamentului reprezintă o obligaţie imperativă a Preşedintelui Republicii de a convoca noul Parlament după alegerile parlamentare generale, a cărei încălcare atrage sancţiunile rezervate nerespectării Constituţiei.
Dreptul Preşedintelui de a dizolva Parlamentul sau numai o cameră a acestuia, în cazul legislativului bicameral, este un drept exercitat de şeful statului în cadrul regimurilor constituţionale
mixte şi parlamentare. Dizolvarea Parlamentului în cadrul acestor regimuri constituţionale reprezintă o modalitate de rezolvare a conflictelor dintre legislativ şi executiv. Odată cu dizolvarea Parlamentului sau a unei camere, se anunţă data noilor alegeri parlamentare, în cadrul cărora electoratul prin votul său va rezolva conflictul apărut. Astfel, conform art.12 al Constituţiei Republicii
Franceze3, Preşedintele poate declara, după consultarea Prim-ministrului şi preşedinţilor celor
două camere, dizolvarea Adunării naţionale, dar nu şi a Senatului. Preşedintele Republicii Italiene
conform art. 88 al Constituţiei poate dizolva ambele camere sau numai una, după consultarea
preşedinţilor acestora. Observăm că nu este prevăzută consultarea Prim-ministrului. Aceasta se
datorează faptului că conform art.89 al Constituţiei Republicii Italiene4 nici un act al Preşedintelui
Republicii Italiene nu este valabil fără contrasemnare, deci indirect este prevăzută şi participarea
Prim-ministrului la dizolvarea Parlamentului. Necesitatea consultării cu preşedinţii camerelor şi
Prim - ministru este dictată de faptul că nici în Constituţia Republicii Franceze, nici în Constituţia
Republicii Italiene nu sânt prevăzute expres cazurile în care poate fi dizolvat Parlamentul.
Dreptul de a dizolva o cameră a Parlamentului, Bundestagul, îi aparţine şi Preşedintelui Federal al R.F.G., dar Legea Fundamentală5 prevede cazul în care acesta poate fi dizolvat: dacă Cancelarul Federal nu va fi ales cu votul majorităţii Bundestagului în termen de 21 de zile (Art.63, al 4).
Articolul 85 al Constituţiei Republicii Moldova acordă Preşedintelui Republicii dreptul de a
dizolva Parlamentul. Însă din raţiuni care ţin de asigurarea echilibrului puterilor în stat, la fel ca
Legea fundamentală a R.F.G., stabileşte cazurile concrete în care ar putea fi exercitat acest drept.
Un caz, în care Preşedintelui Republicii Moldova dispune de dreptul de dizolvare a Parlamentului, ţine de imposibilitatea de formare a noului Guvern. Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu a
acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Dizolvarea Parlamen3 Constituţia Republicii Franceze, Bucureşti: ALL Educaţional,1998
4 Constituţia Republicii Italiene, Bucureşti: ALL Educaţional,1998
5 Legea Fundamentală a RFG, Bucureşti: ALL Educaţional,1998
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tului în caz de criză guvernamentală, conform prevederilor constituţionale poate avea loc cu îndeplinirea cumulativă a şase condiţii: consultarea fracţiunilor parlamentare; existenţa, a cel puţin,
două solicitări privitoare la învestitură; să fi trecut 45 de zile de la data primei solicitări de învestitură; să fie prima dizolvare a Parlamentului într-un an; să nu fie vorba de ultimele şase luni ale
mandatului Preşedintelui Republicii Moldova; să nu fie în condiţiile stării de urgenţă, de asediu
sau de război. Din cele relatate rezultă, că dizolvarea Parlamentului în cazul crizei guvernamentale, procedură care, deşi este lăsată aparent la dispoziţia Preşedintelui Republicii, este supusă
unor multiple condiţionări. Măsura dizolvării Parlamentului trebuie să fie rezultatul eşecului evident de formare a unui Guvern, circumstanţele ce justifică dizolvarea Parlamentului fiind constatate de Curtea Constituţională.
Ca condiţie prealabilă măsurii de dizolvare a Parlamentului în cazul crizei guvernamentale,
Constituţia prevede consultarea fracţiunilor parlamentare. Textul Constituţiei, însă, nu prevede
care este modalitatea şi valoarea juridică a consultării parlamentarilor. Dacă presupunem că fracţiunile parlamentare nu acceptă dizolvarea Parlamentului, care pot fi acţiunile Preşedintelui? În
opinia noastră, refuzul Parlamentului de a acorda votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a, cel puţin, două solicitări
de învestitură, ar trebui să atragă, de drept, posibilitatea dizolvării acestuia de către Preşedintele
Republicii, la fel ca şi în cazul altei crize instituţionale, prevăzute de art.78 alin.5 al Constituţiei,
cînd Preşedintele Republicii Moldova nu poate fi ales nici după alegerile repetate. Altfel, din prevederile constituţionale s-ar putea presupune, că în urma consultării fracţiunilor parlamentare,
după depăşirea termenului de 45 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a două solicitări
de învestitură, ajungându-se la un compromis între Preşedintele Republicii şi fracţiunile parlamentare, începe o nouă procedură de învestitură. Considerăm că condiţia subiectivă de dizolvare
a Parlamentului, consultarea fracţiunilor parlamentare, în cazul crizei guvernamentale, în prezenţa cumulativă a celorlalte condiţii, necesită a fi exclusă din Legea fundamentală.
Preşedintele Republicii Moldova poate dizolva Parlamentul şi în cazul blocării procedurii de
adoptare a legilor timp de 3 luni. Prin blocarea procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni
„se subînţeleg acţiunile unor deputaţi sau grupuri de deputaţi îndreptate spre tergiversarea sau
zădărnicirea procedurii de votare a proiectelor de legi, ceea ce conduce la incapacitatea Parlamentului de a adopta timp de trei luni legi, în special legi de importanţă majoră în viaţa statului,
legi care reglementează relaţii sociale de importanţă deosebită sau care instituie principii şi norme fundamentale... Noţiunea de „blocare a procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni” din
art.85 alin.(1) din Constituţie se referă la etapa finală a procesului legislativ, şi anume la valoarea
proiectului de lege în vederea adoptării lui de către Parlament în calitate de lege”6.
Dizolvarea Parlamentului în caz de criză legislativă, conform prevederilor constituţionale
poate avea loc cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: consultarea fracţiunilor parlamentare; prezenţa unor acţiuni spre tergiversarea sau zădărnicirea procedurii de votare a proiectelor de legi; blocarea procedurii de adoptare a proiectelor de lege care reglementează relaţii sociale de importanţă deosebită; să fie prima dizolvare a Parlamentului într-un an; să nu fie vorba de
ultimele şase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova; să nu fie în condiţiile stării
de urgenţă, de asediu sau de război. În cazul blocajului legislativ, considerăm că condiţia subiectivă de dizolvare a Parlamentului, consultarea fracţiunilor parlamentare, reprezintă un mijloc de
mediere acordat, Preşedintelui Republicii, pentru a găsi modalităţi de soluţionare a crizei legislative, fără a se recurge la dizolvarea Parlamentului.
În scopul asigurării suveranităţii naţionale şi a siguranţei statului, legiuitorul a prevăzut în
alin. 4 al art. 85 al Constituţiei Republicii Moldova, imposibilitatea dizolvării Parlamentului în
6 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.40 din 24.12.1998. // MO al RM, nr.1-2/3, 1999
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ultimele şase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii, în timpul stării de urgenţă, de asediu
sau de război. Restricţia nu se referă, la cazul dizolvării Parlamentului, în situaţia, cînd Preşedintele Republicii Moldova, după alegeri repetate, nu va fi ales.
Restricţii asemănătoare ce ţin de imposibilitatea dizolvării Parlamentului în ultimele şase luni
ale mandatului Preşedintelui, în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război conţin şi constituţiile altor republicii parlamentare, dar aceasta nu afectează continuitatea şi legitimitatea puterii,
deoarece imposibilitatea alegerii Preşedintelui nu este prevăzută ca motiv pentru dizolvarea Parlamentului. În R.F.G. (art.54 al Legii fundamentale) se organizează până la trei tururi de scrutin
pentru alegerea Preşedintelui Federal, în ultimul tur fiind ales acel candidat ce întruneşte cele mai
multe voturi. În Republica Italiană (art. 83 al Constituţiei) de asemenea se organizează până la
trei tururi de scrutin pentru alegerea Preşedintelui, în ultimul tur fiind suficientă majoritatea
absolută de voturi. Mai mult ca atît, durata diferită a mandatului preşedinţial şi a legislaturii Parlamentului, asigură o continuitatea a puterii şi o consecutivitate în politica statului. Astfel, Camera Deputaţilor şi Senatul în Republica Italia sânt alese pe un termen de cinci ani (art. 60 al Constituţiei), iar Preşedintele Republicii pe un termen de şapte ani (atr.85 al Constituţiei). Conform
prevederilor constituţionale, în R.F.G., mandatul Preşedintelui Federal durează cinci ani (art.54,
alin.2), iar Bundestagul se alege pe un termen de patru ani (art.39, alin.1). Datorită acestor prevederi se înlătură posibilitatea concentrării puterii de către un Preşedinte influent sau de către un
partid care ar dobândi o majoritate parlamentară.
În cazul Republicii Moldova, ne ciocnim cu situaţia când Preşedintele Republicii ales de Parlamentul precedent şi Guvernul ce a primit vot de încredere de la acelaşi Parlament, continuă
să-şi exercite atribuţiile. În conformitate cu prevederile constituţionale (art.61, alin.3; art.63,
alin.2) alegerile parlamentare se organizează în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului,
iar Parlamentul nou ales se întruneşte în cel mult 30 de zile de la alegeri, deci timp de patru luni
conducerea Republicii este asigurată de autorităţi cu o legitimitate inexplicabilă. În acelaşi context, ţinem să menţionăm că art.103 alin.2 al Constituţiei stipulează că în această perioadă Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, dar nu conţine reglementări referitor la atribuţiile pe care le poate exercita Preşedintele Republicii. Pentru prevenirea unei
asemenea situaţii, considerăm necesar adaptarea cadrului legislativ la un regim constituţional fie
semiprezidenţial, fie parlamentar fără îmbinarea unor particularităţi incompatibile.
Printre alte modalităţi de acţiune a Preşedintelui Republicii Moldova asupra Parlamentului,
poate fi nominalizată şi adresarea de mesaje.
Instituţia mesajului şefului statului, ca o legătură instituţionalizată a acestuia cu puterea legiuitoare, ca autoritate reprezentativă a poporului este cunoscută în sistemele constituţionale contemporane, având o semnificaţie diferită în dependenţă de forma de guvernământ. Prin mesaj,
poporul ia cunoştinţă despre opiniile şefului statului şi poziţiile acestuia în probleme de importanţă deosebită. Mesajul poate fi definit ca mijloc prin care şeful statului comunică Parlamentului
opiniile sale cu privire la problemele politice, economice şi sociale ale naţiunii şi o modalitate a
colaborării celor două autorităţi.
În monarhiile constituţionale „Mesajul Tronului” este urmat obligatoriu de dezbaterea acestuia în Parlament şi trimiterea răspunsului către Suveran. Prin aceasta se urmăreşte să se vadă
poziţia instituţiei parlamentare faţă de programul de guvernare şi strategia adoptată.
In republicile prezidenţiale „Mesajul Preşedintelui", semnifică nu numai „raportul electoral"
ci şi prezentarea programului şi a strategiei de guvernare a executivului, iar Parlamentul nu este
chemat să se pronunţe asupra mesajului, deşi el poate servi ca program de activitate pentru parlamentarii, care îl susţin, şi dispun de drept la iniţiativă legislativă. Spre exemplu, Preşedintele
S.U.A., poate influenţa activitatea legislativă a Congresului prin dreptul de a se adresa anual cu
„Mesajul despre starea Naţiunii”, care de fapt reprezintă programul activităţii legislative a Con83

gresului propus de Preşedinte. ”În Constituţia S.U.A. nu se preconizează concret procedura folosită pentru adresarea mesajului. Astfel Preşedintele poate prezenta un mesaj scris sau mesajul
poate fi prezentat chiar de Preşedinte”7. Realitatea legislativă a Statelor Unite recurge la trei tipuri
de mesaje prezidenţiale - mesajul cu privire la starea Naţiunii, raportul economic şi mesajul cu
privire la buget. Fiecare reprezintă un program legislativ pentru Congres. Este semnificativ, sub
aspect juridic, că mesajele prezidenţiale nu au forţă de rigoare, dar influenţa lor reală asupra Congresului este destul de mare8.
Spre deosebire de republicile prezidenţiale, şefii de stat în republicile parlamentare rareori
utilizează dreptul său de a adresa mesaje Parlamentului9, chiar dacă acest drept este prevăzut de
Constituţie (art.87 al Constituţiei Republicii Italiene). În unele republici parlamentare acest drept
al şefului de stat nici nu este prevăzut în Constituţie, ca de exemplu R.F.G..
Potrivit dispoziţiilor art.84 al Constituţiei Republicii Moldova, Preşedintele Republicii adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale naţiunii. Deşi Constituţia Republicii Moldova prevede instituţia mesajului Preşedintelui Republicii către Parlament, ea nu
specifică obiectul mesajelor folosind o terminologie generală prin expresia „principalele probleme ale naţiunii". Odată ce sfera problemelor care pot forma obiectul mesajului adresat Parlamentului nu este determinată, aceasta rămâne la latitudinea Preşedintelui Republicii să aprecieze ce
anume reprezintă „principalele probleme ale naţiunii". Evident că obiectul mesajelor trebuie să se
refere la aspecte care pot fi soluţionate de Parlament ori chiar dacă nu ţin de competenţa acestuia,
să poată fi rezolvate prin implicare parlamentară.
Forma prin care Preşedintele Republicii adresează mesajul, rămâne, de asemenea, la aprecierea Preşedintelui: prezentare directă de Preşedinte; citirea mesajului de un consilier prezidenţial;
trimiterea mesajului sub forma unei scrisori.
În dependenţă de forma de guvernământ şi prevederile constituţionale şeful statului poate fi
un participant activ la procesul legislativ, în unele cazuri fiind chiar parte a puterii legislative, în
altele dispunând de atribuţii destul de largi în domeniul legislativ sau participând doar la procedura de oformare a legii, dispunând publicarea acesteia. Astfel, conform art.75 al Constituţiei
Republicii Grecia „puterea legislativă este realizată de Camera Deputaţilor şi Preşedintele Republicii”. Art.79 al Constituţiei Indiei stabileşte că „Parlamentul Uniunii este alcătuit din Preşedintele Republicii şi două camere: Sovietul Statelor şi Camera Popoarelor”. Legea Fundamentală a
R.F.G. îi acordă Preşedintelui Federal, doar dreptul de promulgare a legilor. Însă promulgarea are
un caracter mai mult formal sau tehnic, deoarece conform art.82 a Legii fundamentale „legile
care au fost adoptate definitiv potrivit prevederilor Legii Fundamentale, după ce au fost contrasemnate, sânt promulgate de către Preşedintele Federal şi publicate în jurnalul Oficial Federal.”
Promulgând legea după contrasemnare, de către Cancelarul Federal, Preşedintele Federal dispune publicarea acesteia, nedispunând de dreptul de a cere o nouă deliberare asupra ei.
Activitatea de elaborare a dreptului reprezintă una din cele mai importante şi complicate sfere
de activitate a statului. Actele normative elaborate, ca o categorie a normelor sociale reprezintă
unicul mijloc de influenţă a statului asupra relaţiilor sociale, orientând comportarea oamenilor în
direcţia promovării şi consolidării relaţiilor sociale potrivit idealurilor şi valorilor ce guvernează
societatea. În procesul de elaborare a dreptului se realizează principiul separării puterilor în stat:
fiecare organ al puterii de stat elaborează acte normative ce reglementează relaţii sociale numai în
sfera ce-i revine în baza principiului separării puterilor în stat. În acelaşi timp în baza sistemului
7 Ionescu, Cr. Instituţii politice şi drept constituţional. Bucureşti: Ed. Fundaţiei „România de mîine”,
1999, p.133
8 Мишин, А.A. Конституционное право зарубежных стран. Москва: Юстицинформ, 2003, p.314
9 Чиркин, B. Конституционное право зарубежных стран Москва: Юристъ, 2003, p.256
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colaborării şi interferenţei puterilor la procesul legislativ, care constituie baza procesului de elaborare a dreptului participă nu numai legislativul, dar şi executivul şi şeful statului.
Potrivit Constituţiei Preşedintele Republicii Moldova este un participant activ la procesul legislativ. Preşedintele Republicii: dispune de dreptul de iniţiativă legislativă; poate participa la toate şedinţele Parlamentului şi lua cuvânt la orice fază a dezbaterilor parlamentare; promulgă legile
dispunând de dreptul de a cere (o singură dată) reexaminarea acestora; dispune publicarea legilor; poate iniţia referendumuri republicane.
În exercitarea dreptului său constituţional la iniţiativă legislativă, consacrat în art.73 al Constituţiei Republicii Moldova, Preşedintele Republicii poate prezenta atât proiecte de legi cât şi
propuneri legislative. „Asupra acceptării propunerii legislative Parlamentul adoptă o hotărâre
prin care stabileşte termenul de elaborare a proiectului de act legislativ, formează sau dispune
formarea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului, stabileşte după caz cuantumul retribuirii specialiştilor antrenaţi în elaborare, al altor cheltuieli aferente, precum şi sursele de finanţare a acestora”10.
În majoritatea ţărilor cercul subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă includ deputaţii Parlamentului şi Guvernul. Şeful de stat, de obicei, nu dispune de dreptul de iniţiativă legislativă11. Acordarea dreptului de iniţiativă legislativă deputaţilor este soluţie firească deoarece, fiind aleşi nemijlocit de purtătorul suveranităţii, primesc vot de încredere asupra programului său electoral, pentru
realizarea căruia este necesară luarea diferitor măsuri, inclusiv de ordin legislativ. În acelaşi timp
acordarea dreptului de iniţiativă legislativă Guvernului este justificată deoarece Constituţia Republicii Moldova, prin art. 96 atribuie Guvernului competenţa de a asigura realizarea politicii interne
şi externe. ”Fiind investit cu asigurarea realizării, Guvernul este cel care ştie cel mai bine domeniile şi problemele care necesită elaborarea unor noi reglementări stabilite prin lege” 12.
În practica constituţională internaţională exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă de către
şeful statului este întâlnită rareori, reprezentând excepţii fără careva legităţi comune, care ar depinde de regimul constituţional stabilit: Finlanda – republică semi-prezidenţială, Mexic – republică prezidenţială, Republica Moldova – republică parlamentară. Susţinem opinia conform căreia ”regimului parlamentar, în care Guvernul poartă răspundere nemijlocită pentru rezultatele
guvernării, îi este improprie iniţierea adoptării legii de către şeful statului – acest drept nu poate
fi oferit celor care nu poartă răspundere politică pentru guvernare”13. Putem constata că, acordarea dreptului de iniţiativă legislativă Preşedintelui Republicii reprezintă o particularitate a regimului parlamentar din Republica Moldova. În contextul celor expuse, considerăm oportună excluderea Preşedintelui Republicii Moldova din rândul subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă.
Articolul 84 al Constituţiei Republicii Moldova prevede dreptul Preşedintelui Republicii de a
participa la lucrările Parlamentului, iar conform art.88 alin.3 al Regulamentului Parlamentului14
are dreptul de a lua cuvântul în orice fază a dezbaterilor. Deci, participarea Preşedintelui Republicii la lucrările Parlamentului, reprezintă o modalitate de conlucrarea a Preşedintelui Republicii cu
legislativul, iar dreptul de a lua cuvântul la dezbateri îl face participant la procesul legislativ.
10 Legea Republicii Moldova privind actele legislative. // MO al RM N 36-38 din 14.03.2002
11 Costachi, Gh., Guceac, I. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul
de drept. Chişinău: “Tipografia Centrală, 2003, p.494
12 Popa, V. Drept public. Chişinău: Academia de Administrare Publică, 1998, p.378
13 Regulamentul Parlamentului. // MO al RM, Nr.59-62,2000
14 Ţurcan, S. Frunză, I. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de stat în procesul realizării funcţiei legislative în Republica Moldova. // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală, 23-24 septembrie
2004, Chişinău, p.692.
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O modalitate de participare a Preşedintelui Republicii Moldova la procesul legislativ o constituie procedura de promulgare a legilor. Procedura de promulgare izvorăşte din doctrina separării
puterilor în stat, având drept scop prevenirea unui eventual abuz din partea puterii legislative15.
După adoptarea de către Parlament, orice lege este înaintată şefului statului pentru promulgare. Promulgarea reprezintă o activitate de verificare şi autentificare a legii, constituind o parte
componentă, obligatorie, a procedurii de elaborare şi adoptare a legii. Potrivit prevederilor art. 93
alin. 2 din Constituţia Republicii Moldova, promulgarea legii se face în termen de cel mult două
săptămâni de la primirea ei în cancelaria aparatului preşedinţial. Termenul, în decursul căruia
şeful statului trebuie să promulge legea în diferite state este diferit: S.U.A. – 10 zile, Federaţia Rusă
– 14 zile, Polonia – 30 zile, Finlanda – trei luni. Prin actul promulgării, legea devine executorie,
obținând putere juridică.
Înainte de promulgare, Preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are
obiecţii asupra unei legi, să o trimită spre reexaminare Parlamentului în acelaşi termen de, cel
mult, două săptămâni de la primire.
Preşedintele Republicii Moldova poate cere Parlamentului, doar o singură dată, reexaminarea
legii. Astfel observăm, că Constituţia nu prevede anumite obligaţii vizând argumentarea exercitării dreptului de veto suspensiv a Preşedintelui ţării, acesta având dreptul discreţionar de a remite
Parlamentului pentru reexaminare orice lege, pentru orice motive. „Refuzul de a promulga legea
adoptată de Parlament se perfectează în forma unui demers scris al Preşedintelui, în care se arată
motivele refuzului”16.
În cazul în care, după reexaminare, Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior Preşedintele este obligat să promulge legea. Pentru o nouă adoptare, nu este cerută o altă majoritate
de voturi faţă de faza iniţială. Deci, de facto, dacă în Parlament există o majoritate parlamentară
care adoptă iniţial legea, veto suspensiv a Preşedintelui Republicii îşi pierde semnificaţia, deoarece pentru depăşirea acestuia este de ajuns majoritatea de voturi iniţial acordate legii. „În dreptul
constituţional a diferitor ţări veto Preşedintelui, adică dreptul de a respinge legile adoptate de
Parlament, este considerat ca unul dintre cele mai eficiente mijloace de influenţă a şefului de stat
asupra activităţii legislative a Parlamentului”17. Considerăm că revotarea legii de Parlament trebuie să se producă cu un număr mai mare de voturi decât adoptarea iniţială a legii: legile ordinare
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, legile organice cu votul majorităţii calificate de trei cincimi,
iar legile constituţionale cu votul majorităţii calificate de trei pătrimi.
Constituţia de asemenea nu prevede, care pot fi consecinţele în cazul când Preşedintele refuză
să promulge legea repetat? Refuzând promulgarea legii revotate de Parlament Preşedintele încalcă Constituţia, deoarece conform art.93, alin.2 al Constituţiei este obligat să promulge legea, revotată de Parlament, iar Parlamentul este în drept, conform art.89 alin.1 al Constituţiei, de a demite Preşedintele cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi pentru încălcarea prevederilor Constituţiei. Luând în consideraţie că, actualmente, conform Constituţiei, legile ordinare se
readoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, iar cele organice cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, demiterea preşedintelui poate fi reală doar în cazul legilor de modificare al Constituţiei.
În cazul când Parlamentul nu recurge la demiterea Preşedintelui, evitând starea de criză constituţională, sau nu dispune de majoritatea de două treimi din numărul deputaţilor aleşi necesar pentru demitere, care este soarta legilor ordinare şi organice nepromulgate repetat de Preşedinte?
Considerăm că art.93 al Constituţiei ar necesita o completare, prin care s-ar stipula procedura de
punere în vigoare a legilor nepromulgate repetat de Preşedintele Republicii. În cazul nepromul15 Constantinescu, M. Vida, I. Promulgarea legii.//Dreptul, anul XI, seria a III-a, Nr.6, 2000, p. 9-10.
16 Hotărîtera Curţii Constituţionale nr.9 din 26.02.1998. // MO al RM nr.26-27/15, 1998
17 Окуньков, Л.А. Рощин, В.А. Вето президента. Москва: Городец - Формула права, 1999, p.9
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gării repetate a legii de către Preşedintele Republicii, legea readoptată, cu un număr mai mare de
voturi decât la adoptarea iniţială va fi semnată (dispusă spre publicare) de Prim-ministru şi publicată în Monitorul Oficial.
La compartimentul promulgării prezintă interes articolul 106² al Constituţiei Republicii Moldova ce se referă la delegarea legislativă. „Prin delegare legislativă înţelegem o atribuţie constituţională a Parlamentului, care împuterniceşte, prin legea de abilitare, pe o perioadă de timp şi în
anumite condiţii, Guvernul, de a adopta ordonanţe în domeniile care nu fac obiectul legilor organice şi constituţionale”18. Ordonanţele intră în vigoare, în baza aceluiaşi articol, fără a fi promulgate, la data publicării.
Pentru ca Guvernul să poată recurge la asemenea ordonanţe, este necesar, potrivit Constituţiei, să fie întrunite trei condiţii: - Guvernul să fie abilitat în acest scop printr-o lege specială aprobată de Parlament; - Această lege trebuie să stabilească domeniul în care şi data până la care
poate fi emisă ordonanţa; - Ordonanţa emisă de Guvern să nu intervină cu reglementări în domenii care fac obiectul unei legi organice.
Ordonanţele emise pe bază de abilitare parlamentară pot fi, la rândul lor, conform art. 1062 al
Constituţiei, de două tipuri:
–– Ordonanţe pentru care legea de abilitare nu cere să fie supuse aprobării Parlamentului
potrivit procedurii legislative;
–– Ordonanţe guvernamentale pentru care legea de abilitare cere să fie supuse aprobării Parlamentului potrivit procedurii legislative.
Dacă legea de abilitare cuprinde o asemenea prevedere, ordonanţa va trebui supusă aprobării
Parlamentului până la împlinirea datei până la care Guvernul a fost abilitat să emită ordonanţe. În
acest caz Parlamentul, aprobând integral o asemenea ordonanţă, încă în interiorul termenului
prevăzut de legea de abilitare, ordonanţa se transformă în lege, fiind supusă promulgării. În cazul
în care Guvernul nu supune în acest termen ordonanţa spre aprobare Parlamentului, aceasta îşi
încetează efectele.
Situaţia este diferită în cazul ordonanţelor pentru care legea de abilitare a Guvernului nu prevede obligaţia de a fi supuse Parlamentului pentru aprobare. Parlamentul nu va fi pus în situaţia
de a le transforma printr-o manifestare de voinţă proprie în legi propriu-zise. Deci, ele vor rămâne în vigoare, având valoarea juridică a unor legi ordinare. În acest context, am putea aduce
exemplul Republicii Franceze: „Preşedintele semnează ordonanţele şi decretele hotărâte în Consiliul de Miniştri”(art.13 al Constituţiei). Considerăm că, odată ce obiectul ordonanţelor fac
obiectul legilor ordinare, iar legea de abilitare nu cere să fie supuse aprobării Parlamentului, este
necesară semnarea lor de către Preşedintele Republicii.

18 Ţurcan, S. Frunză, I. Respectarea principiului separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de stat în procesul realizării funcţiei legislative în Republica Moldova. // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală, 23-24 septembrie
2004, Chişinău, p.695
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Résumé
Sans prétendre à une analyse exhaustive, dans cet article nous abordons dans une manière synthétique l’origine de l’institution du chef d’État, ainsi que l’évolution au fil du temps de celle-ci, avec
une référence particulière aux pays du continent européen. À cet égard, on met en évidence des questions concernant la réglementation juridique et le reflet de cette autorité dans la société.
Après avoir examiné plusieurs pays européens, encadrés théoriquement dans le régime semi-présidentiel proposé par Maurice Duverger, nous constatons que le chef d’État a perdu la plupart des
pouvoirs que lui confère une position prééminente au sein du gouvernement. La Roumanie suit cette
tendance majoritaire de „parlamentarisation” des régimes semi-présidentiels en Europe aujourd’hui.
Dans les monarchies parlementaires, le roi, meme s’il ne dispose que des compétences symboliques, se jouit d’un profond respect qui a parfois des significations sacrées.
Dans les républiques parlementaires (Italie, Allemagne, Grèce), le chef d’État est nommé par le
Parlement qui peut le révoquer s’il ne respecte pas la direction politique établie par l’organe législatif.
L’importance des présidents dans ces régimes parlementaires est sensiblement réduite par une série
de protocoles et des fonctions de représentation.
Mots-clé: l’institution du chef d’État, autorité, gouvernement, régime semi-présidentiel, république parlementaire
Fără a avea pretenţia unei analize exhaustive, în această lucrare vom aborda în mod sintetic
originea instituţiei şefului de stat, precum şi evoluţia în timp a acesteia, cu referire specială la
statele de pe continentul european. În acest sens, vor fi subliniate aspecte legate atât de reglementarea juridică, cât şi de reflectarea acestei autorităţi etatice în societate.
Existenţa unui şef în cadrul unei comunităţi de indivizi îşi are rădăcinile în chiar începuturile
istoriei omeneşti.
În societăţile primitive (arhaice) care au fost considerate ca fiind „fără stat, fără şef ” existau
anumite elemente de structură care indicau o certă organizare a unui grup uman.
În cadrul societăţilor arhaice sunt identificate1 două stadii. Primul dintre ele se caracterizează
prin faptul că autoritatea corespunde forţei de presiune a obiceiurilor, a superstiţiilor. Societăţile
arhaice – lipsite de documente scrise – au păstrat, în decursul evoluţiei lor, doar un set de obiceiuri, credinţe, rituri transmise pe cale orală. Analiza acestor societăţi a determinat specialiştii2 să
afirme că ele erau dominate de „existenţa atât a unei relaţii de dominare-supunere (de putere)...,
cât şi a unei relaţii de comandă-ascultare (de autoritate)”. Aceste tipuri de raporturi au fost stabilite pentru a putea supravieţui şi a se dezvolta la nivel social, oamenii fiind conştienţi de necesitatea unor acţiuni dirijate, îndreptate către binele comun.
1 Pârvulescu Cristian, Etape şi factori în evoluţia puterii. De la putere personalizată la putere instituţionalizată, în Revista de Drept Public nr. 2/2001, p. 10-16
2 Lapierre, Jean, William, Viaţa fără stat, Institutul European, Iaşi, 1997, p. 49
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Chiar dacă în aceste societăţi „nu exista un şef propriu-zis, exista politică”3, oamenii supunându-se strămoşilor, spiritelor, zeilor lor.
În cel de-al doilea stadiu al societăţilor primitive, puterea a fost concentrată în persoana unui
şef care avea autoritate şi mecanisme de conducere. Această perioadă reprezintă începutul puterii
individualizate, concentrate în mâinile unei persoane4. În această etapă şeful întruchipa puterea,
impunându-se în virtutea calităţilor sale personale.
În decursul istoriei, societatea va evolua, apoi, de la personificarea puterii la instituţionalizarea acesteia, disociindu-se, astfel, între autoritate şi persoana care o exercită.
În cercetarea întreprinsă asupra antichităţii, vom prezenta Grecia şi Roma antică, precum şi
alte civilizaţii care au constituit entităţi sociale autonome şi care au atins un anumit nivel de evoluţie a organizării şi exercitării puterii.
Chiar din antichitate, lupta pentru supravieţuire impusă de natură fiinţelor umane a determinat dorinţa, uneori necesitatea, de a comanda5. Voinţa de dominare, ambiţia pentru putere au
stat, în esenţă, la baza constituirii statului, potrivit profesorului Gaston. Statul apare ca o forţă
constituită datorită unor motive de dominare politică şi de exploatare economică, datorită unei
predominanţe a armelor, pentru a supune masele.
Antichitatea a fost caracterizată prin faptul că într-o comunitate şeful era cel care dispunea de
toate bunurile grupului şi le administra; el comanda, decidea cu privire la război după ce reunea
sfatul bătrânilor care, în unele societăţi, avea rol decisiv, iar în altele doar facultativ. Regele exercita o putere politică personală, în care statul nu se distingea de şeful său6.
În Mesopotamia, în secolul al IV-lea î.Hr., au existat oraşe-cetăţi, mici „regate” care erau conduse de către un lugal sau patesi. Lugal-ul era un şef care avea prerogative care uneori depăşeau
teritoriul propriului oraş, pe când patesi reprezenta conducătorul religios al unui oraş care era
subordonat din punct de vedere politic unui centru superior condus de un lugal7. Începând cu
mileniul al III-lea î.Hr., în centrele urbane existente se asistă la separarea şi instituţionalizarea
puterii politice şi a celei economico-religioase8. Guvernarea era asigurată la început de o ierarhie
sacerdotală; apoi, aceasta ia locul unei noi puteri centralizate, proces care coincide cu o activitate
militară impunătoare. În această perioadă, Urukagina, ce a devenit lugal al cetăţii Lagaş, a iniţiat
o serie de reforme democratice în favoarea celor mulţi pentru a-i proteja împotriva abuzurilor
aristocraţiei sau administraţiei. Apoi, dominaţia politică a Mesopotamiei este exercitată de regele
Urnammu, conducătorul cetăţii Ur, care a reglementat prin diverse dispoziţii juridice importante relaţii sociale în vederea înlăturării oricărui arbitrariu. Acest şef de stat era numit pe o tăbliţă
descoperită şi descifrată în 1952 de către S.N. Kramer „reprezentant al zeului care ocroteşte cetatea Ur”9. După Urnammu, unificarea regatelor din Mesopotamia s-a realizat de către regele Babilonului, Hammurapi, cunoscut în istorie prin victoriile repurtate în războaie şi prin vestitul său
cod de legi scris pe stele plasate în oraşe. Din conţinutul codului10 sculptat în piatră rezultă faptul
că regele a fost mandatat de zei pentru a-l redacta. Prin urmare, se poate constata că în regiunea
3 Clastres, Pierre, La société contre l’Etat, Ed. du Minuit, Paris, 1974, p. 21, apud la Lapierre Jean William,
op. cit., p. 63
4 Pârvulescu Cristian, Etape şi factori în evoluţia puterii..., op. cit., p. 11
5 Leval, Gaston, L’Ētat dans l’histoire, Editions du Monde Libertaire, Paris, 1940, p. 34
6 Timbal, P., C., Histoire des institutions et des faits sociaux, troisième édition, Ed. Dalloz, 1966, p. 12
7 Hanga, Vladimir, Mari legiutori ai lumii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 18
8 Braunstein-Silvestre Florence, Pépin Jean-François, Ghid de cultură generală, Ed. Orizonturi, Bucureşti,
1991, p. 12
9 Kramer, Samuel, Noah, Istoria începe la Sumer, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 114 (312 pagini)
10 Codul lui Hammurapi reglementează mult mai cuprinzător cele mai importante instituţii juridice existente la acea epocă, conform Hanga, Vladimir, op. cit., p. 32
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dintre Tigru şi Eufrat, regii erau consideraţi reprezentanţi ai divinităţii, exercitând puterea în
virtutea calităţilor lor personale.
În Persia, marea epocă a Imperiului persan se situează în secolul al VI-lea î.Hr. Această perioadă este marcată de numele lui Cirus cel Mare – considerat reprezentant al divinităţii - , rege
persan care a unit statele existente în Orientul Mijlociu şi a creat o protecţie specială a zonelor
care se învecinau cu lumea barbară. În 330 î.Hr., vastul Imperiu persan este cucerit de către Alexandru cel Mare. Pe lângă şef al statului, regele era considerat şi judecător suprem, el soluţionând
de două ori pe an, în faţa poporului, litigii ale unor persoane nemulţumite de hotărârile pronunţate de alţi judecători11.
Istoria antică a Egiptului consemnează existenţa, mai întâi, a două regate – Egiptul de Jos şi
Egiptul de Sus –, care au fost reunite sub domnia unui faraon, constituindu-se într-o uniune personală, în care cele două state beneficiau de autonomie în ceea ce priveşte exercitarea puterii,
având un unic conducător (faraonul), singurul element de legătură al acestora. După 2220 î.e.n.,
Egiptul a fost divizat în mici regate independente, care vor fi reunite în 2050 î.e.n. de către faraonul Mentuhotep al II-lea.
În Egipt, ca şi în cadrul tuturor conducerilor autoritare din Asia occidentală veche, primii legislatori au fost preoţi care se pretindeau interpreţi sau reprezentanţi ai zeilor Isis şi Osiris. Şeful
statului era reprezentat de faraon, considerându-se că acesta avea filiaţie divină prin căsătoria
sacră (hierogamie) dintre mama sa şi zeul Ra. După cum s-a constatat de către reputaţi egiptologi,
un aspect important al domniei în Egipt în timpul perioadei de dominaţie a faraonilor a fost
existenţa unor nume diferite atribuite fiecărui conducător. Astfel, fiecare rege deţinea cinci astfel
de nume, fiecare dintre ele ilustrând un aspect particular al domniei: trei dintre ele accentuau
rolul său divin, în timp ce celelalte două subliniau presupusa împărţire (diviziune) a Egiptului în
două state unificate12.
În China antică, pe baza filosofiei lui Confucius, în conformitate cu legea divină, Împăratul, ca
şef al statului, era numit „Fiu al Soarelui”, denumirea simbolizând originea divină a acestuia. În
perioada antichităţii, în acest stat au existat mai multe dinastii, ce reprezentau forme de guvernământ în care se succedau la tron, în mod ereditar, şefi de stat - membri ai aceleiaşi familii -, potrivit anumitor reguli. Teoria politică până la răsturnarea dinastiei manciuriene în 1911 d.Hr. se referea la faptul că „Tien (Cerul) conferea un mandat oricui era numit pentru a exercita puterea politică, dar acest mandat putea fi retras în orice moment în acelaşi mod misterios în care fusese iniţial conferit”13. Această teorie avea în vedere, pe de o parte, ideea existenţei unui monarh universal
căruia trebuiau să i se supună atât poporul chinez, cât şi popoarele barbare. Pe de altă parte, împăratul, fiind numit de Cer, îşi menţinea poziţia doar atât timp cât exercita puterea în conformitate cu voinţa Cerului, adică respectând comportamentul moral, obiceiurile şi aplicând buna guvernare. Teoria enunţată mai sus a avut o importanţă deosebită, deoarece a contribuit „la consolidarea
şi, în acelaşi timp, la limitarea puterii tuturor împăraţilor din istoria ulterioară a Chinei”14.
În primele secole ale istoriei, în nordul Indiei, s-au constituit numeroase republici de mici dimensiuni, ce reprezentau, de fapt, asociaţii de familii care alegeau un şef ce îşi exercita autoritatea
asupra acestora. Pe lângă republici, au existat şi monarhii mai mari sau mai mici, care, treptat, le-au
11 Rogoz Irina, Dreptul şi religia la popoarele antice şi modul în care acestea se regăsesc în cadrul primelor
forme de organizare statală, în Justiţie, stat de drept şi cultură juridică, Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 183
12 Shaw, Ian (editor), Introduction: Chronologies and Cultural Change in Egypt, (p. 1-15), în The Oxford
History of Ancient Egypt, Oxford University Press, New York, U.S.A., 2003, (524 p), p. 6
13 McNeill, William, H., Ascensiunea Occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un eseu retrospectiv,
Ed. Arc, Chişinău, 2000, p. 222
14 McNeill, William, H., op. cit., p. 224
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absorbit pe primele în secolul al VI-lea î.Hr. Prin urmare, în India antică, guvernământul era teocratic, având la bază legile lui Manu, de sorginte divină. În operele păstrate, s-a subliniat împărţirea
societăţii în patru caste, cea superioară fiind a şefilor, numiţi brahmani. O scriere fundamentală
numită Śatapatha conţine o declaraţie potrivit căreia nimic nu e mai presus de puterea regelui, deşi
literatura religioasă este plină de aserţiuni contrare, precizându-se că însăşi „ungerea” regelui era
realizată printr-o ceremonie făcută de preoţi. Iniţial, alegerea regelui aparţinea unui clan sau trib
de nobili. Mai târziu, consimţământul poporului devine foarte important. Conform tradiţiilor şi
conţinutului marii epopei din mitologia hindusă Mahābhārata, se cereau trei virtuţi pe care trebuia să le aibă regele: origine nobilă, curaj şi capacitatea de a conduce armata15.
În Galia antică, puterea superioară se exercita prin intermediul regilor, aceştia din urmă fiind
supuşi autorităţilor religioase (Consiliul druizilor).
La poporul evreu, Dumnezeu însuşi era veritabilul suveran şi, în perioada regilor, monarhul,
persoană reputată aleasă de divinitate, primea puterea acesteia prin „ungerea” sacrului, realizată
de marele preot16, cu condiţia ca regele să fie de neam israelit. Dumnezeu, conducătorul suprem
al statului, îşi exercita autoritatea prin judecători, regi şi profeţi17. Anterior regalităţii, în epoca
primitivă, forma de guvernământ existentă era teocraţia, societatea fiind guvernată de Yehova; de
asemenea, amintim ca instituţii politice importante adunarea poporului, precum şi adunarea bătrânilor, aceasta din urmă exprimând voinţa poporului.
În antichitate, în Grecia existau cetăţi-state (polis-uri) – forme ale vieţii civilizate - ce pot fi
asimilate cu noţiunea de stat în sens larg18.
În secolul al VIII-lea î.Hr., în majoritatea zonelor mai dezvoltate ale Greciei, aristocraţia a
uzurpat puterea regală. Ca urmare, în Atena, monarhia nu mai era ereditară, regele fiind numit
pe o anumită perioadă de timp şi având mai mult o funcţie religioasă19.
De la mijlocul secolului al VII-lea până la sfârşitul celui de-al VI-lea î.Hr., cetăţile greceşti au
cunoscut domnia tiranilor, care obţineau puterea printr-o lovitură de stat şi guvernau cu nerespectarea legilor. Regimurile tiranice nu se bucurau de stabilitate datorită permanentelor conflicte
interne.
La sfârşitul secolului al VI-lea î.Hr. – când Sparta a înlăturat tiranii din Grecia continentală -,
două modele politice se opuneau în Grecia20 – cel al Spartei, unde domina oligarhia şi cel atenian,
unde se pune capăt puterii exclusive a aristocraţiei, instituindu-se democraţia directă, care va
exista timp de un secol. Adunarea Populară, denumită Ecclesia, era considerată organul suprem
al statului din punct de vedere legislativ, executiv şi judecătoresc21. În această perioadă, Platon
descrie statul model în „Republica” şi „Legile”22. Discipolul său, Aristotel, referindu-se la modul
de conducere a unei societăţi, enumeră trei posibile tipuri de guvernăminte - guvernământul
unuia singur (regalitatea), guvernământul minorităţii (aristocraţia) şi guvernământul majorităţii
(republica) - care pot degenera în tiranie, oligarhie şi demagogie23.
15 Paul Masson-Oursel, Helena de Willman-Grabowska, Philippe Stern, Ancient India and Indian Civilisation, first English edition, Ed. Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, London, 1934, p. 88-105
16 Timbal, P., C., op. cit., p. 11
17 Rogoz Irina, op. cit., p. 179
18 Statul, în sens larg, reprezintă o societate umană, având o conducere autonomă
19 McNeill, William, H., op. cit., p. 194
20 Berstein , Serge, Milza, Pierre, Istoria Europei , vol. I, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 64
21 Rogoz Irina, op. cit., p. 190
22 Platon, Republique, livre VI, în Spector, Celine, „Le pouvoir”, Flammarion, Paris, 1997, p. 41-42 („statul
ar fi cu atât mai bun cu cât s-ar apropia mai mult de om prin organizarea sa, care poate fi monarhia şi
democraţia”)
23 Aristotel, Politica, Ed. Antet, Oradea, 1996, p. 86
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Următoarea perioadă importantă (Grecia elenistică) – ce a durat două secole – s-a caracterizat
prin fondarea unor monarhii de origine militară. Prima dintre acestea a fost reprezentată de Imperiul lui Alexandru, care s-a extins asupra Asiei Mici şi Egiptului. Împăratul s-a dovedit a fi un genial conducător de oşti şi un suveran puternic, fondând şaptezeci de cetăţi în Orient. La moartea
lui Alexandru, imperiul a fost împărţit între cei mai importanţi generali ai săi, creîndu-se trei regate - Regatul Antigonizilor în Macedonia, al Lagizilor în Egipt şi al Seleucizilor în Asia24 – care în
secolul al III-lea au fost cucerite de romani. Un alt regat a fost constituit de Ptolemeu I Soter (Salvatorul) - prieten al lui Alexandru cel Mare - , ce a reunit Egiptul, Siria, Caria şi insula Cos.
În Roma antică, iniţial existau cetăţi state dominate de regi care la sfârşitul secolului al VI-lea
î.Hr. sunt alungaţi, proclamându-se Republica supusă aristocraţiei patricienilor ce dominau plebea.
După cucerirea Italiei în secolul al III-lea î.Hr., Roma îşi desăvârşeşte organizarea politică
fondată pe adunările de cetăţeni, Comiţiile, o ierarhie de magistraţi aleşi şi un Senat ce asigura
continuitatea Republicii. Comiţiile votau legile şi alegeau magistraţii. Senatul era compus în timpul regilor din şefii familiilor patriciene.
Magistraţii au fost constituiţi ierarhic, ei fiind cvestorii, edilii, pretorii şi cei doi consuli, magistraţi supremi aleşi, ca şi ceilalţi, pentru un an. Cei doi consuli erau moştenitori ai vechilor regi,
convoacau Senatul şi comiţiile, prezidau activitatea religioasă din cetate. Senatul era constituit din
300 membri recrutaţi de cenzori dintre cei mai vechi magistraţi. În momente de criză, acesta putea
cere unuia dintre consuli să numească un dictator pentru 6 luni, care dispunea de toate puterile.
În anul 27 î. Hr. are loc instaurarea principatului lui Octavian (care îşi ia titlul de Augustus).
El a pus capăt Republicii, fiindu-i conferite toate puterile. Octavian instituie o putere centrală
puternică, reorganizează administraţia, societatea şi armata.
Epoca împăraţilor romani din secolul I d. Hr. a fost caracterizată prin tirania suveranilor care
e temperată de comploturi, asasinate.
Apogeul Imperiului Roman s-a manifestat în secolele II şi III d. Hr. În cadrul acestuia, Augustus nu era decât Princeps, primul în Senat şi în stat. În realitate, el dispunea de toate puterile25.
Prin titlul său, el capătă o putere şi o autoritate suverane care sunt considerate de sorginte divină.
Fostele magistraturi şi comiţii se menţin, dar ele doar aprobă deciziile împăratului. Se menţine şi
Senatul, dar este privat de puterile pe care le avea altădată. Un rol foarte mare îl au noile organe
de conducere: Consiliul Împăratului, vistieria imperială, înalţii funcţionari ce se substituie treptat foştilor magistraţi.
În Imperiul roman, în 330 d.Hr., împăratul Constantin a mutat capitala de la Roma la Bizanţ
(denumit Constantinopol), instituind „concepţia imperială monistă despre putere, conform căreia autoritatea religioasă a patriarhilor se subordonează autorităţii politice a unui împărat devenit,
astfel, omnipotent”26. În 395 d.Hr., împăratul Teodosiu a împărţit imperiul între cei doi fii - Honorius şi Arcadius. Aceste două evenimente expuse mai sus au determinat prăbuşirea Imperiului
roman de Vest în anul 476 d.Hr.
În Europa (secolele VI-VII), biserica s-a substituit statului în declin, iar adevăraţii conducători ai comunităţilor erau episcopii ce numeau pe regi care li se supuneau.
În anul 962 d.Hr., Otto cel Mare a întemeiat Sfântul Imperiu Roman Germanic, care se va
destrăma în mod oficial în 1805.
În Orient, Imperiul Bizantin înfloreşte în timpul împăratului Iustinian. În secolele IX-XI, în
timpul dinastiei macedonene, puterea imperială a fost consolidată, administraţia reorganizată,
iar viaţa economică s-a dezvoltat foarte mult.
24 Braunstein-Silvestre Florence, Pépin Jean-François, op. cit., p. 48
25 Bernestein, Serge, Milza Pierre, op. cit., vol. I, p. 281
26 Hermet, Guy, Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa, Ed. Institutul European, Iaşi, 1997, p. 35
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Sistemul feudal începe cu secolele XI-XII şi reprezintă o lungă luptă dintre Papalitate şi Imperiu. Biserica a susţinut micile regate periferice pe cale de secularizare, contribuind la formarea
monarhiei absolute în Franţa şi a celei parlamentare în Anglia.
În 1054 are loc schisma dintre creştinătatea occidentală supusă papei şi cea orientală, supusă
Patriarhului de la Constantinopol. Papa se sustrage autorităţii Basileului – Împăratul Constantinopolului – şi îl încoronează în Apus pe un împărat rival – Carol cel Mare. Imperiul acestuia rămâne regat barbar, subadministrat, fiecare popor păstrându-şi obiceiurile.
În secolul XIV, papa s-a instalat la Avignon până în secolul XV, devenind monarh absolut.
Sfârşitul Evului Mediu a fost marcat de prăbuşirea Imperiului Bizantin (1453), Constantinopolul fiind cucerit de turci. Sfântul Imperiu roman de origine germanică este supus anarhiei. În
Europa centrală şi de est se intensifică aspiraţiile, năzuinţele naţionale (Boemia, Ungaria şi Polonia), iar suveranii germani nu-şi mai pot impune autoritatea în Italia.
Această etapă e caracterizată de prăbuşirea marilor imperii şi formarea statului naţional ce
asigură autoritatea suveranului şi are instituţii stabile.
Spania a devenit un regat puternic prin unirea dintre Ferdinand de Aragon şi Isabella de Castilia.
În secolul XIV au apărut în Europa două state centralizate – Anglia şi Franţa.
La sfârşitul secolului XV s-a urmărit restabilirea ordinii monarhice pe principii moderne.
Marile descoperiri determină constituirea imperiilor coloniale.
În secolul XVI reforma începe cu Luther, apoi cu Calvin, ce instaurează Biserica reformată la
Geneva (1536). Pentru a combate reforma, papalitatea se reformează.
În aceeaşi perioadă, Machiavelli – în lucrarea sa „Principele” – lansează o serie de idei referitoare la modul de guvernare a statului de către principii Italiei, militând pentru unitatea acesteia27.
Reforma e consolidată de Pacea de la Augsburg (1555), ce afirmă principiul „cujus regio, ejus
religio” (religia prinţului trebuie să fie cea a tuturor supuşilor săi).
În Anglia, în 1534 Parlamentul votează Actul de supremaţie ce atribuie regelui conducerea
bisericii din Anglia, dreptul de a lupta împotriva ereziilor şi de a excomunica.
Următoarea perioadă e dominată de eşecul lui Carol Quintul datorat răsculării statelor europene ce resping proiectele imperiale grandioase, dar învechite.
Prin Pacea de la Augsburg, Carol Quintul acceptă dreptul prinţilor germani de a deveni protestanţi şi apoi abdică în 1556.
Tendinţa Imperiului habsburgic de a-şi impune dominaţia asupra Europei este din ce în ce
mai pregnantă.
Regele Spaniei a devenit în acea perioadă cel mai puternic monarh din Occident.
Războiul de 30 de ani apare iniţial ca o luptă între prinţii protestanţi germani susţinuţi de cehi
şi împăratul catolic aliat cu Habsburgii din Spania. Războiul are ca rezultat victoria francezilor
asupra împăratului şi asupra regelui Spaniei şi se va încheia prin Tratatul de la Westfalia (1648).
Din acest moment se pune cu adevărat problema de frontiere ale statului.
În Europa, la mijlocul secolului al XVII-lea, în Anglia, Franţa şi Ţările de Jos, monarhiile se
confruntă cu o criză determinată de aristocraţia nobiliară sau de burghezia comercială ce încearcă să răstoarne puterea absolută a monarhilor.
Habsburgii din Austria nu mai exercitau asupra Imperiului divizat decât o autoritate formală.
Hegemonia suedeză impusă la mijlocul secolului al XVII-lea e ameninţată de creşterea puterii
prusace.
Rusia se eliberează de sub dominaţia mongolilor la sfărşitul secolului al XV-lea şi începutul
secolului XVI-lea; va cunoaşte o perioadă de înflorire în timpul dinastiei Romanovilor.
27 Machiavel, Le prince, Librairie Générale Française, Paris, 1983, p. 127-129 (se prezintă motivele pentru
care prinţii Italiei şi-au pierdut statele)
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Regatul polonez este slăbit de tendinţele anarhice ale nobilimii.
După Tratatele de la Westfalia, în Franţa se instaurează monarhia absolută, consolidată pe
ideea reprezentării statului de către suveran, ce era considerat reprezentant al divinităţii. Puterea
monarhică intervine şi controlează toate domeniile: economia (comerţul intern şi pe cel de peste
mări, viaţa religioasă, domeniul artistic).
Regatul suedez va ceda cuceririle sale şi dominaţia în Peninsula Baltică danezilor şi ruşilor.
Are loc sfârşitul dominaţiei regatului suedez în Europa de Nord.
Instaurarea monarhiei limitate în Anglia este teoretizată de Hobbes şi Locke în secolul al
XVII-lea. Astfel, puterea suveranului în Anglia după revoluţia din 1688 se limitează începând cu
secolul XVII printr-o serie de acte ce restrângeau autoritatea regală, acte care prevedeau şi garantau drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
În timpul regelui George al III-lea, în Anglia întreaga putere a monarhului se transferă primului ministru care consolidează autoritatea Cabinetului.
La începutul secolului al XIX-lea, în Anglia regele domneşte, dar guvernarea propriu-zisă
aparţine Cabinetului.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Europa occidentală cunoaşte o dezvoltare remarcabilă economică, însoţită de o creştere demografică şi de creşterea rolului burgheziei, în opoziţie
cu anarhismul ce domină restul continentului.
Influenţa Iluminismului este benefică în Europa Centrală şi de Est, suveranii elogiază raţiunea, filosofii francezi, exercitând „un despotism luminat”, prin care urmăreau consolidarea puterii lor. Pe plan politic, au loc conflicte în contextul unor alianţe şi răsturnări de situaţie şi al afirmării puternice a intereselor naţionale. Dominaţia în Europa revine celor două monarhii rivale
– britanică şi franceză.
Următoarea etapă se caracterizează prin izbucnirea Revoluţiei franceze şi proclamarea „Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului” ce instituie principii şi valori democratice, instaurându-se monarhia constituţională. După victoria Franţei asupra habsburgilor din Viena, Bonaparte
înlătură Directoratul, pune capăt Revoluţiei şi instaurează Consulatul, un regim de autoritate,
proclamându-se împărat în 1804.
În 1811, Napoleon domină Europa prin cuceririle sale. Pe fondul acestei hegemonii, se vor grefa
revoltele naţionale ce vor determina restaurarea guvernării, aşa cum era concepută până atunci.
La Congresul de la Viena din 1815 se va încerca o restabilire a echilibrului între puterile din
Europa, monarhii creând un pact de asistenţă mutuală împotriva frământărilor revoluţionare.
Această alianţă a fost sortită eşecului în scurt timp. Astfel, aspiraţiile naţionale şi liberale ale popoarelor culminează cu obţinerea independenţei Greciei în 1830, cu prăbuşirea dinastiei instaurate în Franţa, cu obţinerea independenţei Belgiei, cu înăbuşirea insurecţiei poloneze sau a mişcărilor italiene şi germane, cu înlăturarea jugului ţarist din Polonia.
Perioada anilor 1848 se caracterizează prin ceea ce s-a numit „Primăvara popoarelor”. Izbucnesc în acelaşi timp revoluţia franceză şi cea vieneză, cea din urmă silind împăratul să acorde o
constituţie liberală. Acţiuni revoluţionare au loc în Ungaria şi Cehia, revolte ce vor fi înăbuşite de
armata austriacă cu ajutor rusesc.
Napoleon al III-lea va încerca să înlăture ordinea stabilită prin Congresul de la Viena. În urma
victoriei franco-britanice din războiul Crimeii, împăratul francez devine pilonul central al politicii europene. El va avea o influenţă primordială în realizarea unităţii italiene, pusă în practică de
Cavour, prim-ministrul regelui Piemontului şi Sardiniei. Unificarea Germaniei - obţinută în
urma a trei războaie succesive - este opera cancelarului Bismarck. Înfrângerea Franţei în 18701871 marchează căderea imperiului francez şi naşterii imperiului german. Ca urmare a politicii
duse de cancelarul german, în 1872 se constituie Antanta celor trei Împăraţi între Germania,
Austria şi Rusia, iar în 1882 Tripla Alianţă între Germania, Rusia şi Italia.
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În Europa ultimului sfert de secol al XVIII-lea existau un model politic liberal şi unul autoritar. Primul se regăsea în Europa de nord-vest şi se extindea în Europa de nord. Celălalt caracteriza Germania, Austro-Ungaria, Italia şi Rusia. Se remarcă doar existenţa a trei republici în spaţiul
european – Franţa, Portugalia şi Elveţia – care e dominat de regimurile monarhice. Totodată, are
loc şi constituirea ca state a Greciei, Belgiei, României, Bulgariei, Serbiei, Norvegiei.
Tendinţa evoluţiei puterii în Europa la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost aceea spre democraţie. În perioada menţionată mai sus, Europa era dominată de Germania datorită politicii duse de
Wilhelm al II-lea.
Se constitue Tripla Înţelegere - o alianţă între Franţa, Anglia şi Rusia.
Asasinarea Prinţului moştenitor al Austriei, Francisc Ferdinand, va determina izbucnirea primului război mondial.
În 1917 are loc prăbuşirea Imperiului Ţarist, iar în toamna anului 1918 germanii şi aliaţii lor
sunt înfrânţi. Tot în aceeaşi perioadă izbucneşte revoluţia în imperiile din centrul Europei. Din
fostul imperiu habsburgic vor apărea Austria şi Germania ce se vor constitui ca entităţi statale
distincte. Din unirea Boemiei, Moraviei şi Slovaciei ia naştere Cehoslovacia. Se constituie Yugoslavia din Serbia, Muntenegru, Croaţia, Bosnia, Dalmaţia. Renaşte şi statul polonez a cărui existenţă dispăruse în secolul al XVIII-lea. Este creat şi statul naţional unitar român. În Europa Centrală şi de Est, precum şi în micile state balcanice sau în cele ce s-au constituit în urma dezmembrării marilor imperii autocratice, regimurile autoritare au fost înlocuite cu sisteme politice create după modelul regimului politic de tip francez. În Rusia, victoria lui Stalin anunţă începutul
unui regim dictatorial.
Deşi noţiunea de «regim semiprezidenţial» este utilizată pentru prima dată de Maurice Duverger având ca reper cea de-a Cincea Republică Franceză, asemenea modele politice au mai
existat în Europa după primul război mondial.
În Republica de la Weimar (1919-1920) considerată ca inspiratoare a regimului politic din
Franţa s-a instaurat un preşedinte de republică ales prin sufragiu universal, ce dispunea de largi
puteri, în special în perioada de criză conform articolului 48 din Constituţia de la Weimar; această reglementare permitea extinderea considerabilă a atribuţiilor executivului, fiind introdusă de
Hitler în momentul ascensiunii sale la putere. Regimul parlamentar devine dualist datorită răspunderii Guvernului atât în faţa Parlamentului, cât şi în faţa Preşedintelui. Datorită sistemului
reprezentării proporţionale, Guvernul a cunoscut o mare instabilitate. Aceste trăsături ale regimului politic din Germania au determinat prăbuşirea Republicii de la Weimar şi instaurarea dictaturii cancelarului Hitler.
În Austria, Constituţia adoptată în 1921 şi revizuită în 1929 avea ca principal artizan pe Hans
Kelsen. Parlamentul bicameral sancţiona responsabilitatea Guvernului, numit şi revocat de preşedintele care era ales direct de popor pentru un mandat de 6 ani, ce se putea reînoi doar o dată.
Preşedintele putea dizolva Nationalrat (Camera inferioară a Parlamentului aleasă prin vot universal şi direct de cetăţeni).
În Irlanda, prima Constituţie (1937) consacră un regim similar celor prezentate anterior. Totuşi, prerogativele Preşedintelui sunt foarte limitate. Şeful de stat este ales pentru un mandat de 7
ani prin sufragiu universal şi direct, putând fi reales o singură dată. El numeşte pe primul-ministru ce trebuie să fie învestit de Dail (Camera inferioară ce reprezintă naţiunea). Aceasta din urmă
poate fi aleasă pentru 5 ani şi dizolvată la iniţiativa primului-ministru.
După obţinerea independenţei în 1944, Islanda a cunoscut instituirea unui şef de stat ales direct de cetăţeni, fără a-i acorda mai multă putere decât cea a unui monarh constituţional.
În Portugalia, după perioada dură a dictaturii şi a războaielor coloniale, în 1976 este adoptată
o constituţie stabilind un regim semiprezidenţial. Socialiştii, protagoniştii „Revoluţiei garoafelor
roşii” detestau puterea personală ce a marcat dictatura lui Salazar (primul-ministru) şi au căutat
95

să împartă puterea executivă pentru a o limita. Conform Constituţiei, Preşedintele este ales pentru 5 ani prin sufragiu universal, direct şi poate fi reales o singură dată. El numeşte primul-ministru şi Guvernul ţinând cont de compoziţia Adunării Republicii Portugheze (art. 136 şi art. 190).
Guvernul răspunde cu privire la politica sa în faţa Parlamentului (Adunarea Republicii Portugheze), Cameră unică aleasă prin sufragiu universal pentru 4 ani, care exercită funcţia legislativă.
Cunoscând sistemul politic francez, legiuitorul constituţional portughez nu dorea să-i permită Preşedintelui să abuzeze de puterile sale. Şeful statului este o „putere moderatoare” potrivit
opiniei profesorului Moreira28, adică un arbitru căruia îi revine sarcina de a remedia „funcţionarea neregulată a instituţiilor”. El dispune în special de dreptul de dizolvare a Parlamentului.
În Finlanda Constituţia din 191929 prevedea expressis verbis în art. 2 principiul separaţiei
puterilor în stat.
Preşedintele era ales prin sufragiu direct pentru un mandat de şase ani ce putea fi reînnoit
doar o singură dată.
În afara atribuţiilor tradiţionale ale unui şef de stat (acordarea de decoraţii, de titluri de onoare,
acordarea graţierii individuale, promulgarea legilor, încheierea tratatelor internaţionale, primirea
şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici), Preşedintelui îi mai reveneau şi alte competenţe.
În privinţa controlului reciproc, dispoziţiile art. 27 subliniază că la iniţiativa motivată a primului
ministru, după o înţelegere prealabilă cu preşedintele parlamentului şi cu preşedinţii grupurilor
parlamentare, Preşedintele Republicii poate să dizolve Parlamentul şi să fixeze noi alegeri (art. 27).
Preşedintele Republicii acceptă, potrivit articolului 36b demisia Guvernului sau a unuia din
membrii acestuia dacă aceştia nu se mai bucură de încrederea Parlamentului.
Preşedintele fixează principalele orientări ale politicii externe. Tratatele care prezintă o importanţă deosebită vor fi supuse Parlamentului spre aprobare înainte de a fi încheiate de şeful statului.
Dintre regimurile analizate în cele de mai sus, trei funcţionează ca regimuri parlamentare clasice30, în ciuda alegerii populare a Preşedintelui (Islanda, Austria, Irlanda), iar trei au trecut prin faze
alternative de preşedinţie activă sau atenuată (Finlanda, Republica de la Weimar, Portugalia).
Teoria foarte răspândită între cele două războaie mondiale statuează că, pentru a corecta defectele regimului parlamentar, trebuie întărite prerogativele şefului de stat, ceea ce nu s-a confirmat neapărat în realitate. Se constată, în schimb, importanţa modului de scrutin referitor la alegerile legislative. În Finlanda şi în Republica de la Weimar proporţionalitatea a condus la un
parlamentarism de tip italian în care multipartidismul implică instabilitate guvernamentală şi
puterile Preşedintelui ales prin sufragiu universal corectează foarte puţin aceste consecinţe. Organul legiuitor nu poate, astfel, forma majorităţi apte să susţină guverne eficiente şi stabile. În
cursul evoluţiei instituţiei şefului de stat, trebuie remarcat că după cel de-al doilea război mondial cea mai mare parte a statelor au încercat instaurarea unei republici – aceasta fiind asociată cu
democraţia - , însă au avut parte de regimuri dictatoriale : Italia din 1922 până în 1943, Spania,
din 1923 până în 1929 şi apoi din 1939 până în 1975, Portugalia din 1926 până în 1974, Germania,
din 1933 până în 1945, Austria, din 1934 până în 1945, Franţa din 1940 până în 1944, Grecia din
1967 până în 197431.
28 Citat în articolul Portugal din „Dictionnaire Constitutionnel”, publicat sub coordonarea lui Olivier
Duhamel şi Yves Meny, P.U.F., Paris, 1992, p. 768
29 Constituţia finlandeză din 1919 a fost modificată în 1999 ; pentru detalii, Modeen, Tore, Le régime
politique de la Finlande, p. 122, în « Les régimes politiques des pays de l’Union Européene et de la Roumanie », sous la diréction de Genoveva Vrabie, Regia Autonomă « Monitorul Oficial », Bucureşti, 2002
30 Deşi teoretic ele sunt analizate, potrivit unor autori (Duculescu, Victor, Călinoiu, Constanţa, Duculescu, Georgeta, Drept Constituţional Comparat, vol. II., Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999), ca regimuri
semiprezidenţiale potrivit dispoziţilor constituţionale
31 Cohendet, Anne, Marie, Le président de la République, Ēditions Dalloz, Paris, 2002, p. 6
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Potrivit profesorului M. Duverger, „regimul semiprezidenţial (exemplificat într-o serie de state în cadrul expunerii noastre) apare ca inseparabil de trei subsisteme care-l înconjoară: sistemul
cultural, sistemul de partide şi sistemul electoral32. În acest fel, se poate înţelege cum acelaşi regim
definit de instituţiile sale poate funcţiona diferit în conjuncturi politice diverse.
Trebuie menţionat şi faptul că un anumit număr de state din Europa Centrală şi de Est au ales
acest tip de regim în momentul accederii lor către democraţie, în special Bulgaria, Croaţia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ucraina, Rusia. În România, organizarea puterilor în stat are la bază două
elemente: caracterul democratic al regimului determinat de alegerea directă a Preşedintelui şi, în
acelaşi timp, existenţa unui executiv puternic, ce aminteşte de teoriile dintre cele două războaie
mondiale ce consacrau primatul executivului asupra legislativului.
În Franţa, regimul semiprezidenţial se caracterizează prin două elemente: un Preşedinte ales
prin sufragiu universal şi dotat cu importante atribuţii proprii, pe de o parte, şi, pe de altă parte,
un prim-ministru sau un guvern responsabil în faţa Parlamentului şi care se bucură de susţinerea
majorităţii parlamentare.
O mare parte a doctrinei franceze contestă logica şi caracterul ştiinţific al clasificării regimurilor existente. De fapt, în cazul în care criteriul de distincţie între regimul parlamentar şi cel care
nu are o astfel de natură (printre care şi regimul semiprezidenţial) este în mod cert responsabilitatea Guvernului în faţa Parlamentului, nu se poate estima că un regim este pe jumătate prezidenţial, pe jumătate parlamentar. Trebuie să se distingă foarte clar între două criterii: cel al responsabilităţii Guvernului în faţa Parlamentului şi cel al modului de desemnare a Preşedintelui. Interesul ştiinţific al clasificării ar fi acela de a putea deduce dintr-un ansamblu de reguli constituţionale consecinţele pe planul exercitării puterii politice. Critica se referă la faptul că „într-una dintre
versiunile sale clasificarea regimurilor politice prezintă acest defect: dacă regimul parlamentar
este cel în care există responsabilitatea politică şi regimul prezidenţial cel în care preşedintele este
ales prin sufragiu universal, anumite regimuri, care nu prezintă nici unul, nici celălalt element,
cum sunt anumite sisteme din lumea a treia, nu pot fi clasate nicăieri, în timp ce altele, precum a
V-a Republică, aparţin celor două categorii. În plus, dacă o asemenea clasificare a fost stabilită
plecând de la modele considerate ca fiind «pure» (Statele Unite ale Americii pentru modelul
prezidenţial, Marea Britanie pentru modelul parlamentar), acestea din urmă au evoluat”33.
Profesorul Lavroff propune două elemente esenţiale pentru caracterizarea naturii juridice a
regimului: alegerea Preşedintelui prin sufragiu universal şi o majoritate parlamentară care susţine
sau nu acţiunea sa”34.
Concluzii
Deşi noţiunea de „regim semiprezidenţial” a fost supusă criticilor, totuşi ea a constituit punctul de referinţă care a servit ca model constituanţilor români şi altor state din Europa Centrală,
Orientală, baltică.
În România, dacă forma republicană de guvernământ nu a ridicat probleme majore, decizia
cu privire la natura regimului a suscitat numeroase discuţii35. Ca atare, regimul politic român este
rezultatul compromisului şi a amendamentelor succesive, el prezentând un specific aparte determinat de modul de exercitare a puterii în societatea românească. „Consecinţa limitelor aduse
funcţiilor prezidenţiale şi adoptarea anumitor soluţii specifice regimurilor parlamentare în ra32 Duverger, Maurice, Régime semiprésidentiel, în „Dictionnaire Constitutionnel”, op. cit., p. 903
33 Hamon, F., Troper, M., Droit constitutionnel, 28ème édition, LGDJ, Paris, 2003, p. 113-114
34 Lavroff Dmitri Georges, Le droit constitutionnel de la Ve République, Editions Dalloz, Paris, 1997, p. 924
35 Stenograma şedinţelor din 16 şi 17 aprilie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a
II-a, nr. 10 din 18 aprilie 1991
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porturile dintre Parlament şi Guvern, regimul nostru politic poate fi caracterizat ca un regim semiprezidenţial «atenuat» sau «parlamentarizat»36.
Profesorul Antonie Iorgovan reia, la rândul său, acest argument, dezvoltându-l pe larg în tratatul său de drept administrativ37.
După revizuirea Constituţiei din 2003, în noua ediţie a „Constituţiei României – comentată şi
adnotată”, reputatul specialist va afirma: „după părerea noastră, putem foarte bine utiliza termenul regim semi-parlamentar care se foloseşte în doctrina juridică şi care ni se pare mai conform
cu realitatea constituţională a României”. Aceste comentarii reflectă o tendinţă importantă de
orientare a regimului politic românesc către regimurile parlamentare clasice şi, astfel, o îndepărtare mai mare faţă de modelul francez.
După examinarea câtorva state din spaţiul european, încadrate teoretic în modelul regimului
semiprezidenţial propus de Maurice Duverger, putem constata că şeful de stat a pierdut marea
majoritate a puterilor care îi confereau o poziţie preeminentă în cadrul Guvernului. România
urmează această tendinţă majoritară de „parlamentarizare” a regimurilor semiprezidenţiale în
actuala Europă.
În cadrul monarhiilor parlamentare (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord,
Belgia, Spania, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Suedia), monarhul, deşi are doar competenţe
simbolice, se bucură de un profund respect, ridicat uneori la semnificaţii sacrosante38.
În republicile parlamentare (Italia, Germania, Grecia), şeful de stat este numit de parlamentari, care îl pot destitui în cazul în care nu se conformează direcţiei stabilite de organul legiuitor.
Importanţa preşedinţilor în aceste regimuri parlamentare este în mod substanţial redusă la o serie
de atribuţii protocolare şi de reprezentare.
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Abstract
Le role de l’administration du Chef de l’État au service de la societe
Głowa państwa jako strażnik supremacji Konstytucji
Instytucja głowy państwa w tradycyjnym prawie politycznym odgrywa ważną rolę. W swojej
monarchicznej względnie republikańskiej postaci symbolizuje władzę oraz prawo publiczne. Najwyższy formalny autorytet w strukturze władzy państwowej chroni nolens volens porządek jurydyczny. Ta prawidłowość jest bardziej ewidentna w tradycyjnej monarchii, pozbawionej pisanej
konstytucji oraz zajmujących się interpretowaniem prawa organów najwyższego szczebla w rodzaju
sądów najwyższych względnie trybunałów konstytucyjnych, ale również dzisiaj rola Pierwszego
Obywatela może być znacząca w działaniach mających na celu wzmocnienie pozycji Konstytucji
oraz innych praw.
Gdy porównujemy prawno-polityczną pozycję, jaką zajmuje monarcha względnie prezydent w
typowej dla Europy po upadku Muru nomokratycznej demokracji, zapewne skonstatujemy, że królowie generalnie znajdują się na „szlachetnym marginesie” systemu jako podmioty wywodzące się z
innej sfery ideologicznej. W efekcie nie występuje głębsza więź między głową państwa a konstytucją,
będącą w swojej współczesnej postaci zjawiskiem dość nowym w porównaniu z „odwiecznym” ukoronowanym monokratą. Nie ma on jakiegoś szczególnego stosunku do konstytucji, która w historiozoficznej czy też historycznoprawnej perspektywie, obejmującej rozmaite okresy politycznej aktywności ludzkości, jawi się jako zjawisko bez skonsolidowanej tradycji. Co prawda w czasach monarchii konstytucyjnej związek między monarchą a konstytucją był szczególnie bliski, ale późniejsze
wydarzenia pokazały, że więzy te uległy wybitnemu rozluźnieniu wskutek demokratyzacji. A zatem
w teorii, a w przyszłości być może także w praktyce, monarchia może funkcjonować bez demokracji
i konstytucji, jeśli okaże się, że były one jedynie „temporalnymi fenomenami”.
Inaczej jest w przypadku republiki i prezydenta. Genetyczno-ideologiczna relacja między instytucją republikańskiego monokraty a konstytucją, w swojej istocie mającą antymonarchiczną tożsamość, zawsze była naturalna, co pozwala przypuszczać, że także w przyszłości prezydenci będą
przekonanymi i konsekwentnymi obrońcami konstytucji, dostrzegając w nich najwyższy wykwit
republikańskiego prawa, dzięki któremu w systemach jurydyczno-politycznych mogła wszak zaistnieć instytucja innej niż monarsza głowy państwa.
În cadrul monarhiei tradiţionale, în teoria şi în practica contemporană, monarhul sau regele
este deţinătorul puterii de stat. El este exponentul suveranităţii statului. Acesta înseamnă că, cel
puţin în teorie, forma de guvernământ este una monocratică. În persoana monarhului se reunesc
cele trei puteri – monarhul este legislatorul superior, judecătorul suprem şi primul administrator
al statului. Au intrat în istorie spusele lui Ludovic al XIV al Franţei, („Regele – Soare”), care declara că „Statul – sunt Eu!”, şi sistemul de administrare al statului francez în care acesta ocupa
poziţia centrală.
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Cu toate acestea, nu înseamnă că monarhul, chiar şi în cadrul unei monarhii absolute guvernează singur, deoarece de facto aceasta nu este posibil. Statul se prezintă ca un subiect foarte
complicat şi de aceia fiecare monarh trebuie să aibă ajutoare. În monarhia tradiţională putem
împărţi ajutorii de regelui în două categorii. Prima cuprinde oameni din provincie sau din capitală, care nu colaborează intens cu suveranul. În a două grupă regăsim supuşii, care administrează curtea regală. Ei poarta numele de „miniştri”, fiindcă în limba latină „minister” însemna „ajutor”. În nomenclatura tradiţională europeană, un om care ajuta regelui în conducerea afacerilor
de la curte, era cunoscut ca „ministru”.
Observăm aici o schema foarte tipică pentru administraţia publica. Poziţia centrala sau supraordonată în structură e ocupată de persoana şefului de stat, care are mulţi muncitori subordonaţi.
Aceştia de asemenea au în subordine şefi de nivelul doi cu ajutori şi aceşti ultimi tot aşa au subalterni etc. În consecinţă (Summa summarum) vedem o structură piramidală a administraţiei de
stat, care e de asemenea caracteristica pentru construcţia întregii puteri statale.
Există opinia, că o astfel de construcţie este naturală, adică tipică atât în lumea animală, cît
printre oameni. Deci familia ca organizaţia socială productivă şi sănătoasă nu este posibilă fără
persoane „diriginte” – pater familias în tradiţie mediteranean-europeană. Acesta opinie pune
fundamentul teoriei patriarhale, care proclamă, că începutul natural din stat trebuie cercetat în
fiecare familie. În consecinţa, ca primul şef şi administrator în familie, este declarat Adam şi, în
consecinţa, Eva ocupa poziţia de primă subalternă şi supusă. Supuşii ulteriori ai lui Adam sînt
copiii. Vedem că în această concepţie conservativă, patriarhul este conducătorul structurii sociale sau politice, fie această structură o familie mica, o familie mare, un trib sau un stat.
În procesul de evoluţie socio-politică se observă fenomenul de integraţie de organizaţii mai
mici în direcţia formării unui stat puternic. O caracteristică sine qua non şi foarte importanta a
acestui proces este fără îndoială creşterea administraţiei. În exemplu simplist prezentat mai sus îi
avem numai pe Adam şi Eva - două persoane, care formează întreaga comunitate cu administraţie cu tot. În organizaţii sociale mai complicate decât familia, şi administraţia e mult mai complexă şi mai numeroasă. Neschimbat rămâne doar caracterul monocratic al şefului administraţiei
statului, caracter specific pentru diferite forme de stat, care nu este determinat atât de regimul
politic cât de pragmatism.
Nu putem afirma totuşi, ca fiind necesară uniunea în aceeaşi persoană a funcţiei de şef de stat
şi şef al administraţiei. Fiecare funcţie este o parte foarte importantă a mecanismului şi aparatului
statului, totuşi numai o parte. Şeful administraţiei reprezintă aspectul tehnic al vieţii statului, care
este diferit de politica mare, de ideea statală, concepută că realizare de destinaţie, rol istoric de
dinastie ori naţiune. Este foarte posibil, că monarhul, preşedintele sau alt conducător să nu se
intereseze de plicticoasele afaceri administrative, deoarece e absorbit de probleme ideologice,
politica internaţională şi alte aspecte. Conducătorul statal de acest tip nu are timpul şi „pofta” de
a se gândi la banalele treburi zilnice şi la procesele administrative cotidiene.
Exemplul unei asemenea situaţii regăsim şi în Polonia (pe când era monarhie), unde regele
era asistat de primul ajutor – om absorbit de probleme administrative zilnice – mareşalul de curte; în Franţa merovingiana acest prim-ajutor intră cu numele de majordomus. El avea atribuţii
executive şi organizatorice nu doar la curtea regală, ci în întregul regat.
Pentru monarhia feudală în secolele lungi de istorie medievală este foarte caracteristică diviziunea socială şi juridică a supuşilor regali, de asemenea trebuie de remarcat, că numai un reprezentant masculin al aristocraţiei ar fi avut o şansă pentru a deveni “mâna dreaptă” a monarhului.
Bineînţeles, se ridică anumite semne de întrebare legate de transferul de funcţie şi de atribuţii în
cazul morţii mareşalului de curte. În epoca medievală este evidentă luptă între două principii de
rezolvare a acestei probleme legate de persoană. Primul principiu este electoral şi alternativ celui
dea-al doilea – dinastic. Cel mai cunoscut exemplu de aplicare a ideii electorale, noi găsim în is101

toria imperiilor occidentale, unde urmaşii lui Iulius Cezar şi Carol cel Mare au fost aleşi să moştenească puterea de către membrii colegiului electoral. Bineînţeles, principiul electiv se aplica mult
mai rar, în măsura în care dinastii regale precum Habsburgii (în Austro-Ungaria), sau Tudorii
(Marea Britanie) intrau în impas cu procesul desemnării moştenitorului tronului. Un exemplu de
caz aflăm din istoria Regatului Unit al Poloniei şi Lituaniei, unde după moartea ultimului reprezentant din vestita dinastia de Iaghelloni se procedează electio viritim – la alegerea regelui, cu
posibilitate de participare pentru toţi membrii societăţii cu aceiaşi identitate naţională şi cu rang
nobiliar. Se păstrează şi opţiunea alegerii moştenitorului de către monarh, cu exemple din istoria
Imperiului Otoman, unde sultanul avea prerogativa de a căuta un urmaş printre numeroşii săi fii.
Putem deci să denumim acest fel de a rezolva problema ocupării posturilor (tronului) ca fiind
una strict individuală, de la o ţară la alta, şi de la un caz la altul.
Din întâmplare, istoria ne-a oferit şi un exemplu când majordomul obţine victorie asupra
guvernării dinastice. Regatul Francilor, în perioada între sec. V şi VIII era condusă de dinastia
regală Merovinghi, ajutaţi de o familie de mareşali ai palatului. Ultimii regi Merovinghi sunt cunoscuţi în istorie de Franţa ca le rois fainéants (regi leneşi). Poziţiile dinastiei de administratori ai
regatului s-au întărit tot mai mult, şi în cele din urmă majordomul Pepin cel Mic în 751 îl răstoarnă din tron pe Childeric III şi-l forţează să se călugărească.
Acesta întâmplare arată foarte expresiv, că concentrarea de putere administrativă în mâinile
unui singur om totdeauna îndeamnă, ca să fie analizate relaţiile dintre conducătorul formal al
statului şi persoana căruia îi aparţine reala putere în stat, deşi nu are coroană ori titlu de preşedinte. În plan teoretic sau doctrinar putem aminti ca rezolvare a problemei ideile monarhiei despotice, autocratice ori absolute, care reprezintă gândirea sau visul de concentraţie totală a puterii
statale în persoana împăratului, care are posibilitate de a decide fără participare formală a altor
persoane, despre fiecare problemă importantă a statului. Ideea concentrării absolute a puterii în
mâinile unui om e foarte simplă şi atractivă pentru actualii lideri politici, însă în timpul nostru de
obicei se spune, că nu este adecvată cu Spiritul de Epocă. Din această ecuaţie putem exclude Vaticanul, care reprezintă senso largo monarhia absolută, cu un papă ca conducător de stat, judecător suprem şi unic legiuitor – persoană în care se uneşte întreaga putere publică. Bineînţeles,
trebuie să relatăm specificul Sfântului Scaun, ca un stat teocratic determinat de Biserica Catolică,
cu cetăţeni sau supuşi care sunt simultan şi funcţionari de biserică, ce simplifică mult relaţiile în
cadrul statului. Ex definitione conducătorul statului este şi şeful administraţiei de stat.
În monarhiile medievale, oamenii bisericii de asemenea parţial joacă rol de administraţia statală ca instruiţii componente ale societăţii, însă trebuie amintită problemă de loialitate dublă – faţa
de papă şi faţă de monarh. De acea putem spune, că în Europa creştină este bine cunoscută tradiţia
de separaţie între puteri. Ea se manifestă la fel, cu toate că se prezintă sub diferite forme, în figuri
mai puţin evidente, la curte, unde monarhul coexistă cu mareşalul de palat. Contrar aparenţelor,
monarhia medievală europeană se prezintă ca o formă de guvernământ destul de complicată. În
cadrul acesteia, coexista administraţia provincială laică şi monarhia feudală tipică. Majoritatea
teritoriului era divizată între mari vasali regali. Aceşti principi au fost administratorii puterii monarhului, însă în acelaşi timp ei aveau sferă de putere proprie. Se spune adesea, că puterea statală
în epoca medievală era divizată. De exemplu, au existat perioade când domnitorii Moldovei erau
vasalii Sultanului. La fel şi în Europa Occidentală din perioada Imperiului Romano - German, pe
parcursul a mai multe veacuri se declara, că toţi regii Regatului Ceh, numeroşi duci şi principi sunt
vasali ai împăratului acestui imperiu. În situaţiile de acest fel nu este posibil să se declare, că funcţionează numai o administraţie unică în stat. Este evident, că tradiţiile central-europene, multiplicate de-a lungul timpului, şi-au lăsat amprenta în diferite teritorii şi state suverane.
Am constatat că în modelul occidental feudal structura administraţiei statale este complicată,
uneori foarte complicată. Epoca moderna se caracterizează printr-o mişcare reformatoare în ma102

joritatea statelor europene, reforme ce vin cu modernizarea structurii de stat, şi alături de aceasta,
cu simplificarea administraţiei statului. Efectul acestor reforme să prezintă ca statul naţional unificat, independent şi suveran, cu puteri statale depline, exercitate pe întreg teritoriul statului.
Aceasta nu însemnă însă, că dispare problema separării puterilor. Democratizarea, cel puţin
verbală, a relaţiilor politice, slăbirea poziţiei şi influenţei monarhului în sistemul politic, a fost şi
este un argument pentru concentraţia conducerii statale în mâinile reprezentanţilor poporului.
Tipică este situaţia în care, parlamentul obţine „victorii” în lupta dusă de veacuri împotriva monarhului. Teoretic, acest aspect însemnă, că elementul colectiv după multe veacuri de „opresie
regală” are posibilitate de realizare a vechii idei de democraţie. Însă principiile de organizare ale
vieţii social-politice în aspect tehnic rămân imutabili, deci de facto nu este posibilă vre-o conducere de manieră colectivă.
Cu toate că am enunţat mai devreme principiul monocratismului în administraţia publică, în
Europa contemporană găsim şi excepţii de la această regulă – este cazul Elveţiei, stat cu tradiţii
profund republicane. În acest stat mereu a existat un egalitarism mental combinat cu unul instituţional, care luptă consecvent împotriva tendinţelor de superioritate (de altfel, absolut fireşti) ale
indivizilor. Efectul acestei realităţi elveţiene este lipsa instituţiei de prim-ministru şi a calităţii
acestuia de şef al administraţiei statale, din cadrul sistemului politic elveţian.
Sub aspect istoric, în mod evident instituţia prim-ministrului are o geneză monarhică. Ministrul e o denumire veche pentru ajutorul regal, specialist într-un domeniu de administraţie. Sunt
atestate două posibilităţi de colaborare a regelui cu miniştrii. Prima e individuală, care înseamnă
un contact direct al monarhului doar cu un ministru. Forma alternativa prezintă şedinţa comună
a regelui şi a miniştrilor (a cabinetului).
În Anglia de după Revoluţia Splendidă din 1688 observăm o instaurare la domnie a dinastiei
protestante germane de Hanover. Efectul imediat a fost că, la întâlnirile monarhului cu miniştrii
apar dificultăţi şi probleme de comunicare. A apărut o necesitate stringentă în servicii de traducător, ceea ce a complicat şi mai mult procesul comun de gândire şi de administrare a treburilor
statului. În afară de aceasta, regii adesea erau plecaţi în Hanover, iar pentru rezolvarea problemelor curente şi de coordonare permanentă a muncii miniştrilor a fost necesar ca monarhul să desemneze un prim-ministru cu obligaţie de a prepara şi conduce şedinţele miniştrilor. În acest
mod s-a înfiinţat instituţia consiliului de miniştri cu prim-ministrul sau premierul ca şeful acestui
organ. Obiceiul cabinetului de miniştri de a muncii separat de persoana regelui, în decursul timpului se prezintă tot mai evident, natural şi adecvat.
În consecinţă, observăm naşterea unei tendinţei politice importante manifestată prin separaţia reală a cabinetului de miniştri şi o mare parte din administraţia controlată de către prim-ministru. De facto, această administraţie este deja independentă de rege. Monarhul în schimb, este
mereu stăpân asupra administraţiei de la curte. Acest model astăzi este tipic pentru monarhiile
parlamentare europene, unde diviziunea de putere executivă are ca efect existenţa a două administraţii statale – mai mică, condusă de monarh şi mai mare, condusă de premier.
În teorie totuşi situaţia se prezintă diferit. În cadrul monarhiei tradiţionale, şi acest fapt este
unanim cunoscut şi acceptat, monarhul este „proprietarul” întregului stat. Prin urmare nu este
posibil, ca să funcţioneze un oarecare fragment de putere, care nu e monarhic. De exemplu, sentinţe judecătoriilor şi a tribunalelor sunt declarate în numele regelui. Teoretic, monarhul mereu
rămâne stăpân al întregului mecanism statal, aşadar nu există posibilitate de separare în dimensiune ideologică, nici faţă de vre-o parte a administraţiei publice.
O unitate primordială a administraţiei în cadrul monarhiilor, are expresia instituţională întrun organ, care se numeşte de cele mai multe ori consiliul de stat, (în Regatul Unificat al Marii
Britanii – consiliu secret). Este vorba de o instituţie, care continuă tradiţia lui Curia Regis, adică
adunare de rege şi aristocraţi.
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Acesta adunare în procesul de evoluţie istorică se preschimbă în două tipuri de organe: primul
- ia forma unei camere parlamentare; al doilea – rămâne un consiliu cu caracter administrativ.
În versiune angleză, organul de acest tip (Consiliul Secret) se compune aproximativ din 300
persoane – regele (astăzi regina), membrii familiei regale, actuali şi foşti miniştri, judecători de
nivel superior, actuali şi foşti ambasadori, arhiepiscopi etc. În componenţă deplină Consiliu Secret se adună rar, de obicei cu ocazia unei solemnităţi deosebite.
Consiliul tipic în cadrul monarhiei are în componenţa sa regele, premierul şi miniştrii. Este
posibil ca în afară de rege din consiliu să facă parte moştenitorul tronului. O astfel de situaţie e
prevăzută în Constituţie Regatului Olandei. Forma de cooperare în interiorul consiliului cu participarea directă a factorului monarhic stricto senso nu stabileşte regulile speciale, iar forma tipică
de muncă în comun ia forma unei şedinţe a consiliului de miniştri sub conducerea premierului
în exerciţiu.
Premierul îndeplineşte competenţe sale în stare de loialitate dublă – atât faţă de Parlament ca
reprezentantul suveranităţii poporului, cât şi faţă de monarh. În contemporaneitate, observăm
ofensiva globală a ideologiei democratice, şi drept urmare este considerată mai importantă suveranitatea poporului. Organ legislativ are posibilităţi juridice de a controla acţiunile premierului şi
cabinetului. Această activitate este conformă cu concepţia democratică despre lume, însă cunoaştem de asemenea şi exemple de influenţă efectivă a monarhului asupra premierului şi miniştrilor.
Posibilitatea, ca regele să recâştige parţial puterea sa veche din timpul monarhiei absolute creşte
în relaţiile cu membri de cabinet, atunci când prim-ministrul este slab. Lipsă de forţă a premierului nu este foarte rar întâlnită în sistemele politice cu multe partide semnificative, ceea ce înseamnă, că totdeauna sunt posibile probleme legate de obţinerea ori păstrarea susţinerii în parlament
sau probleme legate de echilibrul din cadrul cabinetului de miniştri. Natura abhorret vacuum,
deci slăbiciunea premierului îndeamnă şeful tradiţional al administraţiei statale spre acţiuni
energice şi concrete. Experienţă politică din ultimii ani, arată că monarhul păstrează „speranţa”
revenirii la putere, iar poporul consideră rarele intervenţii ale regelui pe dimensiunile de interes
comun, ca absolut pozitive.
Activitatea regală constituie un element tipic de realitate politică în Belgia, Olanda şi în alte
monarhii europene, atâta timp cât lipsesc acţiunile şi activitatea consiliului de miniştri, datorată
schimbărilor generate de alegerile parlamentare. În cazul blocajelor constituţionale şi a crizelor
politice, regele desemnează un „formator”, care mediază cu liderii partidelor politice în vederea
găsirii candidatului potrivit şi susţinut de forţele politice semnificative pentru funcţia de primministru. Conducătorii partidelor şi formaţiunilor politice acceptă persoana mediatorului regal,
ceea ce înseamnă că indirect acceptă şi autoritatea monarhului. Din perspectivă politică, monarhul şi mediatorul sunt persoane neutre care reprezintă raţiunea de stat - mai importantă decât
interese înguste ale partidelor politice.
În sistemul englez există două partide semnificative, şi uneori apare incertitudine în problema
ocupării funcţiei de premier. Se zice, că regina Elizaveta a II-a decide candidatura premierului
Regatului Unit dintre candidaţii celei mai puţin „ostile” fracţiuni. Tot aşa, în perioadă de muncă
a cabinetului după instituire, Regina are posibilităţi de influenţă asupra activităţii prim-ministrului şi miniştrilor. În Marea Britanie funcţionează o cutumă juridică (însăşi constituţia Marii Britanii este de natură cutumiară), potrivit căreia monarhul în fiecare săptămână se întâlneşte cu
premierul pentru a discuta despre problemele importante ale statului. Întâlnirile monarhilor cu
premierii nu sunt numai caracteristice englezilor, exemple în acest sens regăsim şi în Olanda.
Actele elaborate, emise sau semnate de monarh sunt ţinute de regula contrasemnării de către
prim-ministru sau de către miniştrii de resort. Accentul se pune doar asupra dreptului consultativ al monarhului, care are şansă de a transforma o raţiune a sa în ordin obligatoriu pentru toată
administraţia supusă premierului.
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În manieră generală punem spune, ce de obicei în perioadă calmă, când nu avem ameninţări
grave pentru stat, contactul dintre rege şi premierul cu miniştrii săi nu este unul intensiv. Însă în
timpuri de criză, monarh şi elita politică intensifică procesul de colaborare şi consultare reciprocă, astfel că creşte şi activitatea monarhului. Exemplu cunoscut al acestei situaţii este cazul Reginei Vilhelmina (a Suediei) în timpul de II-lea Război Mondial. Ea adesea îşi permitea ingerinţe în
munca cabinetului de miniştri.
Acest model de comportament e tipic pentru monarhiile europene mici, unde totdeauna s-a
păstrat intactă o parte semnificativă a spiritului monarhic tradiţional. Monaco şi Liechtensteinul
sunt monarhii constituţionale, dar prerogativele prinţilor sunt menţinute cu preponderenţă în
cadrul mecanismului şi aparatului statal, în relaţiile cu şefii de cabinet, cu miniştrii şi cu restul
administraţiei publice.
În republici, unde de obicei preşedinţii sunt conducători oficiali ai statului, putem distingere
două tipuri generale de relaţii ale acestora cu administraţia statală. Primul, găsit în Statele Unite,
care reprezenta, cel puţin în perioadă iniţială a istoriei sale, statul construit în opoziţie cu tradiţia
monarhică şi feudală de pe Vechiul Continent. Drept consecinţă, în sistem politic al Statelor Unite
nu numai că nu există instituţia monarhului, dar şi cea de prim-ministru şi chiar anumiţi miniştri.
Cel mai important organ oficial în sfera administraţiei federale este Preşedintele. În teorie, el
reprezintă toată puterea executivă a Statelor Unite, cea ce ne duce la faptul că doctrină lui Montesquieu nu se realizează la Washington într-o versiune completă. Teoria separaţiei puterilor a fost
elaborata pentru monarhia constituţională şi republicanii americani au fost convinşi, că odată ce
este antimonarhică, în statul liber nu este necesară limitarea puterii conducătorului după aceeaşi
formulă cum este limitat monarhul suspectat de înclinaţii absolutistice. În consecinţă, putere federală executivă este unitară. Toţi funcţionarii administraţiei centrale ale USA sunt supuşi funcţional
faţă de Preşedinte. Deci el joacă în comparaţie cu monarhii europeni contemporani un dublu rol,
deoarece îndeplineşte atât funcţia de simbol şi reprezentant al statului, cât obligaţiile şefului de
administraţie. Vedem aici un paradox doctrinar interesant, deoarece în republica, unde se declară
anti-monarhismul pur şi consecvent, conducătorul de stat are în mod cert şi clar, posibilităţi mai
mari de folosire a puterii sale, decât regii în monarhiile parlamentare de astăzi.
Tot aşa, în cadrul republicilor cu regim semi-prezidenţial poziţia conducătorului statului este mai
influentă decât în regatele contemporane europene, deşi alături de preşedinte avem un prim-ministru.
Totuşi ultimul rămâne în umbra şefului statului, care domină în materie de putere executivă.
Superioritatea preşedintelui se exprimă în cadrul instituţiei consiliului de miniştri, în cadrul
guvernului. După cum am spus anterior, organul reprezintă ideea Curia Regis, deoarece existenţa
lui înseamnă revenirea tradiţiei de deliberare a şeful statului cu miniştrii săi. Deci situaţia tipică
constă în faptul că, conducătorul statului convocă şedinţa consiliului de miniştri (a cabinetului, a
guvernului), inaugurează, şi-l conduce, determină şi termină dezbaterile, şi, formulează concluziile. Putem prin urmare afirma, că preşedintele joacă rolul principal în procesul de creare şi
conducerea generală a administraţiei publice, că el este Spiritus Movens de funcţionare a acesteia.
În consecinţă, premierul este Primul Ajutor al conducătorului republicii. Prim-ministru realizează concepţia politică a preşedintelui sub forma coordonării activităţii miniştrilor între şedinţele comune. El conduce cabinetul de miniştri în mod de excepţie, când preşedintele nu poate
participa la dezbatere. Aici găsim diferenţa importantă în comparaţie cu sistemul tipic pentru
monarhiile contemporane, unde participarea conducătorului statului în dezbaterea cabinetului
este ceva extraordinar.
Modelul diferit, caracteristic pentru republicile parlamentare şi o poziţie slabă a preşedintelui,
se exprimă în separaţia destul de clară între administraţia „personală” a conducătorului statului
şi administraţia subordonată premierului. De exemplu, acest model îl avem în Polonia, unde ac105

tivitatea miniştrilor are loc sub conducerea premierului. Şi doar foarte rar, când preşedintele îşi
manifestă voinţa în acest sens, are loc o întâlnire oficială cu premierul şi cu miniştrii în cadrul
şedinţei de guvern. Diferenţa între efectele acestor două forme de dezbateri sunt elocvente - numai cabinetul sub conducere premierului poate primi decizii şi hotărâri obligatorii, fiindcă consiliul cabinetului sub conducerea preşedintelui are doar caracter consultativ (poate de aceea conducătorii statului nu convocă frecvent astfel de şedinţe).
Putem în consecinţă spune, că poziţia preşedintelui în republica de acest tip, că prerogativele
lui executive, sunt similare cu importanţa regelui în monarhia parlamentară tipică europeană de
astăzi. Principiu rex regnat, sed non gubernat (regele domneşte, totuşi nu guvernează) rămâne
adevărat şi în statele republicane, unde există un premier care are o poziţie mai puternică decât
preşedintele. Ultimul dispune în versiunea republicană de curte sub formă de cancelaria preşedintelui, unde are posibilitate de a numi funcţionarii săi. În sfera puterii executive, premierul cu cabinetul său exercită şi realizează administraţia în mod separat de şeful statului, care se răsfrânge
inclusiv asupra caracteristicii de prestigiu. Centru puteri executive şi de facto statale este necesar
de a căuta în clădirea, unde munceşte premierul. Dacă este susţinut de partidul sau coaliţia majoritară în parlament, premier dispune de posibilitatea de a forţa realizarea propunerilor sale cu o
probabilitate mare de succes.
Summa summarum putem formula concluzia, că conducătorii statului în timpul contemporan continuă tradiţiile regale în materie de administraţie a treburilor publice şi de stat. Există însă
numeroase state moderne, cu o administraţie independentă, cel puţin oficial şi normativ, faţă de
şeful statului, sub conducerea prim-ministrului. În cadrul monarhiilor sau republicilor de astăzi,
cu tradiţii democrat-liberale, cunoaştem cazuri când administraţia separată a conducătorului statului este umbrită de administraţia mult mai puternică a prim-ministrului.
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Rezumat
Articolul 1, alin. 1 al Constitutiei Republicii Moldova prevede ca «Republica Moldova este un
stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.» Astfel, conform acestei dispozitii legale, pe teritoriul moldav exista o singura forma de organizare politica si juridica ce detine deplina suveranitate.
Desi aceste dispozitii constitutionale nu lasa loc de interpretari asupra caracteristicilor acestei entitati statale, totusi realitatea prezinta un tablou total diferit. Existenta unei Republici autoproclamate transnistreane, care detine controlul efectiv asupra une parti din teritoriul Republicii Moldova,
pune sub semnul intrebarii valoarea constitutionala reala a dispozitiei articolului mentionat.
Article 1 of the Constitution of the Republic of Moldova stipulates that “Moldova is a sovereign,
independent, unitary and indivisible state”. Therefore, according to the Constitution, on the territory of Moldova there exists a single sovereign form of political and juridical organization. However,
even though the text of the Constitution leaves no room for interpretation regarding the character of
Moldova as a state entity, the reality is different. The existence of the Republic of Transnistria, which
controls a part of Moldova’s territory, calls into question the value of the above mentioned constitutional provision.
Cuvinte cheie: stat, constituție, suveranitate, independență, unitary și indivizibil, integritate teritorială, regim separatist, Transnistria
Introduction
«Les conflits territoriaux sont différents; ils ont leur particularité démographique, historique,
ethnique et religieuse. C’est ainsi que le conflit de Transnistrie ne peut être comparé avec aucun
autre conflit dans la région de l’Europe de l’Est.»1
Cette déclaration de l’ancien Ministre des affaires étrangères espagnole souligne la spécificité
du conflit interne en Moldavie face aux revendications d’indépendances de la Transnistrie, région
séparatiste de l’Est du pays.
La Moldavie est un ancien Etat partie de l’URSS situé entre l’Ukraine et la Roumanie qui a
proclamé son indépendance le 27 août 1991. Cette indépendance exprimait la volonté du peuple
moldave à retrouver des valeurs nationales longtemps mises de côté par le régime communiste.
Or, cette volonté n’était pas partagée par la Transnistrie qui voulait conserver l’idéologie soviétique et rester sous l’influence de la Russie appuyée par cette dernière. L’argument de départ qui
motivait cette opposition était la crainte de renoncer à la culture slave tel que la langue au profit
d’une autre d’origine latine. Mais, derrière cet argument se cachait une manipulation des services
secrets russes (KGB) qui voulaient rester présent dans cette zone notamment par le maintien de
1 http://www.adevarul.ro/international/europa/interviu-Carpov-Republica_Moldova-Transnistria-Catalonia-autonomie-negocieri_0_598140187.html (traduction personnelle)

107

leur armée 14. Ces éléments ont accentué le clivage politique qui séparait les deux parties du pays2
et s’est vu renforcer par la déclaration d’indépendance de la Transnistrie en instituant la République Autonome Moldave Nistrienne suite à un référendum régional.
Pour sortir de cette crise, le gouvernement Moldave a instauré une politique de réunification
territoriale qui s’est soldée par une guerre civile de six mois épaulée par la Russie. Ce conflit armé
s’est achevé par la signature d’un accord de paix entre les deux parties. Cependant, il faut souligner que dans le contexte actuel, ce conflit interne connait l’implication de certains acteurs internationaux3 soucieux de la stabilité et de la sécurité de cette région de l’Europe de l’Est ce qui démontre le sérieux de ce conflit territorial.
En effet, la Constitution moldave dans son article 1 alinéa 1 dispose que: «La République de
Moldavie est un Etat souverain et indépendant, unitaire et indivisible». Cet article introduit l’instauration d’un territoire constitué d’une seule organisation juridique et politique détenant l’ensemble des attributs de la souveraineté4. Or, force est de constater que la configuration territoriale
existante n’est pas en conformité avec la Constitution en vigueur, ce qui remet en cause la réelle
valeur constitutionnelle de cet article.
Il semble que cet article soit en opposition avec la situation de fait et qu’il est nécessaire de trouver une solution pour concilier les intérêts de chacun. Mais, la résolution de ce conflit dépend entièrement d’une volonté politique commune. C’est pour cela, qu’il serait pertinent de s’intéresser à la
forme de l’Etat consacrée par l’article premier de la Constitution (I) et de sa réelle application (II).
I - L’article premier comme base constitutionnelle de la forme d’Etat Moldave
L’article 1 alinéa 1 de la Constitution moldave consacre en son sein les principes fondamentaux basés sur la souveraineté (A) et l’unité (B) du territoire comme forme de l’Etat.
A-Une souveraineté affirmée
«L’Etat est une entité juridique formée de la réunion de trois éléments constitutifs (population, territoire et autorité politique) et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international5. Cette qualité consacre le plein exercice de la souveraineté sur le plan extérieur et intérieur.»
En application de cette définition l’article 1 alinéa 1 de la Constitution dispose que: «La République de Moldavie est un Etat souverain et indépendant, (…)». Cette affirmation constitutionnelle de la souveraineté est accompagnée par la notion d’indépendance; ce qui semble être à
première vue une répétition inutile car la souveraineté implique automatiquement l’indépendance. Cependant cette formulation de l’article 1 n’est pas anodine et trouve ses explications dans
la réalité historique de la volonté du peuple moldave à s’émanciper du pouvoir soviétique.
En effet, cet article trouve ses racines dans deux actes d’une importance majeure qui sont: la
Déclaration de souveraineté du 23 juin 1990 et la Déclaration d’indépendance du 27 aout 1991.
La Déclaration de souveraineté6 représente la base de l’élaboration de la Constitution en reconnaissant la suprématie des lois moldaves sur les lois de l’URSS, en instituant la citoyenneté répu2 La rivière NISTRU est la frontière qui sépare la Moldavie de la Transnistrie
3 Un processus de négociation a été mis en place selon la formule 3+2 (Russie, Ukraine, Organisation pour
la Sécurité et Coopération en Europe + Union Européenne et les Etats Unis) sans la participation des parties concernées. Cette formule a été modifiée par la formule 5+2 (Russie, Ukraine, Moldavie, Transnistrie
et Organisation pour la Sécurité et Coopération en Europe+ Union Européenne et Etats Unis).
4 Dictionnaire politique toupie consultable sur ce site : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat_unitaire.htm
5 CORNU(G), Vocabulaire juridique, Editions PUF, 2011
6 Cette Déclaration de souveraineté n’emploie pas le terme d’indépendance car l’espoir de la renaissance
de l’Union Soviétique était toujours présent. Ce qui a amené plus tard à la nécessité d’élaborer une Déclaration d’indépendance

108

blicaine et en proclamant son droit souverain d’entretenir les relations diplomatiques avec tous les
pays du monde. Quant à la Déclaration d’indépendance, elle proclame solennellement le droit du
peuple à l’autodétermination au nom de toute la population, réaffirme sa souveraineté, son indépendance et sa liberté de décider de son présent et de son futur politique. Elle souligne aussi
l’appartenance incontestable du territoire de la Transnistrie à la Moldavie.
Ainsi, le principe de souveraineté et d’indépendance sont des valeurs constitutionnelles pleinement consacrées qui ont pour corollaire la proclamation de l’unité et l’indivisibilité du territoire
moldave.
B- Une unité invoquée
La forme de l’Etat Moldave conformément à l’article 1 alinéa 1 de la Constitution proclame
l’unité et l’indivisibilité du territoire. L’Etat unitaire implique une unité dans la composition de
son organisation politique, ainsi qu’une formation étatique donnant naissance à une seule autorité publique et l’attribution de la même citoyenneté à la population.
Quant au caractère indivisible de l’Etat, il suppose qu’aucun de ces trois éléments (population,
territoire et autorité politique) ne peut être divisé et mis sous l’autorité d’un autre pouvoir sur le
même espace territoriale détenant la même population.
Cette forme de l’Etat en Moldavie n’est pas absolue car un statut spécial d’autonomie est prévu
par l’article 110 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que: «On peut attribuer aux localités de la
rive gauche du Dniestr, ainsi qu'à certaines localités du sud de la République, des formes et des
conditions spéciales d'autonomie conformément à des statuts spéciaux adoptés». Cet article
constitue la solution proposée par le gouvernement pour mettre fin aux conflits territoriaux internes. La délégation des compétences a été mise en œuvre avec succès dans une partie du sud du
pays appelée l’Unité Territoriale Autonome de Gagaouze en lui attribuant un statut spécial, tout
en restant subordonné au pouvoir central de la république. Or, ce type de solution n’a pas eu
d’écho dans la localité de la rive gauche de Dniestr (Transnistrie) car des autorités autoproclamées
réclament la reconnaissance de leur indépendance. Ce qui représente un échec considérable qui
ne trouve pas d’issu depuis plus de 20 ans.
Ainsi, l’exercice exclusif de la souveraineté et la proclamation de l’unité du territoire tel qu’il a
été consacré par l’article 1 de la Constitution exclut le partage de ces compétences avec d’autres
autorités. Cependant, le cas de la Transnistrie remet en cause l’effectivité de la forme unitaire de
l’Etat comme valeur constitutionnelle (II).
II - Les dérogations de l’article 1 alinéa 1 de la Constitution moldave
Même si l’article 1 de la Constitution affirme la souveraineté de l’Etat et invoque l’unité territoriale, la situation de fait dans la région séparatiste de la Transnistrie démontre le contraire(A).
La résolution effective de ce conflit semble nécessaire pour renforcer la crédibilité de la République de Moldavie sur le plan international et rétablir une stabilité politique et sécuritaire dans
cette région de l’Europe de l’Est (B).
A- La Transnistrie, une république autoproclamée
La république de Moldavie a la pleine compétence sur son territoire conformément à la
Constitution. Or, la réalité nous démontre que c’est un Etat souverain de «jure» mais pas de
«facto» et ne détient pas le contrôle absolu sur tout son territoire.
En effet, dans la partie Est du pays (Transnistrie), des structures étatiques moldaves ont été
remplacées par des structures auto-proclamées. «Lors de la Déclaration d’indépendance de la
Transnistrie les leaders séparatistes ont créé une identité transnistrienne pour justifier la séparation territoriale et consolider l’affiliation du peuple au nouvel «Etat» alimentée par une propagande fondée sur le mythe de l’indépendance.»7
7 www.ulb.ac.be/iee/.../RUBES/.../02%20La%20Moldavie.doc
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La république «fictive» de Transnistrie détient sa propre Constitution, ses institutions étatiques, sa monnaie et une langue moldave écrite en cyrillique comme attachement au régime soviétique. L’article 1 de cette Constitution dispose que: «la Transnistrie est un Etat souverain, indépendant, démocratique et un Etat de droit». Cet article souligne la prétention d’indépendance de
cette région fortement soutenue par la Fédération Russe qui a pour ambition de rester présente
dans le territoire transnistrienne et refuse catégoriquement de retirer ses troupes armées. Ce qui
représente une violation de l’article 11 de la Constitution moldave qui consacre la neutralité permanente8 et un non-respect des engagements pris par la Russie lors de la Conférence de l’OSCE
du 19/11/1999.9
De plus, il est important de souligner qu’aucun sujet de droit international (même pas la Russie) ne reconnait l’indépendance de la Transnistrie. Cette résistance est visible à travers la position
de l’Union Européenne qui depuis 2003 refuse d’accorder le visa aux représentants de cette région
autoproclamée. Dans la même optique, la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt
Ilascu10 ne reconnait pas la Transnistrie comme une entité étatique mais faisant partie intégrante
de la Moldavie et la qualifie comme un régime séparateur qui survit grâce à l’aide militaire économique financière et politique offerte par la Russie.
Ainsi, la Transnistrie n’a aucune base légale et représente une enclave séparatiste qui s’est autoproclamée indépendante sans l’accord de la Moldavie et la reconnaissance de la communauté
internationale.
B- Des alternatives envisagées
La situation conflictuelle transnistrienne en Moldavie sollicite de multiples plans d’actions
afin de résoudre l’impasse politique existante sur le territoire. La solution idéale serait d’arriver à
unifier toutes les parties du territoire mais elle demeure difficile à concrétiser face aux oppositions rencontrées. Plusieurs alternatives ont été envisagées tel que l’autonomie administrative, le
fédéralisme et l’indépendance.
La loi moldave du 22 juillet 2005 portant sur le statut juridique spécial des localités de la rive
gauche de Dniestr (Transnistrie) envisage l’application du même schéma mise en œuvre avec
succès en Gagaouze. Cette loi confirme l’article 111 de la Constitution concernant le maintien de
la subordination de la Transnistrie à l’autorité centrale de Chisinau et exclut catégoriquement
l’indépendance.
Un mémorandum fut proposé par la Russie, à l’initiative du politicien Dimitri Kozak11, qui
visait l’établissement d’une fédération moldave basée sur le concept soviétique du fédéralisme. Ce
plan donnait aux régions du Gagaouze et de la Transnistrie la possibilité d’accepter ou de refuser
ce type de solution. Cependant, la population moldave et la communauté internationale ont très
mal accueille cette proposition russe ce qui a occasionné son rejet.
La reconnaissance par la Moldavie de l’indépendance de la Transnistrie pourrait être aussi
une solution plus effective et profitable aux deux parties, car elle permettrait de mettre fin au
8 Article 11:«La République de Moldavie: Etat neutre
(1) La République de Moldavie proclame sa neutralité permanente.
(2) La République de Moldavie n'admet pas la dislocation des troupes militaires des autres Etats sur son
territoire.»
9 Acte de la conférence finale des Etats parties au traité sur les forces armées conventionnelles en Europe
du 19/11/1999, JCGFW131, http://www.osce.org/fr/library/14115
10 Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, CEDH, requête no 48787/99 http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/414d9ecf2.pdf
11 Russian Draft Memorandum on the Basic Principles of the State Structure of a United State in Moldova 2003
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conflit qui dure depuis plus de vingt ans. Cependant cette proposition est totalement écartée par
le gouvernement moldave à l’exception de certaines opinions politiques.
Enfin, un protectorat international des Nations Unies pourrait être envisagé dans cette région
(exemple du Kosovo) ou la délégation de la gestion de certaines institutions publiques à un Etat
voisin tel que l’Ukraine ou la Russie (exemple de Monaco ou de Liechtenstein).
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Abstract
Moscow’s aim in Transnistria is clear since 1924: an outpost to control territory between the
Prut and Dniester, and looking forward to extend this control to the Danube and to the heart of
the Balkans.
In general Romanian territory, was an obstacle to Russian imperialism’s dream: the occupation of Constantinople and the union of northern slaves with the southern ones. That’s why for
Russia it is so precious the "independence" of this country. Surely the "independence", in relation to Russia, must be, in fact, exactly what was from the USSR - a simple appearance, a fiction.
Thus, Russia systematically violates Moldovan independence, but when it is talking about
Romania it becomes a defender of independence.
Framed to Russian imperialist policy, for Moldova is characteristic the following expression
"independence toward brothers - steel wall; independence toward the Empire - straw wall"
In process of solving the Transnistrian conflict, any solution which does not include unconditional withdrawal of Russian troops and returning of Moldavian authority in Tiraspol can be
considered a reconquest of all territory between the Prut and Dniester. Indifferent of the government which was at the power Chisinau’s authorities resist and escape the conquering. Voronin
refused Putin’s proposal. AEI yet been able to avoid German project of federalization. Now the
situation begins to resemble much more with 2002-2003, when there were a number of initiatives
of Moldavian federalization , coming from politics and civil society - federal project proposed by
OSCE in July 2002, an asymmetric federation proposed by Vladimir Voronin in February 2003,
the project of a "common state" proposed by Transnistrian’s authority in august 2003 and finally Kozac memorandum in December 2003. By analogy, we may consider the actual situation
as a new attempt of closeness of the two conflicting bodies. The process start in September 2011,
after the resumption of "5+2"format negotiations. Now the situation is different from that of
2002-2003 due to lack of strength to the federalization of the political class and civil society, and
because of how diffuse and elusive as this idea is promoted. We can even say using a Marxist
expression that a new ghost haunting through Moldova – the ghost of federalization. Even if
those two parties from the negotiations table - Chisinau and Tiraspol - were constantly encouraged and supported by partners in the resumption of negotiations, the two rounds held in September 2011 and April 2012 they didn’t give to many results, being cataloged soon as "negotiations about negotiations".
As a small country, Moldova is often forced in internal and foreign policy to use the logic of
“say one thing and do another one." This situation is explained by the fact that Moldova is constantly under the influence of circumstances, which has often a great impact on internal life. This
force the government to act against to the aspirations and priorities expressed publically and
established as foreign and internal policy. In this case conflict of circumstances is determined by
the interests of great political actors from the region and by the changes in Tiraspol.
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In this case even if we consider that the federalization of Moldova will be the biggest mistake
we don’t know the solution which will be applied by our government. As a good solution in this
case we can use the approach: " Not undertake anything if you are not sure.”
Keywords: independence, Republic of Moldova, Transnistria, conflict, negotiations, solution
În ultimul timp, a început să se discute tot mai intens despre o posibilă federalizare a Republicii Moldova, promovându-se ideea că astfel ar urma să fie soluţionată problema transnistreană.
În special, se manifestă cu declaraţii şi afirmaţii la această temă reprezentanţii forţelor de opoziţie, analiştii şi anumiţi ziarişti. Unii încearcă să promoveze federalizarea ca soluţie optimă şi unică acceptabilă pentru reglementarea problemei transnistrene, alţii, din contra, vin cu acuzaţii
dure în adresa oficialităţilor, insistând pe ideea că federalizarea contravine intereselor naţionale.1
Pentru a putea răspunde la întrebarea dacă federalizarea Republicii Moldova – este o soluţie
pentru conflictul transnistrean este necesar să privim în istorie, pentru a determina cauzele ce au
stat la apariţia conflictului şi Cine are interesul major în soluţionarea favorabilă a acestui conflict?!
Obiectivul Moscovei în Transnistria este clar încă din anul 1924: o bază de acţiune pentru
controlarea teritoriului dintre Prut şi Nistru, iar în timp - extinderea acestui control spre Dunăre
şi spre inima Balcanilor.
O dorinţă mai veche a ţarului Alexandru I care îi cerea lui Napoleon în anul 1808 ca Dunărea
să fie graniţa dintre Imperiul Rusiei şi Imperiul Otoman.2
Transnistria este o regiune care pe parcursul istoriei a fost victima Rusiei (în toate ipostazele ei istorice: Rusia Kieveană, Imperiul Ţarist, Uniunea Sovietică, Federaţia Rusă). Interesul Rusiei în această
regiune este evident şi recunoscut la nivel oficial de către conducerea politică şi militară rusă. A. Lebedi a afirmat: “Transnistria este cheia Rusiei spre Balcani”, “RMN este o mică parte a Rusiei”.
Rusia urmărea dintotdeauna următoarele obiectivele:
1) Moldova pentru Rusia semnifică:
–– zonă agrară, sursă de cereale, legume, fructe, vin,etc.
–– Rusia a făcut investiţii în complexul militar-industrial al Transnistriei şi el era o parte
componentă al sistemului economic sovietic.
–– în Transnistria s-a urmărit crearea unei baze militare a Federaţiei Ruse, care ar controla
regiunea atât de râvnită de ruşi, pe parcursul multor secole.
2) Transnistria reprezintă cap de pod pentru extinderea nu doar a influenţei ruse, dar şi a
puterii reale a Federaţiei Ruse în Balcani.
3) Transnistria, administrată de Rusia, i-ar asigura ultimei:
–– o şansă reală de recăpătare politică şi militară a Republicii Moldova.
–– controlul şi presiunea asupra Ucrainei.
–– posibilitatea tergiversării eventualei creări a unei Românii mari şi puternice în SudEstul Europei, care să devină lider în Balcani şi rival al Rusiei în această direcţie.
–– neadmiterea extinderii NATO în această regiune, care ar fi în mod cert inconvenabilă Rusiei, deoarece ar pierde toată influenţa ce o exercită asupra părţii europene a ţărilor CSI.3
Spaţiul român, în general, a fost un obstacol în calea realizării visurilor de veacuri ale imperialismului rus: ocuparea Constantinopolului şi unirea slavilor nordici cu cei sudici. De-aceea Rusiei
îi este atât de scumpă “independenţa” acestei ţări. Şi evident, aceeaşi “independenţă”, în raport cu
Rusia, trebuie să fie, în fond, exact ceea ce a fost faţă de URSS – o simplă aparenţă, o ficţiune.

1 www.tribuna.md/2012/07/07/comentariu-federalizarea-republicii-moldova-intre-realitati-si-speculatii/
2 www.timpul.md/articol/federalizarea-republicii-moldova-cea-mai-proastă-solutie-33254
3 www.basarabia91.net/2012/02/cauzele-razboiului-moldo-rus-din-1992
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Politica neoimperialistă a Rusiei este prea evidentă pentru a nu fi observată. Ea a fost acceptată, formulată şi perpetuată de noua conducere a Federaţiei Ruse. În acest context, merită atenţie
declaraţia lui Boris Elţin, primul preşedinte al Federaţiei Ruse, cum că “Frontierele URSS-ului
sunt ale Rusiei. Ea nu are altele!”4
Astfel, Rusia încalcă independenţa Moldovei în mod sistematic, însă o “apără” când e vorba de
România. Încadrată în politica neoimperialistă rusă, Republicii Moldova i se atribuie particularitatea: “independenţa faţă de fraţi – zid de oţel; independenţa faţă de Imperiu – zid de paie”.
Analiza documentelor cheie şi a etapelor procesului de negocieri care a început după semnarea de către Republica Moldova şi Rusia a înţelegerilor cu privire la încetarea conflictului armat
din vara anului 1992 arată, că timpul a lucrat în favoarea Tiraspolului mai curînd, pentru că le-a
permis liderilor regimului separatist să câştige experienţă în autoguvernare şi să folosească situaţia de conflict ca modalitate de mobilizare a populaţiei, lărgirea bazei sale sociale şi consolidarea
puterii politice.
În ceea ce priveşte principalele divergenţe dintre Chişinău şi Tiraspol referitor la soluţia de
compromis posibilă a problemei transnistrene, putem vorbi în primul rând de statutul raioanelor
din partea stîngă a Nistrului în cadrul Republicii Moldova. Fireşte, problema de recunoaştere a
aşa-numitei „Republici Moldoveneşti Nistrene”, nu a fost luată niciodată în consideraţie ca o posibilă soluţie pentru acest conflict. Autorităţile „RMN” încearcă să insiste asupra conceptului inventat de către ei de „stat comun”, care, în viziunea lor poate fi unul unitar, federal şi confederal.
Cu varianta unei Moldove unitare Tiraspolul nu este de acord, aşa că suntem nevoiţi să alegem
între federaţie şi confederaţie, însă regiunea transnistreană nu are statut juridic, care i-ar da dreptul să pretindă la mai mult decît o autonomie în cadrul statului moldovenesc.5
Ideea de federalizare a Republicii Moldova începe din nou să prindă contur fiind expusă atît
de politicieni cît şi de reprezentanţii societăţii civile. Situaţia actuală începe să se asemene din ce
în ce mai mult cu perioada 2002-2003, atunci când au existat o serie de iniţiative de federalizare
a Republicii Moldova, venite din partea clasei politice dar şi societăţii civile – proiectul OSCE de
federalizare din iulie 2002, proiectul unei federaţii asimetrice propus de Vladimir Voronin în februarie 2003, proiectul unui „stat comun” înaintat de Transnistria în august 2003 şi, în final,
Memorandumul Kozak din decembrie 2003. Prin analogie, am putea considera perioada de acum
ca fiind o nouă tentativă de apropiere a părţilor, proces care a demarat în septembrie 2011, după
reluarea negocierilor în format „5+2”, în condiţiile în care nu prea sînt, totuşi, articulate mişcări
de rezistenţă faţă de federalizare din partea clasei politice şi societăţii civile similare celor din
2002-2003, din cauza modului difuz şi insesizabil în care această idee este promovată. Putem
chiar spune într-o cheie marxistă că o nouă nălucă bântuie prin Moldova – năluca federalizării.6
Chiar dacă, cele două părţi aflate în negocieri – Chişinăul şi Tiraspolul – au fost constant încurajate şi susţinute de parteneri în procesul reluării negocierilor, cele două runde desfăşurate în
septembrie 2011 şi aprilie 2012, nu păreau a fi deschizătoare de noi drumuri, fiind catalogate mai
curînd ca „negocieri despre negocieri”. Reprezentanta Transnistriei la negocieri, Nina Ştanski,
susţinea chiar că „rezultatul în perspectiva apropiată nu se vede”.7
Cu toate acestea, Chişinăul a promovat în ultimul timp o politică a „concesiilor preemptive”,
făcând cedări mici şi, la prima vedere, nesemnificative, pentru a încuraja regimul transnistrean să
se deschidă, cultivând o relaţie bună cu echipa transnistreană de negociatori.

4
5
6
7

www.moldovenii.md/md/section/565
www.basarabia91.net/2012/02/cauzele-razboiului-moldo-rus-din-1992
Corneliu Ciuea ş.a., De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova, IDIS Viitorul, 2012
www.tribuna.md/2012/04/18/%E2%80%9Cnegocierile-despre-negocieri%E2%80%9D-s-au-incheiat/

114

După părerea lui Vladimir Socor o asemenea politică a cedărilor mărunte, încurajată, de altfel, şi din exterior, a condus treptat la multiplicarea mesajelor legate de necesitatea federalizării
ca soluţie finală pentru conflictul transnistrean. Chiar dacă anterior, atât Vlad Filat cât şi Eugen
Carpov, declarau că ideea de federalizare nu intră în planurile guvernului moldovean,8 suntem
nevoiţi să constatăm că ea este pusă cu insistenţă pe tapet de către unele forţe politice din interior
(e.g. Igor Dodon) dar şi din exterior (Rusia şi Germania) şi e destul de probabil că ea va fi supusă
unei dezbateri ulterioare.
La începutul acestui an, Partidul Socialiştilor a declarat public că Federalizarea este unica
modalitate realistă de asigurare a integrității teritoriale a Republicii Moldova.9 Cu alte cuvinte,
federalizarea este adevărata soluţie pentru problema Transnistreană. Igor Dodon în discursurile
sale a dat mai multe sfaturi lui Vlad Filat şi Marian Lupu: ” să nu se teamă de cuvinte şi denumiri
şi să recunoască federalizarea ca unică soluţie pentru criza Transnistreană.10
Pe de altă parte actorii externi, Rusia şi Germania, îi recomandă insistent Republicii Moldova
federalizarea ei, iar ruşii vorbesc deschis despre federalizarea Republicii Moldova şi „ştreangul
transnistrean”.11
Publicaţia „Moskovskii Komsomoleţ” de la Moscova ediţia de vineri nr.201224 din 29 iunie
2012 publică un articol în care susţine că federalizarea Republicii Moldova este un mijloc de a o
menţine în sfera de influenţă a Rusiei. „Pentru a nu admite apropierea Moldovei de România, trebuie ca aceasta să-şi păstreze statutul de neutralitate, să nu adere la NATO şi să se unească cu Transnistria în condiţii dure – să nu poată face nici un pas fără acceptul Tiraspolului”, scrie ziarul citat.
Portalul Romanian Global News a scris recent, cu referinţă la surse de la Chişinău şi Berlin
care au participat la întâlnirile de la Rottach-Egern ale premierului Vlad Filat şi liderului separatist Evgheni Şevciuk, că Germania şi Rusia ar insista asupra unei formule de federalizare a Republicii Moldova.
Potrivit sursei, în cadrul discuţiilor a fost invocată inclusiv Găgăuzia, care ar putea fi parte a
procesului de federalizare. „Diplomaţii germani merg astfel mai departe în aplicarea planului rusogerman de transnistrizare a întregului teritoriu al R. Moldova. Sub acoperirea unor discuţii de interes economic şi social, cum ar fi restabilirea de urgenţă a rutelor de pasageri prin Tiraspol spre
mai multe oraşe din Rusia şi Ucraina, dar şi reluarea circulaţiei pe podul peste râul Nistru, în apropierea satelor Bâcioc şi Gura-Bâcului, esenţa discuţiilor a fost procesul de federalizare, proces care,
în opinia strategilor de la Moscova şi Berlin, ar împiedica reunirea celor două state româneşti şi ar
menţine influenţa Moscovei asupra întregului teritoriu al R. Moldova”, scrie portalul.12
“Asemenea voci care vizează federalizarea Republicii Moldova se aud nu doar de la Moscova,
sunt voci și din Europa şi voci destul de puternice. Acestea nu ţin cont de faptul că în înţelesul
moldovenilor, cuvântul federalizare, reieşind din situaţia actuală, din istoria din ultimii 20 de ani,
este unul echivalent cu definiţia de fragilizare a ţării. Noi şi aşa suntem un proiect statal în proces
de dezvoltare, în proces de afirmare şi atunci dacă acest proiect se mai fragilizează, se creează
foarte mari probleme.”, a declarat Marian Lupu.
Responsabila pentru de Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrala din Ministerul de Externe al
Germaniei, Patricia Flor, menţiona într-o notă diplomatică adresată ambasadorului moldovean
la Berlin că înţelege reacţia „dureroasă” a reprezentanţilor Chişinăului la orice amintire a conceptului de „federalizare”, dar explică reacţia respectivă prin cunoaşterea slabă de către politicienii
8 www.inprofunzime.md»Filat il contrazice pe Dodon. Ideea de federalizare a ţării ţine de trecut.
9 www.vse.md/index.phg/novosti/item/466-urmează-federalizarea-republicii-moldova
10 Dodon.md/ru/2012/06/despre-federalizare
11 www.flux.md/articole/13588
12 www.24h.md
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moldoveni a noţiunii. Potrivit responsabilului german, este puţin probabil să se identifice o soluţie a ghemului transnistrean în condiţiile continuării unor insistenţe ale Republicii Moldova pentru menținerea principiului statului unitar în rezolvarea diferendului.13
Europarlamentarul socialist bulgar Kristian Vigenin, co-preşedinte al Adunării Parlamentare
a Parteneriatului Estic, EURONEST, în cadrul unui interviu pentru postul de radio Europa Liberă, transmite Novîi Reghion, referindu-se la acceptabilitatea soluţiei “federalizării” pentru Moldova, propusă insistent de Vest, a menţionat că nu crede că “este cea mai bună soluţie pentru acest
conflict, însă ceea ce este important este ca această soluţie să fie acceptată în Moldova şi în Transnistria”. De asemenea, d-lui a menţionat:” Personal cred că aceasta ar putea fi o soluţie pentru că
nu putem prelungi la infinit această criză şi dacă acesta este pasul pentru a unifica în cele din
urmă ţara, de ce nu? În calitate de co-preşedinte al EURONEST nu aş merge mai departe cu
această chestiune până când nu aş avea o poziţie clară din partea Moldovei că acceptă o astfel de
soluţie şi că este gata să lucreze pentru implementarea ei”.14
Astfel, în mod paradoxal, politica concesiilor preemtive, care avea drept scop, în opinia demnitarilor moldoveni, doar o încălzire de climat între Chişinău şi Tiraspol, a condus gradual la
pregătirea unei noi faze a negocierilor, în care partea moldoveană va fi rugată să ia în considerare
şi soluţia federalizării (sau chiar a confederaţiei).
Mari speranţe în soluţionarea problemei date s-au pus pe vizita Angelei Merkel la Chişinău,
dar care au rămas nerealizate, deoarece întrebarea dată nu s-a discutat.
În cadrul unui interviu Igor Corman fostul ambasador al Moldovei în Germania spune că
nemţii nu pot să ne impună absolut nimic: "Se fac prea multe speculaţii la acest subiect şi eu,
personal, sunt convins sută la sută că ele nu au nici o bază reală. Am fost ambasador în Germania
timp de 5 ani şi am mai lucrat acolo alţi vreo 4 ani. Îi cunosc pe nemţi şi ştiu abordarea lor. Nu
mai suntem în anul 1940. S-a schimbat lumea în aceşti 70 de ani. Nemţii nu pot să ne impună
absolut nimic. Pentru că depinde în mare măsură de înţelegerea dintre Chişinău şi Tiraspol".
Potrivit lui Corman, care în prezent ocupă funcţia de Preşedinte al Comisiei parlamentare
pentru politică externă şi integrare europeană, Republica Moldova trebuie să aibă un plan de reglementare a conflictului, trebuie să ştie până unde poate merge în adoptarea unui compromis.15
În condiţiile în care ideea federalizării Republicii Moldova va fi promovată tot mai insistent,
ar trebui să trecem în revistă trei scenarii politice de evoluţie a procesului de reglementare a conflictului.16
Scenariul Socor – Păstrarea status-quo-ului de către Republica Moldova.
Un asemenea scenariu ar presupune diminuarea elanului de negociere din partea autorităţilor
moldovene, conservarea situaţiei existente, continuarea inerţială a proceselor de negocieri în diferite formate, adoptarea unei Concepţii asemănătoarea celei din 2011, în care Transnistriei i se
rezervă statut de autonomie largă, menţinerea Legii din 2005 cu privire la prevederile de bază ale
statutului juridic special al regiunii transnistrene şi focalizarea atenţiei pe integrarea europeană,
considerând procesul de reglementare a conflictului drept o derivată a ridicării nivelului de trai
pe malul drept al Nistrului.
Scenariul Carpov. Politica paşilor mici fără a forţa procesul de identificare a unei soluţii politice.
Scenariul 2 implică angajarea Chişinăului împreună cu Tiraspolul în proiecte economice şi
sociale comune, rezolvarea definitivă a problemelor ce ţin de convorbirile telefonice şi circulaţia
trenurilor, încurajarea bussinessului transnistrean, menţinerea unei relaţii bune între Filat şi Şe13
14
15
16
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www.vox.publika.md/politica/o-moldova-federala-pe-banii-lui-merkel-263261.html
www.reintegrare.moldova.org/news/federalizarea-moldovei-solutie pentru-conflictul-transnistrean-231345
www.publika.md
Corneliu Ciuea ş.a., De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova, IDIS Viitorul, 2012

vchuk, acceptarea finanţării externe pentru regiunea Transnistreană în condiţiile unui control
minim al fluxurilor financiare, etc. În acelaşi timp, politicienii moldoveni nu se vor grăbi să identifice soluţii politice pentru conflictul transnistrean, vor manifesta flexibilitate şi nu vor adopta
Concepţii şi strategii cu efect constrângător. Legea din 2005 nu va fi abrogată, însă, negociatorii
nu vor face trimitere la ea decât în situaţii limită. E vorba de un scenariu care în momentul de faţă
este pe cale de a fi realizat.
Scenariul Rogozin. Finalizarea negocierilor prin federalizarea ţării.
Un asemenea scenariu va conduce la identificarea soluţiei politice prin federalizarea ţării întrun format clasic, care acordă unităţilor regionale autonomii extinse, oferindu-le dreptul de a avea
reprezentare politică şi la nivel naţional. Legea din 2005 va fi abandonată, iar Constituţia Republicii Moldova – rescrisă din temelie. Elitele regionale vor putea să joace un rol mult mai mare în
elaborarea şi implementarea politicilor naţionale.
Analizând scenariile date putem spune că un pas spre soluţionarea conflictului transnistrian
ar fi o combinaţie din primele două strategii, deoarece angajarea în proiecte comune şi încurajarea malului stâng să participe la proiecte europene se poate dovedi o strategie ce va apropia esenţial acele două maluri. Situaţia ar putea să se complice doar în cazul în care anumiţi actori internaţionali vor face presiune asupra Moldovei pentru a accepta calea federalizării.
Personal, sunt de acord cu cei ce susţin că Federalizarea Republicii Moldova reprezintă cea
mai proastă soluţie, în care Chişinăul are doar de pierdut. Orice fel de condiţii vor fi formulate
pentru această federalizare, esenţa lor va rămâne aceeaşi: menţinerea trupelor ruse şi dreptul de
veto pentru trimişii Tiraspolului la Chişinău. Mai bine zis, dreptul de veto în guvernarea de la
Chişinău va aparţine Moscovei, pentru că nimic nu se întâmplă la Tiraspol fără voia Kremlinului.
Mihai Ghimpu susţine că federalizarea este o prostie, deoarece Constituţia nu admite aşa
ceva. „Federalizarea se poate produce doar prin referendum şi cu votul majorităţii cetăţenilor cu
drept de vot”.17 De aceeaşi părere este şi Vladimir Socor care menţionează că:” O eventuală federalizare ar însemna lichidarea statului Republica Moldova. Avantajele ar fi nule, iar riscurile ar fi
totale. Orice tip de federalizare în cadrul Republicii Moldova înseamnă pur şi simplu dizolvarea
statului, ar transforma Republica Moldova dintr-un stat într-un teritoriu practic neguvernat, împărţit în mici principate feudale”.18
Cel puţin oficial, autorităţile de la Chişinău resping ideea federalizării Republicii Moldova ca
soluţie pentru reîntregirea ţării. Fiind un stat mic, Republica Moldova este deseori nevoită să
acţioneze pe plan intern şi extern după logica „spun una şi fac alta”. Un asemenea comportament
reprezintă deseori o reacţie la politica „standardelor duble” pe care o practică statele mari. Aceasta se explică prin faptul că Republica Moldova se află în mod constant sub imperiul unui concurs
de împrejurări, deseori cu mare impact asupra vieţii interne, care o obligă să acţioneze contrar
dezideratelor exprimate în mod public şi stabilite ca priorităţi de politică externă şi internă. În
cazul conflictului transnistrean concursul de împrejurări este determinat de interesele marilor
actori politici din regiune şi de schimbările de regim de la Tiraspol.19
Să credem că autorităţile noastre nu se vor grăbi în luarea deciziei cu privire la acceptarea
ideei de federalizare a Republicii Moldova şi se vor ghida de vechiul principiu diplomatic:”Atunci
cînd nu ştii ce să faci e înţelept să nu schimbi nimic”.

17 www.inprofunzime.md/stiri/politic/mihai-ghimpu-federalizarea-este-o-prostie
18 www.eurotv.md/stire-vladimir-socor-o-eventuală-federalizare-ar-insemna-lichidarea-statului-republica-moldova
19 Corneliu Ciuea ş.a., De ce federalizarea nu este valabilă pentru Republica Moldova, IDIS Viitorul, 2012
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Abstract
Deontology is a field of ethics that examines the issue of debt, representing a set of rules adopted
by the representatives of a profession. In addition to moral norms recommended to everyone, civil
servants are subject to sets of norms pertaining to the legal framework governing the duties, rights
and their professional and ethical duties. In their activity, civil servants are obliged to respect certain
principles and rules of conduct, under Law. 25-XIV on "Code of Conduct for Civil Servants". The
behavioral code cannot be lifted to the requirement level of a law, because its principles are guidanceoriented. Laws have coercive functions and act in an authoritative and exogenous manner. Divergent behavior is punishable under law. Moral norms are based on the consciousness and free will of
the individual, who is aware that there are certain values that he accepts and that guides his actions.
Law can be defined as a system of minimum acceptable standards of behavior, but many questionable moral issues in public administration are not explicitly covered by the law, leaving room for action in accordance with ethical principles and moral attitudes that characterize civil servants.
Keywords: Deontology, moral norms, code, law, civil servants, principles
Deontologia este un domeniu al eticii care cercetează problema datoriei, reprezintă un ansamblu de reguli pe care le adoptă reprezentanţii unei profesii. Normele care exprimă judecăţi
deontologice, cum ar fi: „să nu minţi”, sunt considerate formulări absolute, ele nu afirmă: „evită
minciuna şi alte fapte asemănătoare”. Deontologia are un caracter obligatoriu. Este evident că
aceasta este o concepţie legalistă asupra moralei. În această viziune, ceea ce i se cere individului
este să respecte legea. Supunerea sau conformitatea în raport cu legea este singura care ne defineşte ca persoane corecte.
Normele morale sunt recomandabile. Istoric ele nu au fost obligatorii sau cu prescripţii stricte. Evident este, că ele nu se pot impune decât de un sistem educativ bine gândit şi perseverent
implementat: de o învăţare-formare a personalităţii şi de o atitudinea conştientă a fiecărui individ
inclus în procesul relaţional uman. Fapt general acceptat pentru cetăţenii unei societăţi, însă insuficient pentru persoanele abilitate cu funcţii publice.
Funcţionarilor publici le sunt aplicabile, pe lângă normele morale recomandate tuturor, seturi
de norme, care ţin de cadrul legal ce reglementează obligaţiile, drepturile şi atribuţiile lor profesionale şi totodată etice. Comportamentul compatibil cu normele etice în Republica Moldova
pentru un funcţionar este specificat într-un şir de legi inclusiv Legea nr. 25-XIV privind Codul de
conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial 74-75/243, 11.04.2008, intrată în vigoare la 1
ianuarie 2009).
Scopul principal al prescripţiilor legii date este evidenţierea cerinţelor morale intrinsec conţinute de obligaţiile funcţionarului în exercitarea profesională a funcţiei publice deţinute, adică de
norme deontologice. Acestea vin să complimenteze nuanţa profesională cu aspecte de bun simţ,
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de umanitate, responsabilitate a activităţii funcţionarului public şi principalul de onorarea strictă
a obligaţiilor. Legea informează cetăţenii cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii publice de calitate; să asigure administrarea mai
bună întru realizarea interesului public [1, cap. I, art. I, 2].
Legea prin conţinut şi destinaţia ei se înscrie în infrastructura etică a managementului public,
care real trebuie să întrunească nişte standarde de comportament. Ele sunt menite să obţină interacţiunea dintre activitatea desfăşurată în atingerea unor deziderate pentru rezolvarea sarcinilor concrete ale funcţiei publice şi complementate de forma moral-eficientă, admisă şi aprobată
de societate. Eficacitatea infrastructurii etice a managementului public depinde de gradul în care
este conştientizată atât de funcţionarii publici, cât şi de actorii sociali, de consecvenţa cu care ea
este fundamentată.
Conexiunea componentelor infrastructurii etice depinde de tradiţiile culturale, politice şi administrative ale ţârii, de problemele actuale ale administraţiei publice şi de prezenţa unor cutume
de exercitare şi promovare a comportamentului moral în societate.
Standardele de comportament responsabil profesional şi moral incluse în legea privind Codul
de conduită a funcţionarului public sunt:
Principiile:
a) legalitate - obligaţia să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
b) imparţialitate - obligaţia să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;
comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul,
precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.
c) independenţă de apartenenţa politică a funcţionarului public, iar în exercitarea funcţiei
interzicerea de:
–– a participa la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice;
–– a folosi resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;
–– a afişa, în incinta autorităţilor publice, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
–– a face propagandă în favoarea oricărui partid;
–– a crea sau de a contribui la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul
autorităţilor publice;
d) profesionalism - îndeplinire atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate faţă de autoritatea
publică, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine;
e) loialitate - obligaţia să servească cu bună-credinţă autoritatea publică în care activează,
precum şi interesele legitime ale cetăţenilor; abţinerea de la prejudicierea imaginii, prestigiului
sau interesele legale ale autorităţii publice [1, cap. II, art.2-7].
Normele de conduită a funcţionarului public:
a) Accesul la informaţie – informarea corectă a cetăţenilor, asigurarea accesului la informaţie, respectarea termenilor legali în furnizarea informaţiei, respectarea limitei în accesul la
informaţie în condiţiile legalităţii, asigurarea protecţiei informaţiei deţinute faţă de accesul,
modificarea sau distrugerea informaţiilor nesancţionate;
b) Utilizarea resurselor publice - obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând autorităţii publice, numai în scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei
publice deţinute, să asigure folosirea eficientă şi conform destinaţiei a banilor publici, in119

terzicerea de a desfăşura activităţi publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi
neinterzise de lege în interes personal;
c) Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale – obligaţia de a nu prejudicia imaginea ţării,
a autorităţii publice pe care le reprezintă, respectarea legilor ţării gazdă, comportament
corespunzător regulilor de protocol, neexprimarea opiniilor personale vizavi de aspectele
naţionale sau disputele internaţionale;
d) Cadouri şi avantaje – este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau
alte avantaje care îi sânt destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, persoanelor
fizice sau juridice cu care are sau a avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care îi care
îi pot influenţa corectitudinea în exercitarea funcţiei publice deţinute sau pot fi considerate drept recompensă în raport cu atribuţiile sale de serviciu. Funcţionarul public poate
accepta, conform normelor de politeţe şi de ospitalitate unanim recunoscute, semne de
atenţie şi suvenire simbolice a căror valoare nu depăşeşte un salariu minim pe ţară, stabilit
prin hotărâre de Guvern.
Cadourile acceptate cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se transmit în gestiunea autorităţii publice respective în modul prevăzut de lege.
Măsuri de asigurarea a protecţiei la propunerea unui avantaj nepotrivit:
–– refuzarea avantajului necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă.
–– încercarea de a identifica persoana care i-a făcut propunerea;
–– să-şi asigure martori, de exemplu, colegii de serviciu;
–– să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru oficial special;
–– să raporteze imediat această tentativă superiorului său ori, direct, autorităţilor competente;
–– să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.
e) Conflictul de interese. Obligaţia de a-l evita şi aplanarea lui până la numirea sa în funcţie.
Reglementarea lui conform legislaţiei in vigoare.
f) Obligaţiile funcţionarului public:
–– să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine,
–– să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici din subordine,
–– să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări,
transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale sau morale,
excluzând orice formă de favoritism sau discriminare,
–– să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu
normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică,
–– să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rândul funcţionarilor
publici din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca
urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză.
Acestea sunt principalele prevederi ale legii privind Codul de conduită a funcţionarului public. Să ne întrebăm în ce condiţii ar putea fi ele respectate de funcţionarii publici ai Republicii
Moldova? Odată ce conţinutul nu este al unui Cod de comportament, însă al Codului prescris
drept lege, el trebuie urmat la modul cel mai strict. Iată aici încep controversele şi diferenţele
dintre lege şi Codul de comportament moral.
Codul este un ansamblu de precepte, prescripţii de conduită pentru diverse aspecte ale activităţii, care reflectă valorile morale socio-profesionale, este un ghid etic pentru modul în care se
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poate lua o decizie sau trebuie să se acţioneze; un document formal care statuează normele şi
credinţele, reflectă valorile obiective şi principiile promovate de o comunitate, firmă ş.a. [2,
p.268]. Deci prin definiţie Codul comportamental nu poate fi ridicat la nivelul cerinţelor unei
legi. Codurile, menţionează aceeaşi autori, „identifică comportamentele aşteptate în cadrul relaţiilor sociale”, aşteptate dar nu obligatorii. Orice cod este respectat în dependenţă de gradul de
cultură al grupului, comunităţii căreia îi este destinat.
Reieşind din aceste necesităţi în toate ţările dezvoltate s-au creat agenţii şi oficii guvernamentale pentru a promova şi controla moralitatea şi integritatea persoanelor şi a programelor, operaţiunilor derulate de diferitele ramuri ale Executivului (SUA). Altă instituţie centrală abilitată în
supravegherea şi controlul administraţiei este Ombudsman, Avocatul poporului fiind o instituţie
impunătoare în Norvegia ca şi în Olanda, ţâri în care acestei instituţii i s-a atribuit verificarea
administraţiei publice în raporturile sale cu cetăţenii. În Marea Britanie nu există un organism cu
responsabilitate generală în domeniul conduitei etice a funcţionarilor publici. Însă Comisia Nolan, înfiinţată din ordinul Primului Ministru are rol general de determinare a standardelor etice
şi de control al respectării acestora. De asemenea Comisarul parlamentar pentru standarde, Comisarul pentru numiri în funcţii publice, Avocatul Poporului şi echivalenţii în guvernele locale şi
Cenzorul General au funcţii limitate şi specifice în domeniu.
Autorul francez S. Mercier, a determinat locul care este ocupat de un cod de etică. În viziunea
autorului, acesta se află între valorile unei comunităţi şi lege, unde apare o zonă liberă, care o
ocupă codul comportamental. El este un cadru de referinţă în orientarea deciziilor şi a acţiunilor;
creează climatul etic în care acţiunile sunt percepute ca drepte [2, p.272].
De aici urmează, că un Cod de comportament etic nu poate fi avansat la nivelul de lege, deoarece prescripţiile lui sunt orientative, ele pot fi urmate foarte divers de diferite personalităţi. Pe
când legea impune cerinţe ce trebuie urmate cu stricteţe. Dacă analizăm din acest punct de vedere la conţinutul Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public al Republicii Moldova,
atunci putem spune, că el corespunde cerinţelor unui Cod moral şi nici de cum a unei legi de
conduită. În ea sunt toate componentele necesare unui Cod comportamental al funcţionarului
public, însă ele nu pot fi impuse. Respectarea lor rămâne la discreţia fiecărui funcţionar public,
inclusiv a normelor de conduită şi a obligaţiilor elucidate chiar de sunt foarte riguros formulate.
Ca argument putem aduce unele cerinţe faţă de comportament fixate în Codul de etică al
Societăţii Americane de Administraţie Publică – ASPA. În el se stipulează cerinţe generale aşa, ca:
–– Standarde de integritate personală, orientare către adevăr, onestitate şi hotărâre în toate
activităţile desfăşurate, cu scopul de a inspira cetăţenilor încredere în instituţiile publice!
–– Respingerea a orice interes sau activitate care intră în conflict cu comportamentul sau îndatoririle oficiale!
–– Eliminarea a tuturor formele de discriminare ilegală, fraudă, utilizarea incorectă a fondurilor publice şi sprijinirea pe colegii în momentul în care se întâmpina dificultăţi în efortul
responsabil de a corecta aceste comportamente şi abuzuri.
–– Acceptarea ca pe o datorie personală a responsabilităţii de a acţiona în probleme de urgenţă şi de a administra afacerile publice cu competenţă profesională, cinste, imparţialitate,
eficienţă şi eficacitate [www.cartejuridica.net. p. 172].
La fel sunt formulate şi celelalte exigenţe comportamentale în număr de 12.
Expertul organizaţiei Transparency International Moldova, Mariana Calughin, făcând o analiză
a legii date, menţionează: „Problema legislaţiei în serviciul public, mai ales în ceea ce ţine de Codul
de etică al funcţionarului este inaplicativitatea acestora. Problema este că de fapt aceste lucruri inaplicabile au fost apriori. Însă atâta timp cât nu există niciun ordin de sancţionare a unui funcţionar
în temeiul nerespectării Codului de etică al funcţionarului public, nu putem vorbi că avem o legislaţie aplicabilă. Orice lege oricât de bună ar fi, dacă nu se aplică, rămâne oricum sterilă”.
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În Raportul de expertiză (efectuat la 23 noiembrie 2011, nr. 513 şi înregistrat în Parlamentul
Republicii Moldova cu numărul 2097 din 26 Septembrie 2011) Centrul de Analiză şi Prevenire a
Corupţiei (CAPC) prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind Codul de conduită a funcţionarului
public – art.12''1, 13; ş.a.)1. În ele se întrevăd: Concurenţa normelor de drept, norme irealizabile,
prejudicierea intereselor contrar interesului public, cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor
/ obligaţii excesive. Alte riscuri: Nerespectarea tehnicii legislative, Măsuri ineficiente de protecţie.
CAPC propune, reieşind din obiecţiile formulate o eventuală revizuire a normelor [5, p.4-5].
Legile au funcţii coercitive şi acţionează într-o manieră autoritară şi exogenă. Normele juridice se bazează pe autoritatea unei forţe externe cum ar fi autoritatea puterii de stat. Comportamentul deviat este pedepsit în conformitate cu legislaţia în vigoare. Normele morale se bazează pe
conştiinţa şi voinţa liberă a individului care percepe că există anumite valori pe care le acceptă şi
de care se ghidează în acţiunile sale. Normele morale presupun nu numai sancţiuni, dar şi recompense. Oamenii sunt mult mai satisfăcuţi atunci când sunt apreciaţi pentru acţiunile sale. Funcţiile coercitive ale legii trebuie combinate cu dimensiunile normative şi cognitive. Legea poate fi
definită ca un sistem de standarde de comportament minim acceptate, însă multe subiecte moral
contestabile în administrarea publică nu sunt explicit acoperite de lege, ceea ce lasă loc pentru
acţiune în conformitate cu principiile etice şi atitudinile morale ale funcţionarilor publici.

Referinţe:
1. Legea nr. 25-XIV privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial 7475/243, 11.04.2008, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2009).
2. Mirela Popa, Irina Iulia Salanţă ş.a. Etica în afaceri, Cluj-Napoca, Rizoprint, 2011.
3. www.cartejuridica.net/, p. 172
4. Sorescu Elena/Andreea. Etica în afaceri, ro.scribd.com/doc, cap. 1.4.
5. www.capc.md, Raportul nr. 513.

1 Proiectul a fost implementat de CAPC în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi

al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei
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Abstract
Codes of ethics and standards of professional conduct are practical tools of management, designed to transform social power and morality and use them (Agheorghesei, 2011). The usefulness of
codes of ethics is to maintain awareness of ethical issues, and to serve as reminder tool of desirable
standards helping to deepen the reflection process towards new situations (Corodeanu, 2007).
Codes of ethics aim at behavior of professionals in the exercise of professional responsibilities and
the manifestation of their professional conduct, also controlling the professional conduct outside the
duties of the job. It concerns credibility and professional prestige necessary in the exercise of job responsibilities. However, the limitations imposed by codes of ethics can target potential conflict of interest in the particular situation of the individual and the organization where he is operating. The
rules of professional ethics follow the statutory of obligations with moral character as professional
standards, outside the direct application of legal dispositions. Ethical codes are seen as means of selfreflexive, awareness and internalize certain moral principles and requirements in order to improve
individual performance and system image (Danileţ, 2011). An ethical code (of conduct) is assumed
and accepted by professionals who agree to regulate their own behavior according to looser or tighter
standards, accepting these rules from “bottom to top”.
Codes of ethics aim at regulating minimum standards that are required and mandatory for practitioners. Conducts regulated by codes of ethics are of general character with principles status and
their violation generates unacceptable behaviors which are disciplinary sanctioned (Danileţ, 2011).
Deontological Code is issued by authorities with regulatory competences in a specific area, in order
to establish general principles and rules that characterize a profession. Deontological Codes should
include mandatory minimum standards necessary to practice a profession. A code of deontological
conduct is a means of correction required from “top to bottom” and “outlaws” unacceptable behaviors thus the sanctions are negative, disciplinary (Danileţ, 2011).
Deontological Code of civil servants is regulated by Law no. 7 from February 18, 2004 *** Republished regarding the Code of Conduct of civil servants. The Code contains a series of principles which
we consider of a general legal nature rather than ethical deontic, such as supremacy of the Constitution and the law (article 3, paragraph a), as well as ethical principles which are based on an ethical
utilitarian egalitarian vision.
Based on recommendations of good practice in developing ethical codes by Mirela Popa and
Lucia Scorţar (2009), we make the following suggestions for developing codes of ethics: a. clear formulation of objectives, which can be understood and applied; b. consideration for existing legal
standards, for profession and for the domain where the codes of ethics are achieved; c. flexibility and
adaptability of the code to new ethical situations and dilemmas; d. formulation of the code in a clear
and simple manner, without technical words or professional jargon difficult to understand by beginners or colleagues from related domains; e. assuming the code with objectivity and responsibility by
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the management of the organization (s) involved; f. organizing the ethical management of the organization; g. organizing the audit and ethical supervision within the organization; h. considering the
involvement of experts from close institutional domains as well as interdisciplinary; i. avoiding creating unrealistic expectations after the implementation of the code; j. realistic deadlines for the implementation of the code instructions; k. establishing the cost of implementation of the code and their
adequacy to the institutional capacity of the organization.
Ethical counseling is a process which facilitates the identification of ethical dilemmas that individuals or organizations are facing and ways out of these dilemmas that are most congruent with the
vision shared by the individual or organization.
Keywords: code of ethics, public servant ethics, ethical counselling
Introducere
Daniela Agheorghesei vorbind despre codurile de etică şi standardele de conduită profesională arată că acestea sunt instrumente practice ale managementului, destinate transformării puterii
sociale şi a moralităţii şi utilizării acesteia (Agheorghesei, 2011). Utilitatea codurilor etice şi a
celor deontologice este aceea de a menţine nivelul de conştiinţă privind etica şi de a servi ca instrument de reamintire a standardelor dezirabile ajutând la aprofundarea procesului de reflecţie
în faţa situaţiilor noi (Corodeanu, 2007).
Obiectivele codurilor etice
Daniela Agheorghesei identifică următoarele obiective ale unui cod de etică:
–– a defini comportamentele acceptate sau acceptabile;
–– a promova înalte standarde de practică;
–– a furniza membrilor un etalon pe care să-l folosească pentru propria evaluare;
–– a stabili un cadru etic comportamentelor profesionale;
–– a creşte gradul de responsabilitate faţă de profesie;
–– ca semn al maturizării ocupaţionale (Agheorghesei, 2011).
Pornind de la recomandările de bună practică în elaborarea codurilor etice oferite de Mirela
Popa şi Lucia Scorţar (2009) facem următoarele sugestii legate de elaborarea codurilor etice:
a) formularea clară a obiectivelor, care să poată fi înţelese şi aplicate;
b) consideraţia pentru standardele legale în vigoare, pentru profesia şi domeniul pentru care
se realizează codul de etică;
c) flexibilitatea şi adaptabilitatea codului la situaţii şi dileme etice noi;
d) formularea codului într-o manieră simplă şi clară, fără cuvinte tehnice sau jargon profesional dificil de înţeles de începători sau colegi din domeniile apropiate;
e) asumarea cu obiectivitate şi responsabilitate a codului de către managementul organizaţiei/
organizaţiilor implicate;
f) organizarea managementului etic al organizaţiei;
g) organizarea auditului şi supervizării etice în organizaţie
h) considerarea implicării experţilor din domenii instituţionale apropiate cât şi interdisciplinar;
i) evitarea creării unor aşteptări nerealiste de la aplicarea codului;
j) termene realiste pentru implementarea instrucţiunilor codului;
k) stabilirea costurilor de implementare a codurilor şi adecvarea acestora la capacitatea instituţională a organizaţiei.
Codurile de etică vizează comportamentul profesioniştilor în exercitarea atribuţiilor profesionale şi manifestarea propriei conduite profesionale, reglementând de asemenea conduita profesioniştilor chiar în afara exercitării atribuţiilor de serviciu în viaţa particulară vizează credibilitatea şi prestigiul profesional necesare în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Condiţiile de integritate personală sunt impuse când integritatea persoanei este o condiţie în exercitarea profesiei,
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cum este cazul magistraţilor care trebuie să aibă un caracter moral în societate. De asemenea restricţiile impuse de Codurile de etică pot viza conflictele de interese potenţiale în situaţia particulară a individului şi organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea.
Codurile etice ca factor activ în dezvoltarea profesională a funcţionarului public
Codul etic (de conduită etică) furnizează profesioniştilor dintre un anumit domeniu reguli cu
privire la conduita în anumite situaţii concrete apărute în timpul îndeplinirii funcţiilor în instituţie, cât şi în afara exercitării funcţiei, pentru a contribui astfel la menţinerea încrederii populaţiei
în sistem. Aceste reguli suplimentează şi clarifică obligaţiile legale ale profesioniştilor şi sunt menite să mărească responsabilitatea lor în exercitarea funcţiei (Danileţ, 2011).
Regulile eticii profesionale urmăresc statuarea unor obligaţii cu caracter moral ca standarde
profesionale, în afara sferei de aplicare directă a dispoziţiilor legale. Codurile etice sunt văzute ca
sunt mijloace de autoreflexie, de conştientizare şi interiorizare a anumitor principii şi cerinţe
morale în scopul îmbunătăţirii performanţelor individuale şi a imaginii sistemului (Danileţ,
2011). Este recomandabil, în opinia lui Cristian Damileţ (2011) ca aceste coduri să fie redactate
de asociaţiile profesionale ca reprezentanţă ai celor vizaţi prin realizarea codului de etică. Reguli
de etică profesională se asumă, nu se impun. Un cod de (conduită) etică este asumat şi acceptat
de profesionişti care convin să îşi regleze propriul comportament după standarde mai lejere sau
mai aspre, îşi asumă aceste reguli de „jos în sus”.
Codul de etică prescrie şi stimulează comportamentele dezirabile (Danileţ, 2011), fiind asumat chiar de corpul profesional, fiind astfel gândit ca un mecanism de auto-reglare înăuntrul
profesiei, ar trebui ca „sancţiunile” să fie pozitive (cum ar fi premii, recompense, decoraţii, avansări) pentru atingerea sau depăşirea obiectivelor. Singura sancţiune reală trebuie să fie blamul,
deteriorarea reputaţiei în sânul corpului profesional, eventual excluderea din asociaţia profesională. Cu toate acestea, în funcţie de gravitatea faptei, repetarea abaterilor şi efectul lor asupra instituţiei sau sistemului, încălcarea acestor reguli poate atrage o sancţiune disciplinară. Aşadar,
cele mai grave încălcări ale codului etic pot fi considerate de însuşi legiuitorul chiar abateri disciplinare şi să le sancţioneze ca atare (Danileţ, 2011).
Codurile deontologice la rândul lor vizează reglementarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru exercitarea profesiilor. Conduitele reglementate de codurile deontologice sunt
cu caracter general având statutul de principii încălcarea acestora generând comportamente inacceptabile şi sunt sancţionate disciplinar (Danileţ, 2011). Codul deontologic este emis de autorităţile cu competenţe de reglementare într-un anumit domeniu pentru a stabili principiile şi regulile generale care caracterizează o profesie. Codurile deontologice ar trebui să cuprindă standardele minime necesare şi obligatorii pentru exercitarea profesiei. Regulile deontologiei profesionale se rezumă la îndeplinirea obligaţiilor legale pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute în legea de
organizare a instituţiei juridice şi în legea ce reglementează statutul profesional. Încălcarea regulilor deontologice este pasibilă de sancţiune disciplinară venită din partea autorităţii emitente a
codului deontologic. Aşadar, un cod de conduită deontologică este un mijloc de corecţie impus
de „sus în jos” şi „proscrie” comportamentele inacceptabile, iar sancţiunile sunt negative, disciplinare (Danileţ, 2011). Calitatea de emitent şi instanţa de control al aplicării unor coduri deontologice, cu caracter de reglementare a unor standarde minimale deţinută de autorităţile publice atenuează separaţia dintre drept şi morală.
Ovidiu Spătăcean formulează şase dimensiuni fundamentale ale unui comportament etic în
organizaţie. Fiecare dintre dimensiuni conţine un set de valori constituente:
a) Credibilitatea constituită din:
–– Onestitatea înţeleasă ca vehiculare cu bună credinţă a informaţiilor, şi intenţia se a
prezenta “adevărul” aşa cum îi apare persoanei.
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–– Integritatea înţeleasă ca acţiune conformă cu propria conştiinţă.
–– Fiabilitatea înţeleasă ca dedicare a eforturilor în scopul îndeplinirii angajamentelor.
–– Loialitatea înţeleasă ca răspunderea de a promova şi proteja interesele anumitor persoane şi organizaţii.
b) Respectul înţeles ca manifestare a consideraţiei faţă de ceilalţi însoţită de acceptare a diferenţelor şi a convingerilor individuale fără prejudecată. Comportamentul respectuos integrează:
–– politeţea
–– eticheta,
–– demnitate,
–– toleranţă
–– acceptare.
c) Responsabilitatea presupune a răspunde pentru propriile acţiuni, atitudinea de urmărire a
excelenţei în propria practică, perseverenţa, efortul pentru autodezvoltare.
d) Dreptatea cuprind aspecte precum:
–– egalitatea,
–– imparţialitatea,
–– proporţionalitatea,
–– sinceritatea,
–– rigurozitatea,
–– echitatea presupune abordarea în aceeaşi manieră a situaţiilor similare
e) Empatia este înţeleasă ca preocupare sinceră pentru bunăstarea celorlalţi, constând în bunăvoinţă şi comportament altruist.
f) Spiritul civic constă în a respecta legilor, desfăşurarea unor activităţi în scopul dezvoltării
şi funcţionării optime a societăţii (Spătăcean, 2011).
Coduri etice/ coduri deontologice, o distincţie necesară
Cristi Danileţ (2011) consideră criticabil faptul că anumite coduri etice sunt impuse pe cale
legală sau administrativă, ele nemaiavând caracterul de asumare a unor standarde morale de comun acord în cadrul unui anume corp profesional.
Se arată că în România doar profesiile liberale juridice şi-au adoptat ele însele propriile coduri
de etică (Danileţ, 2011).
Pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor, a fost adoptat un cod
deontologic nu de către acest personal, ci de CSM.
Pentru funcţionarii publici, Parlamentul este cel care a votat o lege privind codul de conduită.
Pentru poliţişti a fost adoptat un cod de etică şi deontologie de Guvern. Pentru personalului
din sistemul administraţiei penitenciarelor a fost adoptat un cod deontologic de ministrul Justiţiei.
Codurile de etică sunt după părerea noastră instrumente de guvernanţă organizaţională mai ales
atunci când serviciile şi produsele oferite pot produce discriminări sau pune în situaţie de disconfort
persoane sau grupuri de persoane. Exemple de astfel de domenii vulnerabile la încălcarea standardelor etice sunt domeniile generale ale afacerilor, distribuţia dreptăţii şi sistemele juridice, cercetarea ştiinţifică care implică subiecţi umani, cercetarea în domeniile tehnologiei de vârf, educaţia,
ecologia etc. Sunt greu de găsit în zilele noastre domenii în care să nu fie necesare standarde etice
care să reglementeze impactul rezultatelor practicii asupra indivizilor comunităţii şi mediului.
Din punctul nostru de vedere distincţia propusă de Danileţ este mai degrabă una legată de
către sistemele etico-filosofice care stau la baza diverselor etici aplicate decât delimitarea între
standardele minimaliste şi cele de bună practică. Credem noi că elementele deontologice provin
din viziunea kantiană a eticii ca manifestare a datoriei, în timp ce codurile etice care vizează maximalizarea efectelor practicii profesionale sunt de inspiraţie milliană. Considerăm corectă dis126

tincţia făcută de Danileţ între coduri care reglementează standardele de conduită minime obligatorii şi regulile fără de respectarea cărora practica profesională este ineficientă de standarde etice
care vizează excelenţa în practica profesională. Cu toate acestea de multe ori în aceste coduri sunt
combinate reguli minimale fiind asociate reguli care vizează excelenţa în cadrul aceluiaşi cod.
În opinia noastră asemenea practici de suprareglementare juridică şi administrativă, deşi necesare în buna administrare a practicii profesionale, elimină caracterul consensual al codurile de
etică, care devin norme juridice sau administrative care statuează un comportament obligatoriu
(Matei, 2010). În acest context normele etice devin norme juridice, cu nimic diferite de alte reglementări juridice ale unor conduite particulare. Se poate deschide astfel calea unui „abuz de etică”.
Conduitele etice care ar trebui să aibă în sine un caracter voluntar, devin obligatorii. Etica este
astfel văduvită de caracterul aretic, şi complet distanţată de morală.
Nevoia de deontologie este evidentă în toate activităţile omului Aceasta rezultă din libertatea
individului care are dreptul să acţioneze nestânjenit atâta timp cât nu încalcă libertatea de acţiune
a altui om. Regulile deontologice sunt cu atât mai numeroase şi mai severe, cu cât activitatea
desfăşurată de un individ poate fi izvor de suferinţă, de pagubă, de ştirbire a libertăţii pentru
ceilalţi (Luca, Bulancea, 2008).
Principii etice cuprinse în Codul deontologic al Funcţionarului public din România
Codul deontologic al Funcţionarului public este reglementat prin LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. Legea nr. 7/2004
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004. Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 50/2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Codul conţine o serie de principii pe care le considerăm cu caracter general juridic mai degrabă decât etic-deontic cum ar fi supremaţia Constituţiei şi a legii (art 3. alin a), cât şi principii deontologice care au la bază o viziune etică utilitaristă egalitariană.
Managementul eticii în organizaţiile publice
Practicile vor fi regăsite în Ghiduri de bună practică, Ghiduri metodologice, sau Regulamente de funcţionare extinse. Cultura organizaţională va absorbi şi integra aceste valori creând o
identitate profesională specifică la care se vor raporta membrii Organizaţiei. Tipul de discurs
privilegiat în Organizaţie va fi cel infuzat de valorile specifice Organizaţiei. Aderarea membrilor
Organizaţiei la valorile acesteia va fi evidentă în climatul organizaţional. În sinteză o Organizaţie
centrată pe valori, iese în evidenţă printr-o coerenţă sistematică în funcţionarea acesteia dată de
centralitatea valorii respective.
Organizaţiile care aplică strategii de managementul eticii mizează pe valoarea adăugată imaginii corporative care se transpune în final în încredere, din partea partenerilor de afaceri, clienţilor,
eventualilor parteneri. Renunţarea la o parte din profit în favoarea adoptării unor principii etice,
aduce în timp printr-un bun management al imaginii performanţe economice transpuse în număr
de clienţi crescut, fidelizarea acestora, fidelizarea stafului etc. Pierderea aparentă de profit prin
introducerea unor practici şi proceduri etice, şi a responsabilităţii sociale corporative este compensată prin câştigul în dezvoltarea durabilă a organizaţiei şi prin imaginea publică asociată acesteia.
Dezvoltarea durabilă în opinia lui Cristian Ducu (2009) mult mai mult decât simpla atragere
a simpatiei comunităţii prin programe care să vizeze protecţia mediului, implicarea în activităţi
sociale etc. Preocuparea centrală în cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă ar trebui să fie atenţia permanentă la semnificaţiile acţiunilor şi activităţilor pe care Organizaţia le desfăşoară şi efectele pe termen lung, mediu şi scurt al activităţii Organizaţiei.
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Ar trebui să se genereze practici etice conforme cu o nouă viziune transmorală care să le guverneze activitatea. Este nevoie de un aparat etic nou care să unifice nevoia indivizilor şi corporaţiilor de responsabilitate cu cea de creare a unui pol de încredere socială. Încrederea socială este
construită nu doar prin practici retorice ci mai ales printr-o viziune concretă care să pună o etică
anume la baza documentelor programatice ale Organizaţiei. Insistăm asupra necesităţii de înlocuire a sintagmei de etică în administraţie care reprezintă pentru înţelesul comun o serie de principii care guvernează un anumit sector al serviciilor pulice care le face să aibă caracter etic. În
locul acestei sintagme se poate utiliza ideea de management (administraţie pulică) centrată pe
valori etice.
Management etic în Administraţia publică
În opinia lui Ronald Jeurissen, managementul etic urmăreşte îmbunătăţirea proceselor decizionale, a procedurilor şi structurilor organizaţionale, în aşa fel încât activităţile organizaţiei să fie
cât mai mult legate de principiile etice. Instrumentele utilizate sunt codurile etice, auditul etic şi
alte "strategii" de conducere a organizaţiei pe calea respectării moralităţii (Jeurissen, 2005).
Potrivit lui Donald Menzel, managementul etic nu constă în controlul şi penalizarea comportamentului personalului sau în reflecţia asupra eticii locului de muncă. El e mai degrabă ansamblul acţiunilor întreprinse de manageri pentru a stimula o conştiinţă şi sensibilitate etice care să
pătrundă în toate aspectele activităţii organizaţiilor. El e, pe scurt, promovarea şi menţinerea unei
puternice culturi etice la locul de muncă (Menzel, 2007).
Auditul etic e procesul prin care măsurăm "climatul etic", altfel spus coerenţa internă şi externă a valorilor morale de bază ale unei organizaţii. El urmăreşte să determine ce valori şi standarde morale sunt în funcţiune, dacă sunt urmărite sau nu, dacă sunt atinse obiectivele etice ale organizaţiei (control intern) şi, pe de altă parte, dacă organizaţia se comportă responsabil şi transparent cu partenerii, ţinând cont, atunci când e cazul, de diferenţele culturale, valorice, care pot
apărea mai ales în situaţiile în care partenerii sunt localizaţi în ţări diferite (latura externa). Auditul etic stabileşte profilul moral al unei organizaţii, factorii care-i afectează reputaţia şi imaginea
pe care o au ochii partenerilor şi a publicului consumator.
Consilierea de etică în Administraţia pulică
Consilierea etică este un proces prin care se facilitează identificarea dilemelor etice cu care se
confruntă indivizii sau organizaţiile şi modalităţi de ieşire din aceste dileme care sunt cele mai
congruiente cu viziunea împărtăşită de subiect sau de organizaţie.
Consilierea de etică se realizează ca un proces gradat de parcurgere a unor serii de paşi în
vederea amplificării potenţialului de autodeterminare a clientului (Zastrow, 1987).
Atât consilierea de etică clinică cât şi cea socială se adresează unor vulnerabilităţi în special de
natură cognitivă, ambele încercând ca prin reconstrucţia viziunii asupra problemei să se obţin o
ieşire eficientă din aceasta.
Procesul de consiliere etică propus de noi după modelul adaptat din consilierea socială în viziunea lui Zastrow, cuprinde trei etape semnificative:
–– Constituirea relaţiei;
–– Explorarea dilemelor etice;
–– Explorarea soluţiilor etice provenite din diversele modele de practică etică.
Consilierea de etică, cadre specifice ale situaţiei româneşti
În România este introdusă profesia de consilier de etică prin legea numărul 7/2004, care prevede la Art. 21 numirea de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice a unui funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane pentru a efectua consilierea
etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. Conform normelor prevăzute la Articol
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Nr.21 din Legea Nr. 7/2004, persoanele cu atribuţii de consiliere etică acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, monitorizează aplicare prevederilor codurilor de conduită a funcţionarului public şi întocmeşte rapoarte trimestriale, privind respectarea normelor de conduită de
către funcţionarii publici.
În 2010 Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Prodemocraţia au elaborat un ghid practic
pentru activitatea funcţionarilor publici cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (Nicolae et all, 2010). Deocamdată legea nu înfiinţează propriu zis profesia de consilier de etică, ci lasă la latitudinea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, de
a angaja persoane cu atribuţii specifice în domeniu, sau de a adăuga atribuţiile de consilier de
etică în fişa postului altor angajaţi din cadrul departamentului de resurse umane. Practic, consilierul de etică nu trebuie să aibă o pregătire profesională adecvată nici măcar sub forma unor
cursuri de perfecţionare, ceea ce în opinia noastră nu este în măsură să asigure profesionalismul
necesar îndeplinirii atribuţiilor consilierilor de etică.
Nicolae, R, Stan, V. Bujder, I.; Şeclăman, E. (2010) arată că deşi în anul 2004, la nouă luni
după adoptarea Legii Nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici care impune
existenţa unor persoane cu atribuţii de consiliere de etică la nivelul autorităţilor publice care au
angajaţi funcţionari publici, a apărut şi codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cuprins în Legea Nr. 477/2004, care însă nu mai instituie atribuţii de
consiliere etică şi pentru personalul contractual. Ne raliem opiniei lui Valerian Stan conform căreia existenţa acestei scăpări în lege, ar trebui complinite prin extinderea atribuţiilor consilierilor
de etică şi cu privire la personalul contractual.
Legea Nr.7/2004 stabileşte o serie de principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici:
–– Supremaţia Constituţiei şi a legii;
–– Prioritatea interesului public;
–– Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţă autorităţilor şi instituţiilor publice;
–– Profesionalismul;
–– Imparţialitatea şi independenţa;
–– Integritatea morală;
–– Libertatea gândirii şi a exprimării;
–– Cinstea şi corectitudinea;
–– Deschiderea şi transparenţa.
Rolul consilierului de etică este de a interpreta cazurile particulare apărute din perspectiva
principiilor generale de etică cuprinse în Codul de etică al funcţionarului public.
Nicolae, R, Stan, V. Bujder, I.; Şeclăman, E. (2010) arată că prin monitorizarea aplicării Codului de conduită, consilierul de etică ar trebui să înţeleagă activitatea informaţiei cu scopul de a se
asigura controlul managerial şi luarea deciziei. Monitorizarea aplicării Codului de conduită oferă
informaţie consilierului de etică şi conducerii instituţiei pentru:
–– Identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită;
–– Identificarea de soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor;
–– Fundamentarea activităţii de consultanţă şi asistenţă în privinţa normelor de conduită;
–– Evaluarea progresului implementării Codului de conduită de la o perioadă la alta (Mureşan, 2012).
În ceea ce priveşte activitatea de consultanţă, aceasta presupune consilierea efectivă în ceea ce
priveşte rezolvarea dilemelor etice. Asistenţa cu privire la respectarea normelor de conduită vine
în completarea activităţii de consiliere, care privesc asistenţa referitor la respectarea normelor de
etică pe toată perioada pentru care s-a solicitat sprijinul..
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Summary
The material aims to analyze some defining aspects of the government activity, which legitimizes the question, found in the title, if the government is to serve the interests of citizens or is
rather against those interests.
The first aspect is the one of the gambling halls, becoming a source of revenue to the state budget,
without taking into account the harm that they do and that is real "undoing place" for many people.
Another example concerns the authorization of some services, such as the funeral services, which
operates on the ground floor of the apartments within blocks, without taking into account the negative impact that they have on those who live in these blocks.
Keywords: government, public service, public interest, public markets, morals, law, police.
Doamnelor și Domnilor,
Voi avea o intervenție pe cât de scurtă, pe atât de animată, sper, în această conferință.
De la bun început, doresc să vă transmit faptul că nu am venit aici pentru a citi câteva pagini,
într-un limbaj de specialitate, și de a înșira niște idei de lemn, plictisindu-vă atât pe dumneavoastră, cât și pe mine. Dar aceste câteva cuvinte, pe care le voi spune, aș vrea nu să vă treacă pe lângă
urechi, ci să poposească preț de câteva clipe acolo, în interiorul sufletului dumneavoastră.
De mai mulți ani mă macină unele aspecte cotidiene în care administrația publică nu se implică îndeajuns, aspecte care ar trebui să roadă conștiința multor bucureșteni, bineînțeles, dacă
această conștiință nu absentează.
Încă de pe vremea când eram licean, observam cum sălile de jocuri de noroc și așa-zisele cazinouri de cartier se înmulțeau din ce în ce, înghițind tot mai ușor tineri, care se împrumutau de
la cămătari sau furau din casă, în viziunea unui câștig fabulos care să le compenseze lipsa de
educație și lipsa unui venit.
Cu bucurie și speranță am recepționat știrea prin care am aflat că Rusia a adoptat acea măsură drastică, prin care a închis toate aceste case ale viciilor, mutându-le în zonele dezafectate ale
țării, la aproximativ 6 500 km de Moscova. Îmi veți spune că, luând această măsură, personalul
acelor cazinouri, oameni cu serviciu stabil și cărți de muncă, vor rămâne pe drumuri, trebuind să
se reorienteze. Eu gândesc însă că, în această situație, ei pot avea o șansă reală spre o reorientare
benefică, în timp ce miile de tineri captivi în vâltoarea viciului, cu cazinoul la colțul blocului,
lângă alimentara de cartier, vor fi mereu tentați să își sacrifice și puținii bani, pe care ei sau familiile lor îi mai au, pentru a-i îngrășa pe patronii acestor localuri și a ajunge pe străzi, în pragul
disperării.
Observ cu tristețe că, în România, nu se ia nicio măsură de genul celei precizate anterior.
Administrația publică merge, în continuare, pe principiul că, atâta timp cât taxele datorate statului pentru veniturile obținute sunt plătite la zi de către deținătorii acestor „locuri ale pierzaniei”,
puțin interesează cât de veninos este acel venit.
Putem vorbi despre asta o zi întreagă în piețele publice, înconjurați de sute de tineri care ne
ascultă și chiar ne aplaudă. La sfârșitul zilei, unii dintre ei se vor abate pe drumul spre casă și pe
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la o ruletă sau pe la un „aparat de păcănele”, cum se spune în limbaj popular. Administrația publică neluând măsuri drastice, clare și bine intenționate, este ca și cum am merge cu protecția animalelor în Spania, încercând să ocrotim taurii de spectacolul coridei. Vorbele nu costă nimic, și
poate la asta ne pricepem cel mai bine.
În continuare, aș dori să relatez despre magazinele mele preferate, acelea care îmi încântă
ochiul și îmi bucură privirea, dimineața, când ies din scara blocului, pentru a pleca la serviciu. Ele
își fac veacul nestingherite pe respectabilul nostru bulevard. Șerban Vodă, care găzduiește încă
din anul 1893 liceul Gheorghe. Sunt amplasate la parterul clădirilor locuite de oameni, în plină
stradă, beneficiind de unele dintre cele mai largi și luminoase vitrine. Din spatele acestor geamuri, în treacăt, poți arunca un ochi pentru a vedea și, eventual, ați alege noile apariții. Vreo
cruce frumos inscripționată sau vreun model elegant de sicriu, din care descoperi noile ultimele
trenduri în capitonaje pentru coșciug.
Am norocul de a trece des pe lângă astfel de blocuri. În schimb alți oameni au norocul și mai
mare de a locui în ele. Și nu puțin nu puțini sunt cei care locuiesc în cele zece etaje împărțite pe 3
scări. Cum își încep acești cetățeni dimineața? Cu ce avânt cu ce optimism? Chiar ajungem să
călcăm, la propriu de data aceasta, pe cadavre pentru bani?Chiar trebuie să căutăm în DEX cuvântul „morală” ? În ce măsură își face treaba administrația publică în aceste cazuri? Sub ce birouri se ascunde și ce fel de ochelari poartă? În nici un caz pe cei potriviți.
Într-adevăr, suntem o țară liberă, dar ”libertatea nu însemnă că faci ceea ce dorești, ci că nu
trebuie să faci ceea ce nu dorești.”
Cele două exemple zugrăvite mai sus pot fi considerate niște mofturi personale, pe care poate
nu multă lume le observă. În schimb sunt sigur că multă lume nu doar observă, ci și critică modul
în care se prezintă acei oameni îmbrăcați în uniforme, care, printre multe alte obiective, ar trebui
să lucreze la:
–– reducerea ratei victimizării ;
–– reducerea sentimentului de teamă;
–– scăderea numărului focarelor de violență;
–– creșterea ratei de soluționare a cazurilor;
–– scăderea numărului de reclamații și audiențe ale cetățenilor.
Slab organizați, slab dotați, jenant remunerați, de cele mai multe ori fără o bună pregătire și
privați de puterea pe care legea ar putea să le-o ofere negreșit, polițiștii noștrii, sub acoperire sau
nu, sunt umiliți, alergați de contrabandiști, sunt pălmuiți în plină secție de învățătoare deșuchiate,
împușcați, bătuți, mituiți, sfidați de infractori, acești oameni nu mai pot inspira cetățenilor decât
sentimentul contrar de frică, în loc de încrederea și siguranța mult dorite.
Fără polițiști implicați, bine pregătiți, cu putere de decizie, cu susținere totală din partea legii,
care măcar să se apropie de cei occidental, nu-i mai amintesc pe cei de peste ocean, nu vom putea
avea parte de liniște, ordine și de o comunitate frumoasă. Oare administrația publică va ajunge
vreodată la nivelul pe care îl visăm cu toții? „Răspunsul este prieteni, vânare de vânt”, amintind aici
de celebra melodie interpretată de Bob Dylan și nu numai…„The answer my friends, it’s blowin in
the wind”.
Voi dori să închei scurta mea intervenție, cu o cugetare pe cât de incoloră, pe atât de direct
aplicabilă administrației publice: „ Împotriva întunericului nu poți lupta decât cu lumină. Iar
noi, cetățenii, ne plătim curentul.”
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Abstract
Impactul puternic pe care informatizarea îl are asupra societãţii actuale şi viitoare face ca informatizarea electronicã a administraţiei publice sã fie una dintre prioritaţile cu adevãrat necesare.
Administraţia publicã este unul dintre cele mai importante motoare ale societãţii într-un stat,
astfel cã, imformatizarea corespunzãtoare şi la parametrii cei mai ridicaţi ar avea un impact puternic pozitiv, resimţit de toate industriile şi serviciile, respectiv de fiecare cetãţean în parte. Tot un
impact puternic, însa devastator, ar fi dacã aceastã informatizare nu ar fi implementatã sau ar fi
implementatã necorespunzãtor.
Cuvinte cheie
E-administraţie, informatizare, informatizarea administraţiei publice, portal pentru servicii eadministraţie, portal pentru formulare administrative on-line, e-government.
I. Introduction
Restructuring, reorganisation and maybe rethinking of the role and way of function of public
administration. This is requested by the Romanian and European information society.
Informatisation of Public Administration eases the access of persons and institutions to local
public services, providing, at the same time, the transparency for fulfilling all specific attributions.
New applications have been implemented on the old structures, which have the role of improving the activity of administrative units and to ease the relation of local public administration
with citizen (there are implementations of e-management systems of documents, collection of
fees and local taxes by electronic means, information booths, etc.). These application represent
the starting point for the beginning of the informatisation process of public administration.
The informational society integrates the objectives of durable development, based on social
right and equality of chances, eco-protection, freedom, cultural diversity and innovative development, restructuration of industry and of business environment.
As said earlier, the technology of information represents the new driver of the economic and
social development of today’ society. The accomplishment of the “new society” became a must
have condition and should be the priority of each government. We are now talking about e-administration, e-government, e-economy. For this purpose, Romania adopted a series of laws compatible with the European requests, as the following ones: Law no. 161/20031 regarding some
1 Law no. 161/2003 regarding some measures to ensure the transparency when exercising public roles in
public positions and business environment, prevention and sanction of corruption, published in the
Official Journal no. 279 from 21st of April 2003, amended by Government Decision no. 40/2003, Government Decision no. 77/2003, Government Decision no. 92/2004, Law no. 171/2004, Law no. 96/2006,
Government Decision nr. 31/2006, Law no. 251/2006, Government Decision no. 2/2006 , Government
Decision no. 119/2006, Law no. 144/2007, Law no. 359/2004, Government Decision no. 14/2005, Law
no. 330/2009, Law no. 284/2010, Government Decision no. 37/2011.
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measures to ensure the transparency for exercising public roles in public positions and in the
business environment, prevention and punishment of corruption: Government Decision no.
1440/20022 regarding the approval of national strategy for promoting the new economy and implementation of informational society; Law no. 455/20013 regarding e-signature; Law no. 52/20034
regarding transparency of decisions from public administration; Law no. 291/20025 for approval
of Government Decision no. 24/20026 regarding electronic means of collecting fees and local
taxes; Government Decision no. 1007/20017 for approval of Government strategy regarding informatisation of public administration.
II. Objectives, principles, terms and conditions of using the e-access to information and
public services
Article 7 of Law no. 161/20031 states the objectives of public service informatisation. Pursuant
to this article, they are as follows:
a) cut down public expenses, prevention of bureaucracy and corruption at the level of public
institutions;
b) increase the degree of transparency of use and management of public funds;
c) improving the access to information and public services pursuant to laws regarding protection of personal data and free access to public information;
d) cut off the direct contact between the public servant and citizen or company;
e) supply of public services and information by e-means;
f) strengthen the administrative capacity of public institution in order to fulfil the role an
objectives and to insure the supply, in a transparent manner, of information and public
services;
g) promoting the collaboration between public institutions in order to supply public services
by e-means;
h) redefining the relation between citizen and Public Administration, moreover between the
business environment and the Public Administration, in the sense of facilitating their access to public services and information, by means of information technology;
i) promotion of Internet use and high-quality technologies in public institution.
Article 8 of Law no. 161/2003 mentions the principles which lay at the basis of providing
public services and information by e-means, as follows:
a) transparency of supply of public information and services;
b) equal, non-discriminatory access to public services and information, including in the case
of handicapped persons;
c) efficiency when using public funds;
d) confidentiality, moreover the guarantee of protection of personal data;
e) guarantee of availability of information and public services.
2 Government Decision no. 1440/2002 Official Journal no. 933 from 19th of December 2002.
3 Law no. 455/2001 regarding e-signature published in the Official Journal no. 429 from 31 of July 2001.
4 Law no. 52/2003 regarding transparency of decisions in public administration, published in the Official
Journal no. 70 from the 3rd of February 2003 and updated by Law no. 242/2010 published in the Official
Journal no. 828 from 2010.
5 Law no. 291/2002 for the approval of Government Decision no. 24/2002 regarding the collection of fees
and local taxes by e-means, published in the Official Journal no. 346 from 24th of May 2002.
6 Government Decision no. 24/2002 regarding the collection by e-means of local fees and taxes, published in the Official Journal no. 81 from 1st of February 2002.
7 Government Decision no. 1007/2001 for the approval of Government strategy regarding the informatisation on public administration, published in the Official Journal no. 705 from 6th of November 2001.
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The public administration authorities have thus the obligation to comply with the principles,
terms and conditions necessary for the use of e-procedures in case of access to public information
and services, in relation with physical or legal persons interested in using the e-procedure for access to public information and services, as well as for the information exchange.
III. The concept of informatisation of public administration for and in the service of the
citizen
The concept of informatisation of public administration cannot be restrained in a unique
definition, pursuant to the strategy which the Government proposes to the citizens.
In our opinion, this have four main components:
The citizen can benefit of any public service to which he/she is entitled, by an application
submitted to any administrative office in charged with exercising that particular service, without
the relevance of residence from its territorial jurisdiction; if a change appears in the life of the
citizen or a third party (relevant in this case) which he/she must notify or inform the administration about, this must be done only one time, at the moment when the event took place. This notification must bring the effects automatically. The administration must keep, for every citizen, a
separate file, which can allow the transmission of changes to all interested bodies and thus the
services in charge can be activated; once the citizen asks for a service (beside the identity documents), he/she is identified and should not supply other personal information which are (or
should be) included in the database of any state authority; the citizen can demand a service based
exclusively on his/her needs, without being forced to know about the authority of each body, how
the state works, but to benefit of a pack of services from a single public service supplier. We are
stating the above-mentioned elements based of the features included in the Government’s strategy for informatisation of public administration8.
IV. Actions included in the Government’ strategy regarding the implementation of strategy of informatisation of Public Services
–– All bodies must be equipped with an informatics system, chosen not only to automatically
render functions and internal procedures and services to users, but also to supply services
directly form informatics systems to other units of central administration9.
–– A network of equivalent users must interconnect operational systems of all central administration units, without any hierarchy which reflects an institutional or organisation superstructure.
–– Limitations and constraints of interaction between systems must be exclusively generated
by the nature of the requested services. All administrations that function as back-office, for
example the ones which, by institutional reason, possess archives that contain information
necessary for the supply of its own services but also for the supply to other central administrative units, shall allow access to their own services, free of charge, on a permanent basis,
to all administrative units which function as front-office, allowing them to supply services,
without demanding the citizens information which the Administration already has.
–– The front-office administrations must fulfil the integration of back-office administrative
services with the purpose of supplying full services adjusted to the citizens’ needs ad not
based on some organisation arrangements of service supply units.

8 Government Decision no. 1007/2001 for the approval of Government strategy regarding the informatisation on public administration, published in the Official Journal no. 705 from 6th of November 2001.
9 Government Decision no. 1007/2001 for the approval of Government strategy regarding the informatisation on public administration, published in the Official Journal no. 705 from 6th of November 2001.
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–– The identification of the person (authentication of identity) who is requesting a service
(physical or legal person) and the check of necessary licences must be made based on a
procedure which is the same for the whole country, using identification means independent from the service requested, with the purpose of ensuring accessibility to all services
from any national office. At that moment, the ID card shall be the work instrument preferred for the access to various public services.
V. Conclusion
The informatisation of public administration is necessary in order to increase the efficiency
of local and central administration. With beneficiaries such as the citizens and companies, the
informatisation of services obligates them to integrate, in order to be able to provide to the endusers the access to information, in an electronic centralised manner. At the same time with the
priority of informatics and telecommunication services, the Government’ strategy demands also
the perfection of the legal frame, which can make such actions possible and also the creation of
an additional organisation structure for the creation and also for the implementation of projects.
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Abstract
The difference between the so called poor people and rich people is artificial and created by
people. The current economic and financial crisis deepens and highlights this difference. The difference is detrimental to society as a whole, but also to each individual. No one should live in poverty
due to unjust structures or incorrect conditions.
Anyone can be affected by poverty at some point in their lives. However, there are some groups of
people who are more at risk of poverty, such as families with children - especially large families and
single parent families - elderly, people with disabilities and immigrants.
According to the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova1 the number of inhabitants in the country at the beginning of 2012 was 3,559 million, from which 9.9% was people aged
over 65 years (01.01.2012).
The social and economic situation in Moldova is affected by:
–– the number of people economically active, which in 2011 was approximately 1.258 million people
–– the unemployment rate, in which in 2011 found themselves 84 000 people;
–– the number of people receiving social subsidies from the state budget, which at 01.10.2012 was
52 075 and the average amount of social grants constitutes about 250 lei;
–– the total number of pensioners which at 01.10.2012 constituted 645 692 people whose average
pension was 958 lei, while the monthly subsistence minimum for a retired was around 1305 lei;
–– the number of people who have incomes below the subsistence minimum which is 98.3% of the
total number of pensioners and people receiving social subsidies.
Poverty affects people in many ways and goes hand in hand with social exclusion2. In addition to
well-known problems such as inadequate living conditions or homelessness, people affected by poverty also face other problems such as:
–– Poor health and low access to health services
–– Reduced access to education, training and recreation
–– Financial exclusion and over-indebtedness
–– Limited access to modern technologies such as the Internet
To help address these issues in Moldova were created Republican Fund and local funds for
providing material support to social vulnerable segments of the population3. Republican Fund operates in addition to central government whereas local funds - in addition to public authorities of administrative units.
1 Moldova in figures - 2012, Breviar statistic, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova,
Chișinău. 2012
2 Comisia europeană, Care sunt categoriile vulnerabile la sărăcie şi ce măsuri se iau? - http://ec.europa.
eu/employment_social/2010againstpoverty/about/tackling_ro.htm
3 Legea nr.827 din 18.02.2000 Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei
(Monitorul Oficial, 2000, nr.65-67, art.460)
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Financial assistance is a form of social assistance grant with special purpose designed to support
directly and materially vulnerable groups. The basic principle in the distribution of funds is supply
of material aid to the claimants whose families are affected the by poverty the most.
The Republican Fund and local funds are formed from the following sources:
a) monthly transfers from the mobile services business;
b) transfers from the payment for the issuance of the vehicle registration certificate;
c) transfers from the operations made at the purchase of foreign currency;
d) humanitarian aid provided by the governments of some countries and international, national, religious, ethnic and charity organizations;
e) voluntary contributions of legal entities and individuals;
f) sponsorship and other revenues which are not against the law.
The means of the fund as cash or goods are granted to social vulnerable people for the acquisition
of food (including special food), industrial goods of prime necessity, medicines, orthopedic articles,
for partial payment of medical services, compensation of substantial costs due to various emergencies and the nourishment in social canteens.
An automated information system was implemented for the efficient accomplishment of special
programs of the Centre which ensures nuriture, medicines, industrial goods and the delivery of special
care for those who need it. Due to this system, through the use of "smart cards" by the beneficiaries, it
was organized the track and the control of the distribution and usage of social support fund of the
Centre. Using this system allowed to attract service providers in the process. Thus, the economic agents
contracted by the Centre for providing services based on "smart card" engaged to provide the beneficiary discounts up to 15% on the purchased products. As a result, the beneficiary has an increase of 15
lei per hundred to the amount of social support means given by Charity Center "Hesed Jehuda".
The implementation of a such information system (Figure 2) at the national level and the society
involvement, primarily economic agents: local producers and trading networks of food, medicines
and services, not only could solve problems in the management of country's budget financial means,
designed for social support of the population, but also would help to assure an effective monitoring
of the food distribution from social group in the trading networks (e.g. the automated control of the
fixed price and addition of the sold product), the "social discount" offered by the economic agents,
the flow of foreign donations to the Fund and organization of nominal offsets of the food cost for
social vulnerable group.
As a result of efficient management of the Fund's cash and automated marketing implementation mechanisms we could obtain:
–– the augmentation of the elderly people quality of life;
–– the spiritual rebirth of citizens who would see the opportunity to get over the social cataclysms;
–– the growth of self esteem and awareness of the charity process by citizens, the gradual decreasing of the alcoholic beverages and tobacco products consumption which will be achieved by
implementing the electronic system to monitor social subsidies given in form of food;
–– the enhancement of the demographic situation in the country which will be expressed in the
increase of life expectancy of the people from social vulnerable category, by ensuring them a
personalized social aid when purchasing food products (social group: cereals, sugar, dairy,
eggs , flour, etc.) at the selling point in the country;
–– the demographic indices improvement by reducing the growth of labor migration which is
caused by despair and antipathy of the population towards the social policy pursued by the
government;
–– the strengthening of taxpayers confidence in the existing instruments of the state to guarantee
the social security;
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–– the civic aid provided by citizens with large and medium income;
–– the tolerance and social security ensuring, the stress and aggression diminishment in society;
–– the public administrations will receive the information about the real number of people who
need to receive personalized social subsidies;
–– indirectly civil society will develop the monitoring of the trade margins at the products from
social group.
Keywords: people, poverty, monitoring, information, distribution of funds, financial assistance
Diferenţa între aşa numiţii oameni săraci şi oamenii bogaţi este artificială şi creată de om.
Actuala criză economică şi financiară adânceşte şi scoate în evidenţă această diferenţă. Diferenţa
este dăunătoare societăţii în ansamblu, dar şi fiecărui individ în parte. Nimeni nu ar trebui să
trăiască în sărăcie datorită unor structuri injuste sau a unor condiţii incorecte.
Oricine poate fi afectat de sărăcie la un anumit moment dat în viaţă. Totuşi, există unele grupuri care sunt mai expuse riscului sărăciei, cum ar fi familiile cu copii - în special familiile numeroase şi cele monoparentale - vârstnicii, persoanele cu dezabilități şi imigranţii.
Conform datelor Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova4 numărul de locuitori în
republică la începutul anului 2012 este de 3,559 milioane de locuitori, dintre care numărul de
persoane cu vârsta mai mare de 65 ani (la 01.01.2012) este de 9,9 % din numărul total al populației.
Situația social-economică în Republica Moldova este influențată:
–– de numărul de persoane economic activă, care în anul 2011 constituie aproximativ 1,258
milioane de persoane,
–– de rata șomajului, în care în anul 2011 s-au pomenit 84 mii de persoane;
–– de numărul de persoane care primesc dotații sociale din bugetul statului de care la
01.10.2012 beneficiau 52 075 persoane cu suma medie a dotației sociale de aproximativ
250 lei;
–– de numărul total al pensionarilor care la 01.10.2012 constituia 645 692 de persoane, al căror mărime media a pensiei este de 958 lei, pe când valoarea minimului de existenţă pentru
un pensionar în lună constituia în jurul la 1305 lei;
–– de numărul de persoane care au venituri mai mici decât minimul de existenţă care constituie 98,3% din numărul total al persoanelor pensionare și a persoanelor care primesc
dotații sociale.
Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri şi merge mână în mână cu excluziunea
socială5. Pe lângă problemele binecunoscute precum condiţii improprii de trai sau lipsa unui
adăpost, persoanele afectate de sărăcie se confruntă şi cu alte probleme precum:
–– Sănătate precară şi acces redus la servicii medicale
–– Acces redus la educaţie, pregătire profesională şi activităţi recreative
–– Excluziune financiară şi supra-îndatorare
–– Acces limitat la tehnologii moderne precum internetul
Pentru a ajuta la abordarea acestor probleme, în Republica Moldova a fost create Fondul republican și fondurile locale pentru acordare de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile
ale populaţiei6. Fondul republican activează pe lângă administrația publică centrală, iar fondurile
locale - pe lângă autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale.
4 Moldova în cifre - 2012, Breviar statistic, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Chișinău.
2012
5 Comisia europeană, Care sunt categoriile vulnerabile la sărăcie şi ce măsuri se iau? - http://ec.europa.
eu/employment_social/2010againstpoverty/about/tackling_ro.htm
6 Legea nr.827 din 18.02.2000 Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei
(Monitorul Oficial, 2000, nr.65-67, art.460)
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Ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele socialmente vulnerabile. Principiul de bază în distribuirea mijloacelor fondurilor este acordarea ajutorului material solicitanţilor, ale căror familii
sânt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură.
Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale se formează din următoarele surse:
a) transferurile lunare din activitatea de prestare a serviciilor de telefonie mobilă;
b) transferurile obţinute din plata pentru perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului;
c) transferurile obţinute din operațiunile la cumpărarea valutei străine;
d) ajutorul umanitar acordat de guvernele unor ţări şi de organizaţiile internaţionale şi naţionale religioase, etnice şi de caritate;
e) contribuţiile benevole ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice;
f) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.
Mijloacele fondului, sub formă bănească sau în bunuri materiale, se acordă persoanelor socialmente vulnerabile pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a serviciilor medicale, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea în cantinele de ajutor social.
Astfel, s-a creat un sistem administrativ de gestionare a fondului pentru acordare de ajutor
material păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei, formarea mijloacelor fondului și repartizarea acestor mijloace persoanelor nevoiașe (fig.1).

Fig.1 Sistem administrativ de gestionare a fondului de susținere socială a populaţiei
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Obiect al sistemului administrativ de gestionare a fondului de susţinere socială a populaţiei
sunt7 mijloacele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei și mijloacele Fondurile locale de susţinere socială a populaţiei
Subiect al sistemului de susţinere socială a populaţiei sunt:
1) Gestionarii fondului8: consiliul de administraţie al Fondului republican activează pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și consiliul de administraţie al Fondului local
- pe lângă autorităţile administraţiei publice locale
2) Executorii susţinerii sociale9: direcţia executivă și direcţia sau secţia asistenţă socială şi
protecţie a familiei
3) Donatorii care formează mijloacele financiare ale fondului10: persoanele juridice care
achită în buget taxe speciale; persoanele juridice şi persoane fizice care acordă contribuţii benevole; guvernele unor ţări, organizaţii internaţionale şi naţionale religioase, etnice şi de caritate
care acordă ajutor umanitar; persoanele juridice şi persoane fizice care sponsorizează sau acordă
şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.
4) Distribuitorii mijloacelor financiare ale susţinerii sociale11: filialele teritoriale ale “Băncii
de Economii” S.A. și filialele teritoriale ale Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”
5) Beneficiarii susţinerii sociale12: persoanele socialmente vulnerabile din rândul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate); persoane inapte de muncă; familiile cu
copii; persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii,
epidemii, accidente, deces al rudelor peste hotarele republicii etc.), pe care nu le pot depăşi de
sine stătător.
6) Prestatorii serviciului de susţinere socială care asigură realizarea de către beneficiari13: a
procurării produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale); a mărfurilor industriale de primă necesitate; a medicamentelor; a articolelor protetico-ortopedice; a achitării parţiale
a serviciilor medicale; a compensării cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale și alimentarea în cantinele de ajutor social.
7) Controlorii mijloacelor susţinerii sociale ale fondului: Inspectorii Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat care asigură corectitudinea încasărilor şi formării fondului14; Revizorii (controlorii) utilizării mijloacelor fondului15; revizorii din Comisiile de ale Fondului republican; revizorii
din Comisiile de ale fondurilor locale.
Automatizarea proceselor de administrare a mijloacelor Fondului de susţinere socială ar contribui la eficientizarea proceselor de acumulare, de repartizare și de monitorizare ale acestor mijloacelor.
În acest sens, o bună practică de distribuire a mijloacelor susţinerii sociale a fost acumulat
de către Centrul de binefacere „Hesed Jehuda”16
7 pct.6 al Anexei nr.4 al HG nr.1083 din 26.10.2000
8 pct.11 al Anexei nr.4 al HG nr.1083 din 26.10.2000
9 pct.22 al Anexei nr.4 al HG nr.1083 din 26.10.2000
10 pct.7, 8 al Anexei nr.4 al HG nr.1083 din 26.10.2000
11 pct.24 al Anexei nr.1 al HG nr.1083 din 26.10.2000
12 pct.7, 8 al Anexei nr.1 al HG nr.1083 din 26.10.2000
13 pct.4 al Anexei nr.1 al HG nr.1083 din 26.10.2000
14 pct.32 al Anexei nr.1 al HG nr.1083 din 26.10.2000
15 pct.30 al Anexei nr.4 al HG nr.1083 din 26.10.2000
16 http://www.allmoldova.com/ngose/ngose/kedem/interview/alexandr-filipov-180511.html, Centrul de
binefacere „Hesed Jehuda”
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Pentru realizarea eficientă a programelor speciale ale Centrului de asigurare cu produse alimentare, medicamente, produse industriale şi organizarea cu hrană persoanele care necesită o
îngrijire specială, au implementat un sistem automatizat informaţional cu ajutorul căruia, prin
intermediul utilizării „smart-card-ului” de către beneficiari, au organizat evidenţa şi controlul
repartizării şi utilizării mijloacelor susţinerii sociale ale fondului Centrului. Utilizarea acestui
sistem a permis atragerea în acest proces a prestatorilor de serviciu. Astfel, agenţii economici
contractaţi de către Centru pentru acordarea serviciilor în baza „smart-card-ului”, se angajau să
ofere beneficiarului reduceri de preţuri de până la 15% la produsele procurate. Ca urmare, beneficiarul se bucura de o sporire cu 15 lei la o sută la suma mijloacelor susţinerii sociale care i-a fost
acordată de către Centrul de binefacere „Hesed Jehuda”.
Implementarea unui astfel de sistem informațional (fig.2) la nivel republican și implicarea
societății, în primul rând al agenților economici: producătorii autohtoni și rețelele de comercializare a produselor alimentare, a medicamentelor și a serviciilor, ar putea soluționa nu numai problemele în gestionarea mijloacelor financiare ale bugetului țării, destinate pentru susţinerea socială a populației, dar ar contribui la asigurarea monitorizării eficiente a realizării produselor alimentare din grupa socială în rețelele de comercializare a lor (spre exemplu controlul automatizat
al prețul fixat și adaosul comercializat al produsului), monitorizarea procesului de „discount social” oferit de agenții economici, generalizarea donațiilor efectuate în adresa Fondului din străinătate și organizarea compensărilor nominale a costului produselor alimentare din grupa socială
pentru persoanele social vulnerabile.

Fig.2 Sistemul automatizat informațional „Fondul de susținere socială a populaţiei”
Ca rezultat al administrării eficiente a mijloacelor bănești a Fondului și aplicarea mecanismelor de marketing automatizat putem obține:
–– îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu vârsta înaintată;
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–– renașterea spirituală a cetățenilor care vedea posibilitatea de ieșire din cataclismele sociale
și încercările de fiecare zi;
–– creșterea stimei față de sine și conștientizare procesului de caritate de către cetățeni,
micșorarea treptată a consumului băuturilor alcoolice și a produselor din tutun care se v-a
obține prin implementarea sistemului electronic de evidență a dotațiilor sociale personalizate la produsele alimentare;
–– îmbunătățirea situației demografice din republică care se v-a exprima prin majorarea duratei de viață a persoanelor care au nimerit în categoria social vulnerabilă asigurându-le o
dotație socială materială personalizată în momentul procurării produselor alimentare (din
grupa socială: crupe, zahăr, produse lactate, ouă, făină și altele) în punctele de comercializare a lor în republică;
–– stabilizarea indicilor demografici a republicii prin micșorarea creșterii haotice a migrării
forței de muncă și schimbarea locului de trai a cetățenilor care este provocată de disperarea
și antipatia populației apte de muncă în politica socială promovată de guvernare;
–– întărirea încrederii contribuabililor în instrumentele existente ale statului în asigurarea
securității sociale.
–– asigurarea carității posibile a ajutorului civic din partea cetățenilor republicii cu venituri
mari și mijlocii.
–– asigurarea toleranței și siguranței sociale, micșorarea tensiunilor și agresiunilor în societate.
–– instituțiile administrației publice v-or primi informații despre numărul real al persoanelor
care au necesitatea de a primi dotații sociale personalizate;
–– indirect din partea societății civile se va dezvolta monitorizarea adaosului comercial la
produsele alimentare din grupa socială.
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Summary
The right to a healthy environment is a universal right and it is the right of every citizen of a
state legislative that recognizes it, representing both the legal basis to ask others to have a specific behavior not to pollute the environment and the state to take effective measures to prevent
the pollution, as well as they have to take care of their own behavior.
So, the state, along with the protection and consolidation of sovereignty, national defense and
public order has an important task – to strive for stability and maintenance of ecological balance to ensure constitutional human right to a healthy environment.
Therefore, this task becomes contours of the state ecological functions, it has to provide an
argued scientific correlation of economic and ecological interests of society and the guarantees
required for creating and maintaining an environment conducive for life, and the realization of
this function is based on the interaction of the society and nature in three forms: using nature and
its resources, environmental protection and ecological security.
Keywords: environment, pollute, consolidation, ecological balance, interaction, protection
Dreptul la un mediu înconjurător sănătos este un drept universal, dar şi un drept al fiecărui
cetăţean al unui stat care-l recunoaşte legislativ, reprezentând astfel atât temeiul juridiceşte garantat a cere altora un anumit comportament de a nu polua mediul, precum şi statului de a lua măsuri eficiente pentru prevenirea poluării, cât şi măsura propriei conduite în exercitarea dreptului
la un mediu sănătos1.
La rândul său, Alekseev S.S., opiniază că drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie nu numai să se afle la acelaşi rang de ierarhizare cu statul, dar şi să deţină o poziţie prioritară faţă de
acesta2. Prin urmare, răspunderea pentru încălcarea drepturilor omului, inclusiv şi a lipsei mecanismelor de realizare şi protecţie a acestora o poartă nu numai un anumit organ de stat, ori o
anumită persoană cu funcţie de răspundere abilitată în acest domeniu, dar în primul rînd statul,
deoarece, anume statul are la dispoziţia sa instrumentele necesare atît de ordin legislativ, executiv
şi judiciar, cît şi financiar, orientate spre realizarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos, constituind în cele de urmă ca un sistem complex de protecţie a dreptului în cauză.
Respectiva concepţie este sprijină şi de către prof. Lupan E. care susţine că:
a) poluarea şi lupta împotriva ei este o problemă naţională; naţiunea fiind reprezentată de stat,
deci sarcinile respective nu pot reveni decât statului;
b) statul este cel care stabileşte 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 şi abilitat să aplice sancţiuni în cazul încălcării de către persoanele fizice
sau juridice a legislaţiei ecologice;
1 Lupan E. Dreptul Mediului. Cluj-Napoca: Editura ARGONAUT, 1998. p. 27 .
2 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.- Москва: Норма, 2001. p. 57.
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e) organele statului sunt competente să soluţioneze litigiile care se nasc în legătură cu poluarea
mediului;
f) şi în fine, tot statul are la dispoziţie, prin buget, sume de bani din care pot fi finanţate activităţi de prevenire, de depoluare şi de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu3.
Aşadar, paralel cu ocrotirea şi consolidarea suveranităţii, apărarea statului, menţinerii ordinii
publice, statul îşi mai asumă o sarcină importantă – lupta pentru stabilitatea şi menţinerea echilibrului ecologic spre asigurarea dreptului constituţional al omului la un mediu înconjurător sănătos.
Prin urmare, atât în viziunea autorilor ruşi4, cît şi a celor autohtoni5, respectiva sarcină capătă
contururile unei funcţii ecologice a statului, care constă în asigurarea unei corelări ştiinţific argumentate a intereselor economice şi ecologice ale societăţii, a garanţiilor necesare pentru crearea şi
menţinerea unui mediu favorabil de viaţă, iar realizarea acestei funcţii se bazează pe interacţiunea
societăţii şi naturii în trei forme:6
1. utilizarea naturii şi resurselor ei — ceea ce presupune activitatea umană legată de extragerea materiei, energiei şi a calităţilor utile ale mediului natural şi folosirea lor în scopul satisfacerii intereselor economice, ecologice, recreative etc. ale omului, iar în rezultat statul tinde spre
atribuirea unui caracter raţional acestui proces, fapt ce asigură, de rînd cu satisfacerea necesităţilor societăţii, protecţia mediului înconjurător.
Potrivit datelor expuse în Raportului Naţional privind Starea mediului în Republica Moldova în
anii 2007-20107 realizat în urma unei colaborări între Ministerul Mediului al Republicii Moldova,
Academiei de Ştiinţă a Moldovei şi a Institutului de Ecologie şi Geografie, resursele de apă a Republicii Moldova, care cuprind apele de suprafață şi apele subterane, se prezintă a fi satisfăcătoare.
De asemenea, conform celor relatate în Raport valoarea resurselor de apă de suprafaţă diferă
de la an la an, astfel că în 2007 şi 2009 se înregistrează valori reduse ale resurselor de apă de suprafaţă (5551 şi respectiv 5085 mil. m3), iar în 2008 şi 2010 acestea depăşesc de 1,8–1,9 valoarea
resurselor din 2007 și 2009, iar în anii secetoşi ponderea resurselor de apă alcătuieşte 76% (în
2007) şi 70% (în 2009) din media multianuală.
O situație mai favorabilă este atestată la compartimentul rezervelor de ape subterane care
potrivit datelor prezentate în Raportul Naţional la 01.01.2011 constituiau 3478,3 mii m3 /zi
(1269579,5 mii m3/an), cu 15,522 mai mult decît au fost apreciate la 01.01.2006, însă totuşi rămîn
a fi mai slab asigurate cu resurse de ape subterane potabile raioanele Rîşcani, Glodeni, Făleşti,
Ungheni, Nisporeni, Leova şi Cahul. Prin urmare, respectiva conjuctură de lucruri generează
necesitatea ca respectivului segment de a-i fi acordată în următorii 10 ani o atenţie mai sporită
din partea statului, sau chiar elaborată o strategie naţională în acest scop.
Potrivit aceluiaşi Raport Naţional suprafeţele acoperite de vegetaţie spontană sunt foarte reduse,
ele constituind numai aproximativ 15%, spre deosebire de terenurile cu utilizare agricolă, circa 73,8%.
Flora Republicii Moldova este relativ bogată şi include 5568 de specii de plante, dintre care
2044 specii de plante superioare şi 3524 specii de plante inferioare.
O situaţie tensionată o observăm la compartimentul resursele piscicole din fluviul Nistru,
care după construirea acumulării Novodnestrovsk au suferit esenţiale modificări structurale şi
prin urmare s-a înregistrat o reducere a reprezentanţilor speciilor valoroase, îndeosebi ai specii3 Lupan E. Dreptul mediului.Partea generală I. Bucureşti: Lumina-Lex, 1996. p. 61
4 Общая теория права и государтсва. Учебник/Под. ред: В.В. Лазарева. Москва: Юрист, 1999. p. 47;
5 Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău: Bons Offices, 2006. p. 99; Baltag D.
Teoria generală a dreptului. Chişinău: ULIM (FE-P. „Tipografia Centrală”), 2010. p. 173; Capcelea A.
Dreptul ecologic. Chişinău: Ştiinţa, 2000. p.8;
6 Capcelea A. Dreptul ecologic. Chişinău: Ştiinţa, 2000. p. 8
7 Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. Raport Naţional. Chişinău: Tipografia “NovaImprim” SRL, 2011.
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lor reofile de peşti. De asemenea, au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie morunul, nisetrul,
păstruga, anghila, ţigănuşul etc., iar cauza fie a dispariţiei lor, fie a unei eventuale dispariţii ar fi
datorată activităţii nerezonabile a omului, deoarece la ora actuală această arteră acvatică se
confruntă cu cele mai grele şi mai tragice timpuri pentru ea.
Se consideră că primul impact serios şi simţitor asupra ecologiei rîului a avut loc atunci
cînd a început să funcţioneze prima hidrocentrală electrică de la Dubăsari. Deşi încă de la etapa
de proiect, ecologiştii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de urmările activităţii respectivei hidrocentrale, totuşi, din cauza necesităţii asigurării cu energie electrică a localităților şi a renaşterii economiei agrare stagnate a Moldovei postbelice, care avea nevoie de energie electrică ieftină pentru
dezvoltare, s-a optat de a poziţiona pe o treaptă prioritară rezolvarea problemelor economice şi
sociale faţă de cele ecologice.
Odată cu darea în exploatare a hidrocentralei electrice de la Dubăsari şi a intensificării procesului de extracţie intensă a amestecului de nisip şi pietriş s-a înregistrat în următorii ani o dereglare a debitului rîului pe cursul său inferior, iar procesele ecologice puţin observabile, dar ireversibile, an de an au afectat rezerva de peşte şi calitatea apei de aprovizionare.
Un alt factor care a dus la acutizarea problemei rîul Nistru, a fost darea în exploatare a celei de
a doua staţii hidroelectrice de la Novodnestrovsk, regiunea Sokiryanskaya din Ucraina, care în
rezultat a dus la scăderea generală a nivelului apei în Nistru şi ulterior la uscarea fîntînilor pe terasele superioare ale multor sate aflate de-a lungul rîului, iar construcţia celei de a treia centrale
hidroelectrice între Novodnestrovsk şi Naslavcea cu încălcarea normelor ecologice stabilite de
legislaţia ambelor state, ar putea fi fatală atît pentru mediul înconjurător al ţării noastre, cît şi a
statelor vecine, şi respectiv se va aduce o lezare dreptului constituţional al omului la un mediu
înconjurător sănătos.
Resursele forestiere ale Republicii Moldova, care sunt resurse naturale de importanţă strategică, potrivit Raportului Naţional în 2010 au constituit circa 3% din fondul funciar, iar împreună cu
cele destinate protecţiei mediului, circa 13,3% din suprafaţa ţării, ceea ce constituie o valoare
apropiată de cea care asigură menţinerea echilibrului ecologic de 15%.
Faptul că majoritatea terenurilor fondului forestier (86,4%) se află în proprietatea publică a
statului, restul fiind deţinute de primării (13,0%) şi doar 0,6% de proprietari privaţi, conturează
rolul primordial al statului în procesul protecţiei mediului înconjurător.
2. protecţia mediului – reprezintă o altă formă a funcţiei ecologice a statului, care include în
sine un sistem de acţiuni orientate spre menţinerea, regenerarea şi conservarea ecosistemelor
naturale, a diversităţii regnului vegetal şi animal în interesele generaţiei actuale şi viitoare.
În opinia d-nei prof. Marinescu D. ocrotirea mediului reprezintă „o problemă vitală a lumii
contemporane”8, iar problema drepturilor ecologice ale cetăţenilor este tratată de unii autori ca
una cheie în cadrul dreptului mediului contemporan9, deoarece majoritatea constituţiilor lumii
prevăd că atît omul, cît şi drepturile sale, inclusiv dreptul la un mediu înconjurător sănătos, reprezintă valori supreme în stat.
Prof. Iancu Gh. remarcă că „protecţia mediului înconjurător poate fi privită şi ca o totalitate
a măsurilor juridice, economice, sociale, politice etc., care au ca scop ocrotirea mediului înconjurător, luate pe baza cunoştinţelor puse la dispoziţie de ecologie”10.
8 Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti: Editura ALL Beck, 2003. p. 3
9 Бринчук
��������������������������������������������������������������������������������������
М.М. Экологическое право (право окружающей������������������������������������
среды):
�����������������������������������
Учебник для высших юридических учебных заведений. - М.: Юристъ, 1998. p. 131-163; Боголюбов С.А. Экологическое право.
Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2001 p. 92-152; Крассов О.И.
Экологическое право: Учебник. М.: Дело, 2001. p. 122-144.
10 Iancu Gh. Drepturile fundamentale şi protecţia mediului. Bucureşti: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 1998. p. 115
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La ora actuală, problemele ce ţin de domeniul protecţiei mediului şi asigurării dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos adesea rămîn în umbra preocupărilor organelor de stat, iar unul din motivul acestei neglijenţe ar fi lipsa unei concepţii concrete cu privire
la importanţa dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos, conţinutul şi
specificul realizării lui, precum şi lipsa acelor metode care ar duce ulterior la lichidarea frînelor
existente în mecanismul naţional de protecţie şi garantare a acestui drept constituţional.
3. asigurarea securităţii ecologice, care prin specificul său constă în realizarea unui set de
măsuri de ordin juridic, organizaţional, ecologico-economic, material-tehnic, educaţional etc.,
orientate spre limitarea şi neutralizarea impactului negativ al poluării şi degradării mediului, a
accidentelor şi catastrofelor tehnogene şi naturale asupra mediului şi populaţiei.
Actualmente, în Republica Moldova, principalul act normativ în domeniul securităţii ecologice rămâne a fi Hotărârea de Guvern nr. 304 din 17.03.200711 cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. Conform textului respectivei strategii securitatea ecologică este una dintre componentele de bază, care contribuie esenţial
la asigurarea securităţii generale a statului şi la dezvoltarea durabilă a acestuia şi reprezintă starea
mediului înconjurător în care totalitatea cauzelor şi consecinţelor naturale ale activităţilor antropogene (de producţie, militare, comunicaţii, construcţii, ştiinţifice, informaţionale, de recreaţie,
medico-biologice şi alte genuri, inclusiv acţiuni de prevenire a consecinţelor calamităţilor naturale şi situaţiilor excepţionale) exclud sau reduc la minimum schimbările ce conduc la degradarea
ecosistemelor mediului şi impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei.
Scopul urmărit la elaborarea şi adoptarea unui astfel de program îl constituie asigurarea securităţii ecologice a statului prin diminuarea riscurilor ecologice, prevenirea impactului negativ
asupra mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei, inclusiv în context transfrontalier, precum
şi perfectarea bazei legislative şi a sistemului instituţional.
Printre componentele securităţii ecologice, potrivit Programul Naţional, se numără:
- -activităţile antropogene sectoriale (industrie, agricultură, transport, energetică, construcţii etc.). Actualmente cota emisiilor poluante de la unităţile de transport constituie aproximativ 90% din volumul total al emisiilor în atmosferă şi este la nivelul de 200 mii de tone anual,
iar aplicarea medie a îngrăşimintelor minerale a fost în perioadă 2007–2010 la nivelul de 17 kg/
ha pentru azot şi 1,7 kg/ha pentru fosfor12. În scopul reducerii impactului negativ al poluării mediului cu substanţe organice persistente în Republica Moldova se realizează proiectul „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POPs)”, în rezultatul căruia se
preconizează a fi distruse – 1150 tone de pesticide şi 1060 tone de condensatoare electrice ce
conţin BPC(Bifenilii PoliCloruraţi), care sunt compuşi chimici clororganici în formă de lichid
incolor, iar datorită proprietăţilor lor speciale, aceştea au fost utilizaţi atît în sisteme deschise
(lubrifianţi, ceara de turnare, cerneluri, adezivi, plastifianţi, acoperiri de suprafaţă), în sisteme
parţial deschise (fluidele de transfer termic, fluidele hidraulice) şi în cele închise (ulei dielectric
şi/sau de răcire în transformatoarele de putere, ulei dielectric în condensatoarele de putere, ulei
dielectric în condensatoarele din dispozitivele electronice precum ar fi în televizoare, aparate radio etc. şi lichid hidraulic în echipamentul de forţă).
Pe motiv că aceşti compuşi chimici clororganici în formă de lichid incolor pot duce la anumite dereglări ale organismului (boli ale ficatului şi rinichilor, influenţă asupra glandei tiroide şi
posibile dereglări în dezvoltarea creierului, influenţă asupra sistemului reproductiv şi asupra sar11 Hotărîrea de Guvern nr. 304 din 17.03.2007 cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare
a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. În: Monitorul Oficial nr.43-46/336 din 30.03.2007
12 Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. Raport Naţional. Chişinău: Tipografia “NovaImprim” SRL, 2011. p. 162
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cinii, efecte cancerigene posibile), ei au fost incluşi în lista celor 12 poluanţi organici persistenţi
(POP) reglementaţi de Convenţia de la Stockholm, care cere acţiuni imediate de lichidare a acestora la nivel internaţional.
- acţiunile generale (poluarea internă şi transfrontalieră, inclusiv poluarea radioactivă,
producerea deşeurilor). Potrivit Raportului Naţional privind „Sănătatea copiiilor şi mediul înconjurător în Republica Moldova”13 realizat de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Mediului poluarea transfrontalieră este dominată de problema ploilor acide, condiţionate
de emisiile de dioxid de sulf (SO2) şi dioxid de azot (NO2), de la centralele termoelectrice, întreprinderile industriale mari, arderea cărbunelui şi altor combustibili fosili în sectorul casnic, precum şi de la mijloacele de transport. În conformitate cu datele oferite de Programul European de
Monitoring şi Evaluare (EMEP), referitoare la media importului/exportului substanţelor poluante calculată sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net de
sulf, oxid de azot şi amoniu. Cota importului transfrontalier constituie 84% pentru depunerile de
sulf, 96% pentru depunerile de azot oxidant şi 45% pentru cele de azot reducător. Cea mai mare
parte din depunerile de sulf provin din România (32%) şi Ucraina (18%), iar depunerile de azot
oxidant – în special din Ucraina (15%) şi Polonia (12%).
Prin urmare, nivelul înalt al poluării interne şi transfrontaliere, duce la majorarea numărului
de cazuri a maladiilor aparatului respirator, deoarece factorii de mediu intervin atît ca agenţi
etiologici, cît şi ca factori determinanţi sau favorizanţi ai apariţiei puseurilor evolutive. Populaţia
infantilă reprezintă categoria cu risc mai mare la îmbolnăviri datorită particularităţilor biologice
(organism în creştere, sistem imunitar insuficient dezvoltat), iar în rezultat se atestă gradul înalt
al maladiilor respiratorii la copiii din municipiu şi tendinţa de creştere a bronşitelor cronice şi
astmului bronşic.
O altă cauză care atenteză la securitarea ecologică a statului o reprezintă deşeurile şi modalitatea de depozitare/ transportare a acestora atît la nivel naţional, cît şi transfrontalier ori regional, ceea ce generează necesitatea consolidării unui acord general transfrontalier asupra transportului acestora şi a materialelor radioactive prin instituirea unui sistem comun de control al
transportului de deşeuri, precum şi supravegherea locurilor de eliminare a acestora, armonizarea
condiţiilor de transport şi de control în caz de transfer, precum şi dezvoltarea la nivel naţional şi
transfrontalier a infrastructurii necesare şi suficiente pentru eliminarea deşeurilor şi determinarea normelor tehnice, armonizate la un nivel superior, în raport cu realităţile din fiecare stat –vecin şi cu standardele europene.
Ar fi de remarcat că implicaţiile în domeniul gestiunii deşeurilor la nivel comunitar asupra
funcţionării pieţei unice şi corectei aplicări a regulilor concurenţiale în spaţiul UE au constituit,
în ultimii ani, o preocupare a Comisiei Europene, deoarece principalele domenii şi activităţi legate de reciclarea deşeurilor se confruntă cu probleme şi dificultăţi în a atinge şi păstra un nivel
„sănătos” al rentabilităţii.
De asemenea, o remediere rapidă a acestei situaţii ar avea consecinţe pozitive imediate şi în
Republica Moldova pe motiv că dacă piaţa produselor reciclate ar funcţiona corect, sectorul industriei de profil va deveni rentabil într-un număr crescut de cazuri sau situaţii şi va genera o
importantă economisire a energiei, precum şi o ofertă sporită de locuri de muncă, mai ales că
deşeurile care provin din sfera industriei şi consumării casnici, sunt şi cele mai eterogene, iar prin
urmare, sunt mai dificil de selectat, prelucrat şi reciclat decît cele provenite din activităţile industriale.
13 Sănătatea copiiilor şi mediul înconjurător în Republica Moldova. Raport Naţional. Chişinău, 2010.
[On-line]: http://www.mediu.gov.md/images/documente/starea_mediului/rapoarte/nationale/p5_Raport-Parma-ro.pdf (Vizitat la 24.08.2012)
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Dr. Teodoroiu S.-M. susţine că printre factori de influenţare a ofertei şi a producţiei de materiale reciclate se numără:
- aspectele structurale, în mod special creşterea costurilor produselor reciclate, generate de mai
multe cauze, în special de creşterea cantităţii de deşeuri menajere, în raport cu cele industriale;
- aspectele tehnice, ţinând, spre exemplu, de dificultatea trierii deşeurilor menajere, datorată
complexităţii produselor şi lipsei de informaţie sau educaţie a populaţiei în materia deversării şi
depozitării lor, ceea ce împiedică o tratare şi reciclare rapidă şi puţin costisitoare a acestui tip de
deşeuri14.
De asemenea, ar fi de remarcat că, la nivelul cererii, principalii factori de perturbare a competitivităţii sectorului reciclării se referă la lipsa de interes a industriilor prelucrătoare pentru utilizarea de produse reciclate, ca materii prime, datorate şi unor caracteristici tehnice considerate
necorespunzătoare, dar, mai ales, unei imagini publice negative încă solid ancorate (oamenii leagă imaginea produselor reciclate de un anume tip de second hand, de obicei nedorit), ceea ce
conduce, desigur, la posibilităţi restrînse de utilizare pe piaţă a acestui tip de produse, precum şi
absenţa unor norme şi standarde industriale adaptate produselor reciclate ori tendinţa multor
norme sau specificaţii de a ignora produsele reciclate.
Un ultima perioada, începe a se contura ca un instrument orientat spre realizarea dreptului
fundamental al omului la un mediu înconjurător săntos, avînd ca specific managementul materialelor radioactive şi a deşeurilor – parteneriatul public - privat.
Parteneriatul public-privat, datorită rolului pe care acesta îl poate juca în degrevarea statului de
o parte din sarcinile sale, este un instrument tot mai des utilizat în ultimii ani, deoarece îndreptarea atenţiei spre posibilităţile sectorului privat de a presta servicii publice şi de a realiza lucrări de
infrastructură reprezintă o practică comună pentru unele state europene, iar pentru Republica
Moldova, un nou punct de interes, mai ales în contextul actualei crize economice care a pus statul
în situaţia de a se confrunta cu creşterea cheltuielilor publice şi cu diminuarea veniturilor.
Astfel, prin intermediul parteneriatelor public – private este introdus sectorul privat în prestarea de servicii publice din anumite domenii cu un grad mai ridicat de sensibilitate ca serviciile de
sănătate, penitenciare, educaţie sau în probleme de protecţie a mediului înconjurător.
Tinînd cont de practica statelor europene în materia parteneriatului public-privat, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 10.07.2008 Legea nr. 179 cu privire la parteneriatul public
privat15, care la art. 17 prevede că parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partenerul public şi partenerul privat avînd ca scop sporirea eficienţei patrimoniului public, fiecare
partener asumîndu-şi riscuri şi responsabilităţi concrete, iar ca obiect al parteneriatului publicprivat poate fi orice bun, lucrare, serviciu public sau funcţie exercitată de partenerul public, cu
excepţia celor interzise expres de lege, fiind prevăzute expres şi competenţele în materia dată a
autorităţilor publice (art. 11-16 din Capitolul II).
Printre principalele forme contractuale de realizare a parteneriatului public-privat se numără :
contractul de antrepriză/prestări servicii, contractul de administrare fiduciară, contractul de locaţiune/arendă, contractul de concesiune şi contractul de societate comercială sau de societate civilă.
Deşi au trecut deja 4,5 de la adoptarea acestei legi, fiind astfel creat şi un cadru legal al promovării respectivului instrument de realizare atît a sarcinilor statului, cît şi a drepturilor omului,
totuşi sfera parteneriatului public-privat se mai confruntă cu mari dificultăţi pe următoarele segmente:
14 Teodoroiu S.-M. Noi aspecte privind regimul juridic al deşeurilor la nivel comunitar european. În :
Studii de Drept Românesc. Nr. 1-2, 2008. p. 205
15 Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. În: Monitorul Oficial nr. 165-166
din 02.09.2008
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a)lipsa unor resurse financiare importante în stadiul pregătirii şi desfăşurării licitaţiilor cu
implicarea adesea a unor costuri de tranzacţii importante;
b) absenţa unui angajament pe termen lung din partea autorităţilor de a contribui la investiţiile în marile proiecte la care participă sectorul privat ;
c) lipsa unor PPP-uri de succes care să permită partenerilor privaţi să obţină beneficii proporţionale cu riscurile asumate, sau cu alte cuvinte, precum sînt partajate riscurile cu autorităţile
publice, aşa ar trebui să fie împărţite şi beneficiile.
Aşadar, dezvoltarea PPP-urilor ca instrument de realizare a dreptului fundamental al omului
la un mediu înconjurător sănătos devine extrem de important pe măsură ce criza economică şi
financiară pune la încercare capacitatea bugetelor publice de a colecta resursele financiare adecvate şi de a le aloca unor politici importante şi proiecte specifice în domeniul protecţiei mediului.
- procesele geologice şi hidrologice periculoase (cutremurele de pămînt, inundaţiile, surpările, ridicarea nivelului apelor freatice, procesele de tasare şi umflare a solului). La ora actuală, Republica Moldova dispune de circa 3500 de corpuri acvatice, dintre care 82 au volumul
apelor peste 1 mil. m3. Monitoringul asupra calităţii, care se realizează în baza cercetărilor a circa
50 ingredienţi de la 50 de staţiuni de monitoring16, a relevat faptul că una din sursele importante
de poluare o constituie depozitarea deşeurilor în apropierea surselor de apă, infiltrările de la gunoişti, staţionarea instalaţiilor de epurare a apelor reziduale, gropile improvizate pentru deşeuri
menajere, latrinele, şanţurile arterelor stradale, etc.;
- situaţiile excepţionale (alunecările de teren, accidentele industriale şi tehnogene). Potrivit statisticii situaţiilor excepţionale prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne17 în anul 2011 au fost înregistrate 58 de situaţii excepţionale cu caracter natural - cu o pagubă materială de 118 mln 911,8 mii lei şi 225 cu caracter
tehnogen, producînd o pagubă materială de 177,1 mii lei.
- măsuri organizatorice, adică măsurile concrete de asigurare a securităţii ecologice, cum ar
fi spre exemplu: monitoringul, controlul, licenţierea, sistemul de alarmă şi informare, cooperarea
regională şi internaţională.
Aşadar, cauza determinării securităţii ecologice prin prisma stării componentelor mediului
înconjurător este generată de poluarea resurselor de apă, aerului atmosferic, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră, precum ar fi cazul bazinelor rîurilor Nistru şi Prut, pe ale
căror maluri sunt situate atît pe teritoriul Ucrainei, cît şi a României mai multe întreprinderi
chimice, de extragere a resurselor naturale şi de prelucrare a produselor petroliere, care reprezintă potenţiale surse de poluare accidentală.
Programul Naţional privind securitatea ecologică stabileşte că printre sarcinile autorităţilor
administraţiei publice în sfera asigurării securităţii ecologice se numără: realizarea obligaţiunilor
internaţionale în domeniul protecţiei mediului, precum şi implementarea treptată a prevederilor
programului şi a altor strategii şi planuri de acţiuni naţionale, care direct sau indirect asigură securitatea ecologică a statului; efectuarea controlului de stat şi departamental privind respectarea
prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale;
efectuarea monitoringului privind starea mediului înconjurător; elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni departamentale şi locale privind asigurarea securităţii ecologice de către toate sectoarele economiei naţionale; informarea şi atragerea publicului în rezolvarea problemelor ce ţin
16 Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. (Raport National). Chişinău: Tipografia “NovaImprim” SRL, 2011. p. 162
17 Situaţiile Excepţionale pe anul 2011. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. [On-line]: http://www.dse.md/sites/default/files/file/statistics/brosura_se_2011.
pdf (Vizitat la 24.08.2012)
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de asigurarea securităţii ecologice; dezvoltarea cooperării transfrontiere la toate nivelurile în
scopul realizării măsurilor de asigurare a monitoringului calităţii componentelor de mediu,
adoptarea măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor
tehnogene şi situaţiilor excepţionale18.
Prin urmare, toate aceste trei forme ale realizării funcţiei ecologice se află într-o interacţiune
strînsă, astfel că imposibilitatea statului de a asigura o utilizare raţională a naturii şi resurselor ei
poate duce la probleme ce ţin de protecţia mediului, care la la rîndul lor, pot să cauzeze dificultăţi
în asigurarea securităţii ecologice a populaţiei, deoarece potrivit opiniei profesorilor români Marinescu C. şi Corini V., „securitatea ecologică este o strategie fundamentală a statului aflată întrun raport de interconexiune cu dezvoltarea durabilă a naţiunilor”19, care ar trebui să includă
forme concrete, care să asigure necesarul de apă, hrană, combustibil etc. pentru populaţie, atît în
timp de pace, cît şi în timp de război, precum şi protecţia solului, a fertilităţii sale, pentru a produce cantităţile necesare de cereale, legume, fructe etc., ori protecţia pădurilor, a apelor, a re
surselor de materii prime, realizarea de stocuri, rezerve pentru perioade de calamităţi sau război,
inclusiv pentru export, în măsură să permită, pe această bază, importul de materii prime care
lipsesc în ţara respectivă.
Prof. Marinescu C. şi Rotaru A. sunt de părere că protecţia mediului constituie un element
esenţial al politicii economice şi sociale a statului, fiind un obiectiv de interes naţional, cu efecte
directe şi indirecte, pe termen lung în toate compartimentele sistemului social şi uman, îmbrăcînd în cele din urmă, forma unei activităţi complexe, care se desfăşoară după o concepţie unitară la nivel local şi naţional şi care reclamă, pe de o parte, menţinerea integrităţii mediului printrun control eficient al fluctuaţiilor factorilor antropici în limitele de suportabilitate ale acestora, iar
pe de altă parte, reconstrucţia şi recuperarea celor degradate, fie ca urmare a unor erori în strategia de dezvoltare, fie a unor catastrofe naturale20.
În viziunea lui Vlaicu V., protecţia mediului prin dimensiunile şi semnificaţiile sale, este o
problemă de interes naţional, iar statul, ca reprezentant al intereselor generale ale societăţii, va
trebui în orice împrejurare să garanteze cetăţenilor săi prin măsuri economico-financiare, organizatorice şi juridice realizarea cerinţelor legale, practice ale ocrotirii calităţii factorilor de mediu
şi ale ameliorării acestora21. În acest sens, protecţia mediului constituie o prioritate în cadrul activităţii de restructurare şi redimensionare a economiei după principiile economiei de piaţă şi
coloana vertebrală a strategiei de dezvoltare durabilă a societăţii de mîine22.
Din considerentul că problemele mediului sunt primordiale în realizarea funcţiei ecologice a
statului, profesorii Marinescu C. şi Corini V., sunt de părere că în scopul protecţiei eficiente a
mediului este necesară o legislaţie adecvată, deoarece ea trebuie să ţină seama de realităţile şi
priorităţile interne ale statului dat, însă nici să nu contravină convenţiilor internaţionale, de asemenea fără o astfel de legislaţie, nu se vor materializa politicile, strategiile guvernamentale de
mediu, oricît ar fi ele de strălucite, de experimentate şi de bine puse la punct pe motiv că norma
18 Hotărîrea de Guvern nr. 304 din 17.03.2007 cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare
a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. În: Monitorul Oficial nr.43-46/336 din 30.03.2007
19 Marinescu C., Corini V. Consideraţiuni privind relaţia dintre ecologie şi politologie. În: Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 22- 23 septembrie 2004 ( mun. Bălţi). Chişinău: F.E. -P. „Tipografia Centrală, 2004. p. 1327
20 Marinescu C., Rotaru A. Rolul statului în păstrarea unui mediu ambiant sănătos. În: Legea şi Viaţa,
2006, Nr. 4. p. 47
21 Vlaicu V. Locul şi rolul statului în asigurarea unui mediu sănătos. În: Legea şi Viaţa, 2007, Nr. 8. p .54
22 Marinescu C., Rotaru A. Rolul statului în păstrarea unui mediu ambiant sănătos. În: Legea şi Viaţa,
2006, Nr. 4. p. 47
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juridică impune reguli de conduită ecologică obligatorii atît pentru persoanele fizice şi juridice,
cît şi pentru stat şi organele lui, precum şi sancţiuni pentru săvîrşirea acestor încălcări.23
Potrivit datelor Raportului Naţional, pînă la data de 01.01.2011, Republica Moldova este stat
– parte a 26 de convenţii internaţionale în materie de mediu, dintre care 7 au tangenţă şi cu alte
domenii de activitate umană (agricolă,industrială, militară etc.); este semnatară a 19 documente
adiacente ale Convenţiilor, printre care 6 protocoale, 11 amendamente şi parte a două acorduri
internaţionale; iar pe plan intern funcţia ecologică a statului îşi găsea reflectare în 109 legi, 26 de
hotărîri ale Parlamentului, 142 de acte subordonate legilor, 10 strategii, 8 concepţii de mediu, 9
programe de mediu, 6 planuri de mediu şi 24 de acte ale autorităţii centrale de mediu24.
Ţinînd cont de cele relatate vizavi de locul şi rolul statului în protecţia mediului, inclusiv şi al
asigurări realizării dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos, se poate de
concluzionat că în calitate de instituţie politică care îşi exercită autoritatea suverană asupra unui
teritoriu şi a unei populaţii, statul poartă răspundere atît în faţa cetăţenilor săi, cît şi în faţa co
munităţii internaţionale pentru asigurarea unui mediu sănătos, a unor condiţii de trai benefice
pentru dezvoltarea fizică şi psihică a individului, în scopul asigurării desfăşurării normale a strategiei mondiale de dezvoltare durabilă a generaţiilor viitoare.

Referinţe bibliografice
1. Baltag D. Teoria generală a dreptului. Chişinău: U.L.I.M. (F.E.- P. „Tipografia Centrală”),
2010. 536 p.
2. Capcelea A. Dreptul ecologic. Chişinău: Ştiinţa, 2000. 270 p.
3. Hotărîrea de Guvern nr. 304 din 17.03.2007 cu privire la aprobarea Programului Naţional
de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. În: Monitorul Oficial nr.4346/336 din 30.03.2007
4. Iancu Gh. Drepturile fundamentale şi protecţia mediului. Bucureşti: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 1998. 252 p.
5. Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. În: Monitorul Oficial
nr. 165-166 din 02.09.2008
6. Lupan E. Dreptul Mediului. Cluj-Napoca: Editura ARGONAUT, 1998. 304 p.
7. Lupan E. Dreptul mediului. Partea generală I. Bucureşti: Lumina-Lex, 1996. 238 p.
8. Marinescu C., Corini V. Consideraţiuni privind relaţia dintre ecologie şi politologie. În: Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Materiale ale conferinţei ştiinţificopractice internaţionale din 22- 23 septembrie 2004 ( mun. Bălţi). Chişinău: F.E. -P. „Tipografia
Centrală, 2004. 1311-1328 p.
9. Marinescu C., Rotaru A. Rolul statului în păstrarea unui mediu ambiant sănătos. În: Legea
şi Viaţa, 2006, Nr. 4. 46-47 p.
10. Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti: Editura ALL Beck, 2003. 529 p.
11. Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău: Bons Offices, 2006.
536 p.
12. Sănătatea copiiilor şi mediul înconjurător în Republica Moldova. Raport Naţional. Chişinău, 2010. [On-line]: http://www.mediu.gov.md/images/documente/starea_mediului/rapoarte/
nationale/p5_Raport-Parma-ro.pdf (Vizitat la 24.08.2012)
23 Marinescu C., Corini V. Consideraţiuni privind relaţia dintre ecologie şi politologie. În: Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 22- 23 septembrie 2004 ( mun. Bălţi). Chişinău: F.E. -P. „Tipografia Centrală, 2004. p. 1327
24 Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. (Raport National). Chişinău: Tipografia “NovaImprim” SRL, 2011. p. 159

152

13. Situaţiile Excepţionale pe anul 2011. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
al Ministerului Afacerilor Interne. [On-line]:
14. http://www.dse.md/sites/default/files/file/statistics/brosura_se_2011.pdf
(Vizitat
la
24.08.2012)
15. Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. (Raport Naţional). Chişinău: Tipografia “Nova-Imprim” SRL, 2011. 192 p.
16. Teodoroiu S.-M. Noi aspecte privind regimul juridic al deşeurilor la nivel comunitar european. În : Studii de Drept Românesc, Nr. 1-2, 2008. 199-210 p.
17. Vlaicu V. Locul şi rolul statului în asigurarea unui mediu sănătos. În: Legea şi Viaţa, 2007,
Nr. 8. 53-58 p.
18. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.- Москва: Норма, 2001. 660 c.
19.	Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М.: Издательская группа
НОРМА-ИНФРА, 2001. 433 c.
20.	Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для
высших юридических учебных заведений. - М.: Юристъ, 1998. 668 c.
21. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. -М.: Дело, 2001. 768 c.
22. Общая теория права и государтсва. Учебник/Под. ред: В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 1999. 520 c.

153

ROLUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ÎN IMPLEMENTAREA POLITICILOR CU PRIVIRE
LA EVALUAREA ŞI REPARAREA PREJUDICIULUI ECOLOGIC
Grigore ARDELEAN
Lector univ. drd., Academia „Ştefan cel Mare”
a MAI al Republicii Moldova
ardeleangrigore@mail.ru

Summary
The right to a healthy environment and the ecologically injurious, now is a basic prerogative,
which is priority ensure compliance in respect of any interest in the context of trends in economic development today are higher safety standards required the existence of tomorrow. Protection mechanisms existing environmental factors may be regarded as ineffective in the absence
of environmental policies that will establish the methods and techniques to implement them in
accordance with certain standards that have stood the test of efficiency in developed countries.
An important role in this regard, besides the existence of a legal framework quality, it is the state
that will ensure subordinate bodies through effective and timely implementation of these techniques, including constantly changing, and compliance with requirements imposed by the society
to the extent which will enable prevention of potential ecological disaster. In this respect, remedy
environmental factors affected becomes virtually impossible if the responsible authorities have
provided some policies that provide assessment and ecological damage caused, and the development of standards against potential disaster.,
Keywords: standards, prerogative, economic development, ecological damage, requirements
imposed, responsible
Existenţa omului în cadrul unei societăţi care se pretinde a fi caracterizată de o ambianţă favorabilă acestuia din toate punctele de vedere, inclusiv şi cel ecologic, implică necesitatea respectării sub aspect reciproc a unor norme de convieţuire prestabilite, având la bază unele reguli şi
practici ce şi-au confirmat de mult eficienţa. Tendinţele evoluţioniste actuale manifestate de marea majoritate a subiecţilor participanţi la procesul economico-industrial, atestă şi o ignoranţă
totală faţă de normele de mediu, în timp ce pentru alţii acestea rămân a fi sacre. Cu părere de rău,
însă, statele cu o economie dezvoltată sesizează prea târziu eminenţa pericolului ecologic care
urmează a fi evitat doar cu implicarea unor resurse disproporţionale avantajelor obţinute în mod
excesiv şi într-un timp relativ scurt, iar în cazul unor ezitări, subminarea propriul viitor devine
inevitabil. Foarte puţine guverne şi organe subordonate acestora, responsabile de promovarea
politicilor de mediu, au încercat să schimbe sensul acestor tendinţe ameninţătoare, atunci când
rolul cel mai important şi decisiv în reglementare le revine acestora. Cu toate că activitatea organelor responsabile de protecţia şi conservarea factorilor de mediu, în ultimii ani, înregistrează noi
performanţe în vederea diversificării metodelor de supraveghere şi control a activităţilor cu impact asupra mediului, totuşi acestea sunt considerate a fi insuficiente în măsura în care ritmul
avansării tehnologice este superior celui de reglementare a cadrului juridic.
În această ordine de idei ne vom referi şi la situaţia Republicii Moldova la capitolul eficienţă
în reglementare şi implementare a politicilor de mediu ce se atribuie în competenţa autorităţilor
publice de orice nivel.
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Astfel, analizând legislaţia de mediu existentă în Republica Moldova, constatăm că aceasta
corespunde într-o măsură oarecare standardelor europene şi internaţionale datorită unor adaptări consecutive şi coerente, însă calitatea elaborării cadrului normativ în vederea protecţiei mediului comportă anumite particularităţi ce variază de la stat la stat, luându-se în considerare factorul economic, politic, geografic şi demografic în ansamblu. Un rol deosebit de important în
acest sens, pe lângă existenţa unui cadrului juridic calitativ, îi revine statului ce urmează să asigure prin intermediul organelor subordonate aplicarea eficientă şi oportună a acestor norme, inclusiv modificarea şi conformarea acestora în permanenţă cu cerinţele impuse de societate în măsura în care vor permite prevenirea unor eventuale catastrofe de ordin ecologic. Reforma tuturor
domeniilor economiei naţionale a condiţionat necesitatea schimbării atitudinii faţă de utilizarea
resurselor naturale, a promovării unei dezvoltări economice şi sociale compatibile cu normele de
mediu ce urmează a fi respectate în cursul dezvoltării durabile. Bazele politicii de mediu în etapa
de tranziţie la economia de piaţă au fost puse de şirul actelor legislative şi normative adoptate cu
utilizarea unor tehnici avansate în corespundere cu tratatele internaţionale având în vedere specificul factorilor naturali. Aspiraţiile actuale ale Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea
Europeană pot fi realizate doar odată cu armonizarea cadrului legislativ în corespundere cu noile
exigenţe impuse de legislaţia comunitară, nu doar la nivel de reglementare, dar şi la nivel de implementare a politicilor, situaţie valabilă şi în domeniul mediului. Un pas important în acest sens,
îl constituie adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară1, care în mod evident pune în sarcina diferitor organe ale statului
anumite responsabilităţi. În procesul de modificare şi adaptare a legislaţiei de mediu, este necesar
de a delimita corect competenţele autorităţilor publice în vederea protecţiei şi conservării factorilor de mediu, ţinînd cont de faptul că acestea constituie veriga de bază în coordonarea şi supravegherea activităţilor cu impact asupra mediului. Cu toate că în prezent conform legislaţiei naţionale de mediu, competenţele autorităţilor publice sunt delimitate în funcţie de nivelul acestora,
delimitarea în cauză rămîne a fi însă una imperfectă, fapt ce presupune anumite divirgenţe în
cazul responsabilizării anumitor structuri administrative. Pentru evitarea acestor contradicţii,
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.605 din 02.11.2001 a aprobat Concepţia politicii de mediu, unde una din direţiile prioritare a politicii în cauză potrivit pct.1 lit.(b) o constituie „descentralizarea managementului potenţialului natural, delimitarea clară a competenţelor autorităţilor publice locale în domeniu, antrenarea specialiştilor în domeniul mediului pentru eficientizarea acţiunilor manageriale, elaborarea unor planuri de acţiuni locale”.2 Adoptarea hotărârii în
cauză a constituit un prim pas în ce priveşte demararea etapei de adaptare a legislaţiei de mediu
existente la standardele comunitare şi în mod firesc urma să aibă loc delimitarea strictă a competenţelor, lucru care nici pînă în prezent nu a fost realizat. Această opinie este expusă şi în conţinutul proiectului Strategiei Naţionale de mediu pentru anii 2012-2022, unde se afirmă că Concepţia
nu a fost dezvoltată ulterior în documentele de planificare detaliată (de exemplu, strategie, plan
de acţiune, etc.), stabilind obiective cuantificabile, care trebuie atinse.3 În opinia unor autori,
adoptarea Concepţiei nu a dus la stabilirea unui cadru strategic pentru sectorul de mediu din
Republica Moldova, n-a fost elaborată nici o strategie de mediu sau planuri de acţiune aferente,
bazate pe prevederile concepţiei. Deşi ţara a elaborat documente de politici axate pe probleme
specifice de mediu sau sectoare economice (de exemplu, deşertificarea, gestionarea terenurilor,
1 Hotărârea Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară
nr. 1345 adoptat: 24.11.2006 , Monitorul Oficial nr 189 din: 15.12.2006;
2 Hotărârea Parlamentului nr.605 din 02.11.2001 privind aprobarea Concepţiei politicii de mediu în Republica Moldova.
3 Proiectul Strategiei Naţionale de mediu 2012-2022.

155

alimentarea cu apă şi canalizarea deşeurile, silvicultura, energia etc.), lipsa unei strategii naţionale de mediu şi a planului de acţiune aferent a dus la ceea ce ar putea fi calificat drept un deficit de
strategie în sectorul de mediu în Republica Moldova.4
În acest context, ţinem să precizăm că delimitarea competenţelor, în baza unor politici de
mediu, este indinspensabilă în primul rând autorităţilor publice, care desfăşoară o activitate îndreptată nemijlocit la supravegherea şi controlul activităţilor ce pun în pericol anumiţi factori de
mediu (apa, solul) care sunt utilizaţi mai frecvent şi în mod excesiv. O altă problemă generată de
lipsa unor politici de mediu puse în sarcina autorităţilor publice, poate fi dedusă în urma analizei
prevederile capitolului II al Legii nr.1515-XII din 16.06.1993, unde constatăm că competenţele
Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului în domeniul protecţiei mediului care au un caracter
general, dublează într-o măsură oarecare competenţelor autorităţilor publice de specialitate, precum şi a celor de nivel local.
Astfel, având în vedere competenţele Guvernului în domeniul protecţiei mediului, în pofida
faptului că acesta reprezintă puterea executivă a statului, considerăm necesar a ne expune punctul
de vedere în sensul strămutării unor atribuţii din competenţa acestei autorităţi către organele de
specialitate în scopul descentralizării acestora în domeniul protecţiei mediului.
Dintr-un alt punct de vedere, suntem de acord cu atribuţiile exercitate de către organul legislativ şi cel executiv în domeniul protecţiei mediului, ţinând cont că acestea sunt responsabile în
dirijarea tuturor domeniilor vieţii, cu condiţia evitării conflictului de competenţe în sensul conferirii autorităţilor publice de specialitate unui spectru mult mai larg de atribuţii dar şi mai multă
autonomie în elaborarea unor politici de mediu în conformitate cu legislaţia naţională,5 fiind
dictate de necesităţile actuale care ulterior adoptării vor fi implementate însăşi de aceste organe.
Aplicarea principiul autonomiei în reglementare, evident în limita competenţelor (emiterea unor
dispoziţii, ordine, instrucţiuni şi regulamente cu aprobarea acestora în ordinea stabilită de lege şi
unele acte normative), este indinspensabil şi necesar autorităţilor publice la nivel local anume în
faza de prevenire a unor eventuale prejudicii şi respectiv în scopul exercitării sarcinilor sale atribuite în baza art. 10 lit. (a) a Legii nr.1515-XII din 16.06.1993 cu privire la protecţia mediului
înconjurător. Evident este faptul că obiectivele propuse în cadrul concepţiei menţionate mai sus
urmează a fi reflectate în conţinutul unor legi şi acte normative care devin obligatorii pentru autorităţile publice la nivel de executare, însă de multe ori devine problematică procedura de implementare a acestor politici, din cauza suprapunerii unor competenţe în faza de executare, adică
cele ale organele specializate subordonate organului central de mediu cum ar fi cazul Inspectoratului Ecologic de Stat, cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale în ce priveşte supravegherea şi controlul activităţilor economice cu impact asupra mediului. Din acest punct de vedere este necesar efortul statului în delimitarea strictă a competenţelor în vederea prevenirii unor
prejudicii ecologice, în schimbul eficienţei ce urmează a fi garantată de aceste organe şi respectiv
responsabilizarea lor în cazul depistării unor abateri.
Astfel, analizând în continuare Concepţia politicii de mediu aprobată în anul 2001 constatăm
încă o dată, că aceasta nu şi-au găsit pe deplin realizare nici în privinţa altor documente de politici
cum ar fi cele de consolidare a potenţialului instituţional şi managerial în vederea descentralizării
managementului potenţialului natural, delimitarea clară a competenţelor autorităţilor publice locale în domeniu, elaborarea unor planuri de acţiuni locale, implementarea abordării zonale în
managementul de mediu, reducerea treptată a volumului de inspecţii, supravegheri, intensifica4 Breda Howard, Ludmila Gofman, Environmental Protection Law and Policy, Law approximation to EU
Standards in the Republic of Moldova, Chişinău, 2010, p. 84;
5 Hotărîrea guvernului Nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă
de documentele de politici , Publica în Monitorul Oficial din 19.01.2007 Nr. 006
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rea activităţii de monitoring (evaluare, prognozare), de coordonare, de consultare, de elaborare a
soluţiilor etc.
Potrivit legislaţiei naţionale de mediu, la momentul de faţă nu există careva reglementări exprese ce ar indica la atribuirea unor competenţe în domeniul protectiei mediului unor autorităţi
publice altele decât cele investite nemijlocit cu atribuţii în vederea protecţiei factorilor de mediu.
Aici putem menţiona un şir de organe ale autorităţii publice ce în mod obişnuit ar putea desfăşura unele măsuri de prevenire dar şi de constatare, expertizare, evaluarea şi reparare a prejudiciului
adus mediului, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Apărării.
În acest sens, propunem ca model legislaţia de mediu a României6 care prevede expres atribuţiile acestor organe în domeniul protecţiei mediului, fapt ce şi-a confirmat de mult eficienţa în
realizarea sarcinilor comune în vederea prevenirii şi documentării faptelor ce pun în pericol factorii de mediu.
Deci, analizând legislaţia de mediu a statului vecin la capitolul politici de mediu, constatăm cu
certitudine că randamentul eficienţei în reglementare este destul de impunător, bazat pe principii
de colaborare, fapt ce sporeşte şansa de prevenire, precum şi cea de constatare, evaluare şi reparare a prejudiciului adus mediului. În acest sens, considerăm oportună ideea unificării competenţelor mai multor ministere în cadrul unui singur act legislativ, în cazul de faţă vorbim de Legea
nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, având în vedere faptul că
cele mai periculoase activităţi ce periclitează factorii de mediu sunt coordonate nemijlocit de
aceste autorităţi, iar în scopul eficientizării măsurilor de constatare, reacţionare şi lichidarea unor
daune de mediu este necesară adoptarea de către Guvern a unei hotărâri care să reglementeze
ordinea şi consecutivitatea acţiunilor întreprinse în mod de urgenţă de către fiecare organ în
parte, urmînd în această direcţie exemplu cadrului normativ al României7 elaborat în corespundere cu standardele impuse de necesităţile comunitare. Soluţionarea acestei probleme este necesară în contextul eficientizării tuturor mecanismelor privind protecţia mediului şi nu numai celor
ce stau la baza prevenirii unui prejudiciu ecologic ci şi a celor ce presupun evaluarea şi repararea
prejudiciului cauzat.
Astfel, analizând cadrul juridic şi politicile de mediu promovate în Republicii Moldova constatăm faptul că acestea se limitează doar la aspectul preventiv caracterizat prin apărare unor relaţii constituite în procesul utilizării, conservării şi dezvoltării factorilor de mediu. Acest fapt este
confirmat şi de doctrină, iar în opinia unor autori8, metoda de reglementare este determinată de
necesitatea legiferării anumitelor relaţii de folosire, conservare, dezvoltare şi protecţie, a mediului, fapt ce impune intervenţia statului în aceste relaţii şi ca rezultat instituirea normelor cu caracter imperativ, dictat de importanţa problemei, precum şi din motivul că această problemă prezintă interes public.
Aşadar, luând în considerare faptul că istoria dreptului încă nu a înregistrat cazuri în care o
normă imperativă indiferent de ramura de drept din care face parte, să nu fi fost ignorată niciodată, în cazul unor prejudicii aduse mediului, cadrul juridic adoptat cu scoaterea în evidenţă doar
a normelor de prevenire, devine ineficient.
Având în vedere faptul, că în materie de mediu, normele ce formează mecanismul de prevenire a prejudiciului ecologice sunt indispensabile reieşind din specificul acestuia, astfel încît devine
mai eficientă prevenirea în raport cu repararea, totuşi la momentul de faţă, este necesară intensi6 Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 Monitorul Oficial al României nr. 70 din 17 februarie 2000.
7 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului nr. 68/2007 M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007.
8 Igor Trofimov. Dreptul mediului. Chişinău 2002.
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ficarea procesului de reglementare a cadrului juridic pe baza politicilor de mediu elaborate şi în
scopul constatării, evaluării şi reparării prejudiciului ecologic de rînd cu cele de prevenire. Această necesitate este impusă de împrejurările în care autorităţile responsabile de supravegherea activităţilor cu impact asupra mediului, în ultima perioadă de timp nu mai deţin control absolut
asupra modului de utilizare a resurselor naturale, datorită desfăşurării activităţilor economice cu
implicarea tehnologiilor avansate, creşterea necesităţilor de consum, fapt confirmat şi de statisticile ce reflectă anual calitatea mediului în Republica Moldova.
În această ordine de idei, menţionăm că pe lângă reglementarea normele de prevenire este
necesară reglementarea în egală măsură şi a normelor cu privire la repararea prejudiciului ecologic deja cauzat, fapt ce poate deveni posibil doar în urma elaborării unor politici de mediu clare
cu implicarea nemijlocită a tuturor autorităţilor publice vizate, atât la nivel de elaborare cît şi la
nivel de implementare, având în vedere că la etapa actuală unele autorităţi publice abilitate cu
asemenea atribuţii nu cunosc cu claritate obiectivele sale de activitate datorită lipsei unor strategii
desăvîrşite care pot atinge apogeul perfecţiunii însăşi cu efortul acestor autorităţi.
Deci, aşa cum am menţionat anterior, prejudiciul ecologic comportă anumite caractere specifice în raport cu celelalte categorii de prejudicii, fapt ce presupune implimentarea unor norme
specifice de reparare reieşind din caracterele specifice pe care acesta le manifestă:
1. caracterul cumulativ şi sinergetic care fac ca atingerile aduse mediului să se cumuleze între
ele dacă nu se intervine pentru fiecare în parte şi la timp.
2. caracterul difuz în manifestarea lor şi în stabilirea legăturii de cauzalitate între daună şi
elementul material al conţinutului faptei ilegale.
3. caracterul de ricoşeu al efectelor sale, în sensul că atingerile aduse mediului ricoşează şi
asupra persoanei fizice şi a drepturilor sale, inclusiv asupra celor fundamentale. În acest
sens este dificil de determinat subiectul prejudiciat(victima), iar aici apare şi dificultatea
determinării cuantumului acestuia în lipsa pretenţiilor invocate.
4. caracteristica dificultăţi de a dovedi dauna ecologică şi a întinderii sale la plafonarea despăgubirilor în unele situaţii.9 Deoarece prejudiciul ecologic manifestă efecte în timp, este
dificil de a fi stabilit momentul în care acesta s-a produs, respectiv şi persoana responsabilă de cauzarea acestuia.
5. prejudiciul ecologic este unul ireversibil ce nu poate fi reparat în totalitate şi în termeni
restrânşi, fapt ce pune la îndoială eficienţa reparării.
În opinia unor autori,10 protecţia mediului este de interes public, iar statului îi revine, în primul rând, sarcina de a veghea ca factorii de mediu să nu fie expuşi pericolului de poluare, iar în
cazul în care nu sa evitat producerea unei catastrofe ecologice să impună persoanele vinovate la
repararea prejudiciilor cauzate. Pornind de la această idee, considerăm că în situaţia cauzării unor
prejudicii mediului, statul prin intermediul autorităţilor publice, este obligat să întreprindă măsuri în vederea impunerii subiecţilor responsabili la repararea prejudiciului cauzat, iar în scopul
realizării acestei misiuni, sunt necesare şi anumite pârghii şi mecanisme puse la dispoziţia autorităţilor responsabile ce urmează a fi legiferate pe baza unor politici de mediu consecvente şi
adaptate unor practici confirmate din punct de vedere al eficienţei în implementare, astfel încât
autorităţile publice să deţină rolul principal. Sugestia în cauză reiese din analiza situaţiei existente
în Republica Moldova la acest capitol, ce denotă o lipsă de organizare, conlucrare şi coerenţă în
elaborarea politicilor de mediu, iar în privinţa mecanismelor de constatare, evaluare şi reparare a
prejudiciului ecologic, acestea lipsesc cu desăvârşire. În această ordine de idei, considerăm că
pentru eficientizarea activităţii exercitate de autorităţile publice în vederea evaluării şi asigurării
9 Mircea Duţu. Dreptul mediului. Bucureşti, editura Gamian 1993. Pag.404.
10 Vlad Vlaicu. Publicaţie ştiinţifico-practică. Legea şi veaţa. Ediţia 2006, pag. 29.
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unei reparări pe cît de posibil depline a prejudiciului ecologic, este necesară mai întâi de toate
divizarea întregului proces în trei etape.
Prima etapă se referă la elaborarea unor politici ce vor corespunde exigenţelor actuale, cu luarea în considerare a practicilor internaţionale, a cerinţelor ce urmează a fi respectate în contextul
integrării europene, a activităţilor economice cu impact asupra mediului, a zonei în care sunt
desfăşurate aceste activităţi, impactul acestor politici asupra celorlalte domenii, precum şi posibilitatea implementării acestora.
A doua etapă constă în transpunerea politicilor elaborate în conţinutul unor legi, acte normative subordonate legii, cu stabilirea competenţelor clare în vederea supravegherii, constatării,
evaluării şi compensării prejudiciului ecologic cauzat.
Etapa finală a acestui proces, fiind considerată cea mai dificilă, dar şi cea mai importantă, constă în aplicarea normelor adoptate în baza unor politici consecvente, unde rolul autorităţilor publice vizate este indinspensabil în procesul implementării acestora, fapt ce presupune aportul nu
doar a autorităţilor publice centrale, dar şi a celor de specialitate la nivel local, având în vedere
faptul că eficienţa reparării prejudiciului ecologic depinde în mare parte de momentul constatării,
evaluării parametrilor cantitativi, situaţie posibilă doar în baza unei reacţionării oportune bazate
pe anumite tactici şi mecanisme bine determinate şi reglementate de cadrul normativ existent.
Dacă e să analizăm procesul actual de elaborare şi implementare a politicilor referitoare la
evaluarea şi repararea prejudiciului ecologice în Republica Moldova, atunci constatăm cu regret
că acesta nici pe departe nu face faţă necesităţilor actuale, aceste relaţii fiind reglementate doar la
nivel naţional în baza legii nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
art. 91 potrivit căreia ” persoanele fizice şi juridice sunt obligate a recupera daunele şi prejudiciile în
modul şi în mărimile stabilite în baza legislaţiei în vigoare ”, iar legislaţia în vigoare cunoaşte existenţa câtorva instrucţiuni şi metodici referitoare la evaluarea şi repararea prejudiciului ecologic
elaborate în lipsa unor politici şi strategii consecvente adaptate la cadrul normativ internaţional
cu toate că Republica Moldova a aderat la un şir de Convenţii şi tratate internaţionale. Aici ne
referim la Convenţia de la Aarhus11 privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, pe baza căreia timp de zece ani nu a fost elaborată nici o strategie în vederea asigurării accesului la justiţie privind repararea prejudiciului ecologic, fapt ce reprezintă rezultatul reglementărilor şi respectiv garantul reparării prejudiciului
prin compensare. Luând în considerare faptul că Convenţia în cauză are putere de lege pe întreg
teritoriul ţării, fiind o reglementare internaţională care are prioritate faţă de orice alte instrumente de drept interne, cu excepţia celor care conţin dispoziţii mai favorabile, Guvernul a adoptat şi
un act normativ12 în scopul implementării dispoziţiilor acestei legi.
Însă, reglementarea în cauză vine după ce în anul 2009 Comitetul de Conformitate al Convenţiei a transmis Republicii Moldova un şir de recomandări, care au fost elaborate ca urmare a
constatării faptului de neexecutare a prevederilor Convenţiei la nivel naţional şi care au fost
transmise în scopul eficientizării procesului de implementare a Convenţiei în Republica Moldova. Deci, pe lîngă lipsa de strategie, pentru acest domeniu este specifică şi divergenţa în aplicarea
normelor existente la capitolul evaluării şi reparării prejudiciului ecologic, fiind constatată în faza
examinării de către instanţele de judecată a unor litigii ce rezultă din cauzarea daunei ecologice.
Drept exemplu putem menţiona cauza nr. 2-279/07:
11 Convenţia de la Aarhus din 25.06. 1998 intrată în vigoare la 30 octombrie 200, ratificată de Republica
Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.346-ХIV din 7 aprilie 1999.
12 Hotărîrea Guvernului RM Nr. 471 din 28.06.2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015).

159

“Întreprinderea pentru Silvicultură or. Iargara a depus cerere de chemare în judecată împotriva
lui Bahcivanji Gh. privind încasarea prejudiciului material cauzat în urma contravenţiei silvice în
sumă de 211 lei 68 bani. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, Bahcivanji Gh. a încălcat
legislaţia silvică prin tăierea ilicită a arborilor din fondul forestier de stat. Faptul contravenţiei comise
a fost indicat în procesul verbal nr. 137/24 din 22.02.07. În urma comiterii contravenţii în cauză,
pârâtul a cauzat pagubă materială în sumă de 211 lei 68 bani, suma fiind calculată conform legislaţiei silvice. Prin decizia Judecătoriei Leova din 22.03.07 cu privire la contravenţia administrativă,
Bahcivanji Gh. a fost recunoscut vinovat în comiterea delictului contravenţional şi supus sancţiunii
sub formă de amendă. Reclamantul a solicitat să fie încasată de la Bahcivanji Gh. suma prejudiciului
material cauzat în mărime de 211,68 lei. Prin hotărârea Judecătoriei Leova din 30.03.07 acţiunea a
fost admisă. S-a perceput de la Bahcivanji Gh. în beneficiul ÎSS Iargara prejudiciul material în sumă
de 211 lei 68 bani şi taxa de stat de 270 lei. Hotărârea nu a fost supusă nici unei căi de atac.”
Astfel, la soluţionarea acestor categorii de litigii este necesar de atras o atenţie deosebită la
faptul dacă se calculează corect sau nu cuantumul prejudiciul cauzat mediului înconjurător.
În acest sens, instanţele de judecată au la dispoziţie două acte ce reglementează modalitatea de
calcul a cuantumului prejudiciului cauzat spaţiilor verzi prin defrişare ilegală, primul act este
unul legislativ, Codul Silvic unde în anexa nr.1 stabileşte tarifele de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la
gradul de încetare a creşterii lor, însă, pentru calcularea cuantumului despăgubirilor aduse spaţiilor verzi există şi Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi
ale localităţilor urbane şi rurale13 unde de asemenea în anexa nr. 1, stabileşte modul de calcul al
cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi până la gradul de încetare a creşterii lor, care prevede tarife diferite în funcţie
de obiectul litigiului, în sensul că prima anexă se referă la pădurile-parc, iar ultima la spaţiile
verzi cu excepţia pădurilor-parc. În soluţionarea cauzei redate mai sus, pentru calcularea cuantumului prejudiciului au fost aplicate prevederile anexe 1 la Codul Silvic, însă sunt cunoscute cazuri
similare unde pentru evaluarea prejudiciului sunt aplicate prevederile Instrucţiunii, fapt ce ne dă
temei să presupunem că aplicarea neuniformă a legislaţiei referitoare la calcularea prejudiciului
cauzat mediului se datorează imperfecţiunii cadrului juridic existent care admite diferite interpretări la stabilirea corectă a obiectului litigiului, cu toate că în acest sens art. 16 al Legii nr. 591XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale14 vine să
facă claritate în aplicarea normelor respective.
Deci, în scopul excluderii unor divirgenţe de interpretarea şi aplicarea normelor ce stabilesc
modul de calculare a cuantumului prejudiciului cauzat spaţiilor verzi, propunem unele modificări
la Codul Silvic şi anume în partea ce se referă la categoriile de vegetaţie expuse în coloniţa 3 a anexelor 1, 2 şi 3 în scopul excluderii acestora şi introducerii lor în locul anexelor 1, 2 şi respectiv
crearea anexei 3 în cadrul Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale, deoarece pădurile cu funcţii igienico-sanitare şi de recreere, pădurile urbane, pădurile-parc, sectoarele de păduri-parc din zonele verzi ale localităţilor, pădurile din zonele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă şi din zonele de protecţie sanitară
a staţiunilor balneare expuse în anexele la Codul Silvic, de asemenea fac parte din categoria vegetaţiei urbane având în vedere menirea lor funcţională, iar în rezultatul acestor modificări va fi
evitată aplicarea neuniformă a normelor cu privire la calcularea cuantumului prejudiciului cauzat
spaţiilor verzi în funcţie de interesele personale a unor reprezentanţi ai puterii judecătoreşti.
13 Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudicial cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane
şi rurale aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului Nr. 34 din 16.09.2008
14 Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.
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O altă situaţi ce demască calitatea proastă a politicilor referitoare la repararea prejudiciului
ecologic, precum şi a tehnicilor de implementare a acestora, se referă la faptul, că de multe ori
instanţele de judecată la soluţionarea litigiilor de mediu, întâlnesc diverse neclarităţi în vederea
determinării corecte a subiectului cauzator de daune, precum şi a gradului de vinovăţie din cauza
imperfecţiunii legislaţiei la acest capitol, cu toate că la moment există un şir de acte legislative şi
normative care vin să ofere soluţii în cazul unor divirgenţe de ordin aplicativ. În acest sens, venim
să motivăm această afirmaţie prin prisma unor precedente judiciare (cerere de chemare în judecată depusă de Inspectoratul Ecologic de Stat împotriva primarului or. Rezina M.C. privind repararea
prejudiciului cauzat mediului),15 unde persoana cu funcţie de răspundere (primarul) a fost impus
prin hotărârea primei instanţe la repararea prejudiciului cauzat mediului prin decizia adoptată de
acesta, iar ulterior Curtea de Apel a casat hotărârea primei instanţe şi a pronunţat o nouă hotărâre prin care a fost respinsă integral acţiunea înaintată de Inspectoratul Ecologic de Stat împotriva
lui M.C. Speţa în cauză demonstrează încă o dată faptul, că cadrul juridic existent care vine să stea
la baza soluţionării litigiilor ce au ca obiect repararea prejudiciului ecologic, este elaborat pe baza
unor politici imperfecte ce manifestă un caracter dezorganizat şi neconstructiv care admite unele
contradicţii chiar între autorităţile responsabile de implementarea acestor politici. Adoptăm
această concluzie analizând decizia primei instanţe care a dispus sancţionarea persoanei cu funcţie de răspundere(primarul) luând ca bază prevederile art. 1398 Cod civil16 potrivit căruia „cel ce
acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial cauzat” şi decizia Curţii de Apel care a ţinut cont de prevederile art. 10 lit. a) al Legii privind protecţia mediului înconjurător, conform căreia” autorităţile administraţiei publice ale oraşului în
comun cu autorităţile locale pentru mediu şi pentru sănătate asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos şi folosirea raţională a resurselor naturale, exercită un control permanent asupra
respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului”. Pe lângă faptul că deciziile instanţelor de
judecată diferă în acest caz datorită lacunelor în legislaţie, totuşi părerea noastră subiectivă optează în favoarea deciziei adoptate de Curtea de Apel, deoarece persoana cu funcţie de răspundere a
luat o decizie în interesul societăţii şi nu în interes personal făcând uz de prevederile art.10 a Legii
privind protecţia mediului înconjurător conform cărora autorităţile administraţiei publice în comun cu autorităţile locale pentru mediu asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos, de
aici deducem că dispoziţia emisă de primar vine să asigure buna organizare a activităţii administrative inclusiv şi în domeniul mediului pentru evitarea unui alt prejudiciu, fapt care putea fi întreprins şi de autorităţile locale pentru mediu şi nu cu autorizaţia lor, deoarece norma menţionată mai sus conţine sintagma „în comun” şi nu „cu autorizaţia”. O controversă asupra punctului
de vedere expus mai sus poate fi desprinsă din întrebarea dacă această normă nu favorizează
unele abuzuri din partea autorităţilor publice faţă de factorii de mediu. Da, ar exista şi aici o nesiguranţă a faptului că în schimbul acordării autonomiei decizionale autorităţilor administraţiei
publice în aplicarea normelor de mediu pe principiu de descentralizare cu respectarea prevederilor legii17 ar facilita abuzul din partea acestora. Tocmai din acest considerent, în scopul instituirii
unui control în ce priveşte uzul de competenţă în aplicarea legislaţiei, inclusiv şi celei de mediu,
de către autorităţile administrative, recent Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
68/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare având ca prioritate principiul
descentralizării competenţelor, dar şi principiul descentralizării responsabilităţilor care de fapt

15 Notă informativă a CSJ Cu privire la generalizarea practicii judiciare de aplicare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului înconjurător
16 Codul Civil al Republicii Moldova/Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. M.O. nr.82-86 din 22 iunie 2002.
17 Legea RM nr.435-XIV din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă.
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urmăreşte scopul responsabilizării unui număr mai larg de subiecţi implicaţi în activităţi cu caracter administrativ, respectiv şi în scopul excluderii unor abuzuri din partea acestora.
De asemenea, abuzul de competenţă urmează a fi evitat şi prin procedurile de raportare şi
control de legalitate în relaţia cu nivelurile administrative superioare care trebuie să asigure autonomia locală lărgită, în paralel cu legalitatea şi profesionalismul deciziilor şi acţiunilor locale.18
Astfel, în scopul îmbunătăţirii situaţie la capitolul elaborării şi implementării politicilor de
mediu, având la bază studiului de mai sus, venim cu unele propuneri, în speranţa că vor fi luate
în consideraţie de subiecţii responsabili de elaborarea şi implementarea politicilor cu privire la
evaluarea şi repararea prejudiciului ecologic, cum ar fi:
1. Delimitarea clară a competenţelor privind managementul potenţialului natural, fapt ce nu a
post realizat în baza Concepţiei politicii de mediu aprobată prin Hotărârea Parlamentul Republicii Moldova nr.605 din 02.11.2001.
2. Strămutarea unor atribuţii din competenţa Guvernului către organele de specialitate în scopul descentralizării competenţelor în domeniul protecţiei mediului, fapt prin care li se vor conferi şi o autonomie mai largă, datorită faptului că aceste autorităţi posedă situaţia la acest capitol
în detaliu.
3. Conferirii autorităţilor publice de specialitate a unui spectru mult mai larg de atribuţii dar
şi mai multă autonomie în elaborarea unor politici de mediu în conformitate cu legislaţia naţională, fiind dictate de necesităţile actuale care ulterior adoptării vor fi implementate însăşi de
aceste organe.
4. Unificarea competenţelor diferitor Ministere în cadrul unui singur act legislativ, în cazul de
faţă vorbim de Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, avînd
în vedere faptul că cele mai periculoase activităţi ce periclitează factorii de mediu sunt coordonate nemijlocit de aceste autorităţi, iar în scopul eficientizării măsurilor de constatare, reacţionare
şi lichidarea unor daune de mediu este necesară adoptarea de către Guvern a unei hotărîri care să
reglementeze ordinea şi consecutivitatea acţiunilor întreprinse în mod de urgenţă de către fiecare
organ în parte.
5. Pe lângă reglementarea normele de prevenire este necesară reglementarea în egală măsură
şi a normelor cu privire la repararea prejudiciului ecologic deja cauzat, fapt ce poate deveni posibil doar în urma elaborării unor politici de mediu clare cu implicarea nemijlocită a tuturor autorităţilor publice vizate, atât la nivel de elaborare cît şi la nivel de implementare.
6. Revizuirea cadrului juridic existent ce reglementează modalitatea de evaluare şi stabilire a
cuantumului prejudiciului cauzat spaţiilor verzi în scopul înlăturării posibilităţilor de interpretare potrivit intereselor personale a unor subiecţi responsabili în aplicarea sancţiunilor pentru cauzarea acestor prejudicii în special, precum şi altor categorii de prejudicii ce atentează la factorii de
mediu, în general.
7. Demararea unei reforme în vederea îmbunătăţirii cadrului instituţional prin crearea unei
agenţii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului investite cu competenţe specifice acestui tip de
evaluare, precum şi încurajarea parteneriatului public-privat în acest domeniu.
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Abstract
This article is discussing the principle of transparency in the activity of the local public authorities. The information is the basic instrument for any participation of the citizens in the decision making process. The obligation of the local authorities is as important as the one of the
central authorities, namely to ensure the principle of transparency of their activity and to offer
information. In order for the population to have the possibility to take part of the democratic
process and to really be active subjects in controlling the public authorities, they need to have
access to the available information of these bodies.
Keywords: principle of transparency,local public authorities, decision making, participation
of citizens, democratic process.
La momentul actual, ideea unei societăţi deschise şi democratice s-a maturizat, iar unul din
instrumentele eficiente şi recunoscute pentru realizarea acestui ideal este considerat, astfel, anume principiul transparenţei. Prin urmare, noul început de secol promite o creștere fructuoasă a
nivelului respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi avansarea
calităţii democraţiei.
Modificările ce se înfăptuiesc astăzi în Republica Moldova, fiind de ordin social, economic și
politic, influențează nu doar sistemul de drept, ci și întreaga viață socială. Aceste modificări sunt
operate, în principiu, întru atingerea unui scop suprem – edificarea statului de drept, deziderat ce
constituie la moment, pentru Republica Moldova, o finalitate inerentă pentru instaurarea unei
autentice și reale democrații. Principiul transparenței reprezintă unul dintre fundamentele
esențiale ale unei societăți democratice, una din condițiile primordiale ale progresului său și ale
dezvoltării sociale, deoarece ființa umană a dorit din toate timpurile ca procesele publice și cele
decizionale, care o vizează, să se petreacă cu maximă transparență și responsabilitate, ceea ce
prezintă un act de echitate și de exteriorizare a proceselor decizionale.
Așadar, vorbind despre transparenţă, ca unul dintre atributele esenţiale ale guvernării pentru
orice stat democratic, trebuie să observăm dezvoltarea acestui fenomen și în Republica Moldova. Tendinţele de dezvoltare ale Republicii Moldova determină indispensabilitatea transparenţei
în dialogul eficient „societate-autoritate publică”. Actualizarea acestei problematici se explică şi
prin faptul că, punerea în practică a principiului transparenţei în domeniul gestionării politice şi
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economice, determină consolidarea formelor pozitive de administrare în viaţa societăţii. Deschiderea și transparența activităților autorităților publice sunt cei mai importanți indicatori ai
eficienței funcționării acestora în punerea în aplicare a atribuțiilor stabilite, precum și un element
esențial de comunicare constantă și de calitate între cetățeni și Executiv. Transparența puterii
publice permite cetățenilor să primească o reprezentare adecvată și formarea unor judecăți critice
cu privire la starea societății și a autorităților publice, dar și întărește eficacitatea și eficiența controlului public asupra activității autorităților publice. Interpretarea formală a principiului transparenţei, impune respectarea acestuia în contextul a mai multe cerinţe juridice, cea mai importantă fiind obligativitatea de a aduce la cunoștință deciziile luate în cursul procesului de administrare. Cu toate acestea, principiul transparenţei permite restricţionarea accesului la anumite informaţii confidenţiale, fapt care nu împiedică divulgarea de informaţii generale şi motivele pentru acordarea sau prezentarea elementelor de probă.
Asigurarea transparenţei este o obligaţie legală a autorităţilor publice de a asigura accesul la
informaţiile cu privire la procesul decizional, corelativă dreptului cetăţenilor de a avea acces la
această informaţie.1 Iar implementarea principiului transparenței de către autoritățile publice este
de o importantă majoră, odată ce acesta oferă o siguranță a cetățenilor în legislația Republicii
Moldova și în ziua de mâine, în mod special.
Referindu-ne la autorităţile publice locale, în sensul prezentului articol, acestea reprezintă
totalitatea autorităţilor publice locale constituite pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale. Organizarea administrativă a teritoriului ţării nu
constă numai în stabilirea unui cadru geografic menit să înlesnească înfăptuirea pe teren, prin
autorităţile publice locale, ea interesează întregul sistem de autorităţi şi servicii publice. Modul în
care este înfăptuită organizarea administrativ-teritorială influenţează conţinutul activităţii publice centrale. Fie că este vorba de administraţie centrală sau locală, aceasta nu face decât să fie
analizată ca o activitate de executare a legii şi ca un organ ce îndeplineşte activitatea de executare,
realizată în interes general și nefiind remunerată direct de beneficiari. Analizând întreaga activitate a autorităţilor publice locale în raport cu cele centrale, am putea observa că această structură
funcţionează după principii reglementate de Constituţia RM şi de ale legi.
Informaţia este instrumentul de bază pentru orice participare a cetăţenilor în procesul decizional. Obligaţia autorităţilor locale de a asigura transparenţa activităţii lor, şi de a oferi informaţii
despre lucrul lor, sunt doar etape iniţiale şi de bază în realizarea drepturilor cetăţenilor în participarea directă la procesul local de guvernare. Pentru ca populaţia să aibă posibilitatea să ia parte la
procesul democratic de efectuare a treburilor publice, şi ca să fie, într-adevăr, subiecţi activi în
controlul autorităţilor publice, ei trebuie să aibă acces la informaţia disponibilă la aceste organe.
Conform unui raport al Naţiunilor Unite, cele mai utilizate practici ale transparenţei în cadrul
APL includ: ședinţe deschise; accesul la informaţie/documente/date; permisul persoanelor de a
vedea bugetul local şi declaraţiile financiare; participarea publicului; publicarea veniturilor Primarului, vice-primarului, membrilor Consiliilor raionale; promovarea legislaţiei locale etc.2
Preambulul la Carta Europeană a exerciţiului autonom al puterii locale3 stipulează că statele
semnatare au adoptat acest document, fiind convinse de faptul că, dreptul cetăţenilor de a participa la gestiunea treburilor obşteşti face parte din principiile democratice comune tuturor mem1	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Accesul la informaţie şi transparenţa în procesul decizional: atitudini, percepţii, tendinţe. Raport intermediar de monitorizare. Asociaţia Obştească Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”, p.1 http://www.acces-info.org.md (accesat pe 10.01.2013)
2 United Nations Project Office on Governance. A Management Capacity Framework for Local Governments to Strengthen Transparency in Local Governance in Asia. Local Governance Research Project,
2008, p.10.
3 Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.85. În: Tratate internaţionale nr. 14/14, 1999.
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brilor Consiliului Europei. Exercitarea acestui drept poate fi garantată doar de existenţa unui cadru informaţional transparent care să asigure societăţii civile înţelegerea proceselor decizionale,
a politicilor autorităţilor publice locale şi a motivaţiilor.
Pentru a evalua gradul de transparenţă în administraţia publică locală, am urmărit şi identificat un anumit tip de informaţii ce ar putea fi obţinute şi prin consultarea paginii de internet a
organelor administraţiei publice locale. Astfel, ţinem să menţionăm că, este o pagină oficială
www.primaria.md care conţine o scurtă informaţie despre Republica Moldova, despre unităţile
administrativ-teritoriale, poate fi accesat „Ghidul primarului” ş.a. Din 32 de raioane și 5 municipii, foarte puține autorități dispun de o pagină web. Considerăm că, aceste instituţii trebuie să
depășească blocajul existent, din punct de vedere tehnic prin dotarea cu personal de specialitate
care să asigure existenţa şi întreținerea continuă a paginilor de internet. În caz contrar, dialogul
acestor instituţii cu cetăţenii de rând se va desfășura în condiţii extrem de anevoioase. Mai mult,
aceste primării trebuie să facă eforturi mult mai intense pentru a se asigura ca celelalte mijloace
de informare pentru cetăţeni (fax, e-mail, sau poştă) sunt utilizate corect şi în cel mai adecvat
mod. Astfel, un sat cu cât este mai departe de centrul administrativ-teritorial, cu atât pare mai
izolat de ochiul vigilent ale presei sau al societăţii civile, şi administrația publică locală este mai
opacă şi mai departe de standardele juridice ale transparenţei instituţionale.
După mai mulți ani de dezbinare, pe parcursul cărora nu a fost posibilă constituirea unei
asociaţii a autorităţilor publice locale care să reprezinte în mod efectiv interesele tuturor autorităţilor locale din Republica Moldova indiferent de viziunile şi opţiunile sale ideologice, la 21 Martie
2010, la Chişinău, a avut loc Adunarea Generală de constituire a Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).4 Misiunea CALM este de a promova o administraţie publică locală democratică, descentralizată, transparentă şi eficientă, capabilă să contribuie efectiv la dezvoltarea
comunităţilor locale şi asigurarea membrilor săi cu servicii publice de calitate.
La nivel de Chișinău, cele mai dese probleme cu care se confruntă autoritățile locale, la capitolul respectării principiului transparenței sunt legate de cheltuielile activității întreprinderilor
municipale. După părerea noastră, nu sunt clare și transparente criteriile de repartizare a bugetului la întreprinderi municipale. Dacă ele sunt întreprinderi, atunci în economia de piață ele trebuie să se afle la autofinanțare, adică să supraviețuiască în baza taxelor acumulate pentru serviciul
prestat, iar dacă nu sunt rentabile atunci trebuie scoase la privatizare, dar unde se va respecta
principiul transparenței în procesul privatizării. Totodată, nu se respectă principiul transparenței
de către APL în procesul stabilirii și ulterior a încasării taxelor locale pentru serviciile prestate. De
multe ori, aceste taxe sunt stabilite fără a fi consultate cu populația și fără efectuarea unui studiu
a pieței. Mai mult decât atât, după ce sunt adoptate, acestea nu sunt aduse la cunoștință publicului
și nu sunt plasate pe site-urile autorităților publice locale. Suntem de părerea că, în activitatea
APL trebuie de implementat aceleași rigori ale asigurării principiului transparenței ca și
autorităților publice centrale.
Este de remarcat că, întreprinderea municipală SA „Apă-Canal Chişinău”5 a hotărât ca clorul,
care se folosea până recent (aprilie 2013) pentru dezinfectarea apei potabile, să fie înlocuit cu un
alt dezinfectat, numit hipoclorit de sodiu. Potrivit directorului întreprinderii, utilizarea acestui
compus chimic nou în tratarea apei nu reprezintă pericol pentru sănătatea publică şi va îmbunătăţi calitatea apei livrate. Totuși, suntem de părerea, că orice element sau produs chimic utilizat
într-o sursă de existență atât de importantă, cum este apa, aduce riscuri pentru sănătatea
populației care folosește această apă. Astfel, era nevoie, ca înainte de a introduce/substitui un
4 Congresului Autorităţilor Locale din Moldova http://calm.md/tabview.php?l=ro&idc=24 (accesat pe
5.04.2013)
5 Apă-canal Chișinău http://www.acc.md/ (accesat pe 10.06.2013)
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dezinfectant cu altul, ca autoritățile responsabile să fi mediatizat și informat cetățenii Republicii
Moldova cu privire la hipocloritul de sodiu, să fi dezbătut acest subiect cu diferiți factori de decizie interesați în domeniu, cât și societatea civilă, în vederea identificării caracteristicilor acestui
element chimic și efectelor ce le-ar putea avea asupra sănătății umane.
Avantajul în promovarea bunei guvernări locale față de cea urbană și în lupta împotriva
corupției se află în faptul că primul se poate apropia mai ușor față de oameni, astfel putând
înțelege dorințele localnicilor și să acționeze în vederea satisfacerii acestora. La fel, există mai
multe posibilități de acțiune împotriva corupției decât are guvernul național, deoarece este mult
mai probabil ca să fie în măsură să mobilizeze un număr finit de părți interesate în spatele unei
strategii comune pentru îmbunătățirea transparenței și combaterea corupției. Succesele la nivel
local pot constitui, astfel, baza pentru punerea în aplicare a reformelor naționale mai largi.
În anul 2005, Transparency International-Moldova, a elaborat un raport sub denumirea „Participarea societăţii civile la procesul decizional de nivel local” în anul 2005.6 Prin acest studiu, s-a
încercat generalizarea rezultatelor sondajelor de opinie publică şi a grupurilor țintă efectuate în
comuna Cărpineni, raionul Hânceşti şi oraşul Ialoveni, în baza cărora s-au evaluat starea de lucruri privind accesul la informaţiile de interes public, participarea cetăţenilor la procesul decizional şi perceperea corupţiei în autorităţile publice din aceste localităţi.
Rezultatele sondajului şi discuţiile în grupurile țintă demonstrează că, cetăţenii vor să dispună
de informaţii veridice, complete şi oportune, indiferent de faptul cum vor fi utilizate ulterior. Cu
părere de rău, practica neprezentării informaţilor sau a prezentării parţiale, inoportune a acestora
diminuează calitatea serviciilor prestate de instituţiile publice, ceea ce duce la formularea adresărilor repetate ale populaţiei. Această stare a lucrurilor poate fi o consecinţă a insuficienţei mijloacelor financiare în autorităţile publice, încărcării excesive a agendei de lucru a funcţionarilor
publici, familiarizării slabe a acestora cu cadrul legal privind accesul la informaţii şi sancţiunile
pentru nerespectarea lui, precum şi a dorinţei unor funcţionari de a-şi muşamaliza ineficienţa
activităţii. Totodată, aceasta este determinată, în mare măsură, de lipsa unei comunicări reversibile între administraţie şi comunitate, precum şi de neutilizarea unui astfel de instrument cum
este testarea opiniei publice în vederea sporirii eficienţei procesului de informare a populaţiei.7
Un alt ONG - Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”,8 susține că, între
autorităţile publice centrale și locale lipseşte un mecanism eficient de consultare, dialog și schimb
de informaţii, ceea ce duce la adoptarea unor acte normative contradictorii, care nu pot fi aplicate sau care încalcă prevederile autonomiei locale. Iar pentru a stabili o colaborare dintre autorităţile publice de diferit nivel, autorii studiului aduc în prim-plan experienţele pozitive ale unor
state precum Bulgaria, Slovenia, Macedonia, care potrivit lor, au reuşit să aplice mecanisme de
dialog şi consultare a colectivităţilor locale, propunându-se, astfel, să se adopte o concepţie privind cooperarea dintre Guvern și APL, crearea unui grup de lucru pentru descentralizarea fiscală, precum şi instituirea unui mecanism de control al respectării procedurii de consultare dintre
autorităţi.
Angajarea civică este înţeleasă ca o participare activă a cetăţenilor în viaţa publică şi contribuţia lor la binele comun. Nivelul încrederii în guvernarea locală este un factor cheie care determină
extinderea şi calitatea angajamentului civic. Pierderea încrederii poate conduce la lipsa dorinței
de a participa a comunităţilor locale, precum şi a sectorului privat, cum ar fi, furnizarea de servicii publice, sau chiar în procesele democratice locale, cum ar fi alegerile locale. Aşadar, încrederea
6 Participarea societăţii civile la procesul decizional de nivel local, Bulat Veaceslav http://www.transparency.md/Docs/2005/Participarea_ro.pdf (accesat pe 10.10.2011)
7 Ibidem.
8 www.viitorul.org (accesat pe 20.05.2013)
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este direct proporţionată sau dependentă de transparenţă. O instituţie publică locală se poate
numi una deschisă doar atunci, când, în mod activ, se angajează să urmărească obiectivul unei
administrări publice democratice cu un proces decizional eficient.
Suntem de părerea că, autorităţile locale ar trebui să-şi asume un rol de conducere în sensul
promovării participării cetăţeneşti, iar reuşita oricărei politici de participare democratică locală
depinde de angajamentul acestor autorităţi. La fel, ar trebui să se adopte o abordare exhaustivă în
ceea ce priveşte chestiunea participării cetăţeneşti, având în vedere mecanismele democraţiei reprezentative şi formele participării directe la procesul de luare a deciziilor şi la gestionarea problemelor locale.
În altă ordine de idei, dr. Marcel Cuşmir califică descentralizarea administrativă drept un
principiu constituţional nou pentru statul nostru, care a înlocuit principiul centralismului din
constituţiile sovietice. Ea poate fi privită drept un „mijloc de creare a unei guvernări locale deschise şi eficiente, un fel de stare, de fapt, având la bază principiile libertăţii, respectului şi participării. Dar, înainte de toate, ea se prezintă ca recunoaşterea capacităţii cetăţenilor în gestionarea
afacerilor de interes local. Autorul formulează trei factori de raţiune pentru susţinerea descentralizării, dintre care menţionăm pe cel care „plasează actul de guvernare mai aproape de public,
alimentează o mai mare receptivitate a politicienilor faţă de voinţa cetăţenilor şi conduce la o
congruenţă între preferinţele publice şi politica publică. Astfel, descentralizarea se impune nu
doar ca un mecanism de satisfacere a intereselor comunităţilor de diferite niveluri, ci ca factor de
importanţă primordială întru asigurarea principiului separaţiei puterilor în democraţiile contemporane, autorităţile publice locale fiind capabile să limiteze tentaţiile autoritare ale puterii
centrale”.9
Nu avem nici-o reţinere în a declara caracterul perfectibil al cadrului legislativ şi instituţional
în care îşi desfăşoară activitatea consiliile locale şi primariile. În realitate, mai sunt destule aspecte pentru a fi ameliorate din punctul de vedere al dreptului liber şi neîngrădit al persoanelor de a
cunoaşte mecanismele, instrumentele şi desfăşurarea propriu-zisă a procesului decizional de la
nivelul colectivităţilor locale.
În acest sens, venim cu următoarele recomandări:
–– instruirea funcţionarilor publici în subiectul asigurării transparenţei activităţii APL;
–– crearea de subdiviziuni responsabile de relaţiile cu publicul, prin consultare permanentă a
cetăţenilor;
–– elaborarea regulamentelor cu privire la informarea publicului, dar şi evaluarea continuă a
calităţii serviciilor de informare;
–– realizarea unei colaborări mai eficiente între APL şi populaţie, inclusiv prin mărirea atenţiei autorităţilor publice faţă de iniţiativele cetăţenilor;
–– crearea în localităţi a grupurilor de iniţiativă, formate din lideri de opinie, persoane notorii
în vederea organizării şi atragerii populaţiei în activităţi comunitare.

9 Cuşmir M. Descentralizarea administrativă din perspectiva redimensionării principiului separaţiei puterilor în democraţiile contemporane. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din
21 mai 2009, Secţia activitate editorială a AAP, p. 23-25.
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Abstract

According to 9th concession law article nr. 534-XIII from 13.07.1995: “the proposed objects list for
concessionaire and mandatory concession contract clauses, confirmed by Government, are approved
by Parliament”.
By this piece of law is broken the principle of local independence, this means the write of local
public authorities to solve and to administrate, in law framework, on the behalf of their own name
and in the population interest, an important part of public duties. In this way, local public authorities can t decide independently offering concession goods, public activities.
More than this, from experience, these article stipulations, tergiversates concessionaire procedure, having as the as the most important effect the fact that it is not used in practice this way of putting into evidence public goods of public administration services and executing public works.
Key-words: local autonomy, local public administration, public services, concession, public private partnership.
Potrivit dispoziţiilor art. 109 alin. 1 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 3 alin. 1 din
Legea privind administraţia publică locală1, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele
locale de interes deosebit. Acest principiu fundamental care stă la baza sistemului administraţiei
publice în orice stat democratic, şi-a găsit reflectare şi în legislaţia ţării noastre.
Deşi Constituţia Republicii Moldova nu defineşte noţiunea de autonomie locală, aceasta o
găsim în Carta europeană a autonomiei locale2, care, în art. 3, consacră (traducere oficială):
“1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale
de a soluţiona şi de gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice.
2. Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, egal,
direct şi universal, care pot dispune de organe executive şi deliberative care răspund în faţa lor. Această
dispoziţie nu aduce atingere, în nici un fel, posibilităţii de a recurge la adunări cetăţeneşti, referendum sau
orice altă formă de participare directă a cetăţenilor, acolo unde aceasta este permisă de lege. ”
Fără a intra în dezbateri asupra acestui text de lege, vom menţiona că consacrarea legală a conceptului de autonomie locală implică o serie de consecinţe, şi anume: necesitatea ca atribuţiile de
bază ale colectivităţilor locale să fie reglementate la nivel constituţional sau legal; consfinţirea legală a plenitudinii de competenţă a colectivităţilor locale în probleme de interes local; asigurarea
1 Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006//publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007.
2 Carta europeană a autonomiei locale a fost adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, dar a intrat în
vigoare la 1 septembrie 1988. Republica Moldova a semnat carta la 2 mai 1996, a ratificat-o la 2 octombrie 1997 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 1998.
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caracterului deplin al exerciţiului atribuţiilor ce revin colectivităţilor locale, prin neintervenţia altor organe sau autorităţi în procesul decizional; posibilitatea colectivităţilor locale ca, în cazul
exercitării prin delegare a atribuţiilor ce aparţin autorităţii centrale, de a adapta condiţiilor locale
şi consultarea colectivităţilor locale în probleme de planificare şi decizie, ce le privesc direct3.
Cuvântul autonomie provine din limba greacă veche(auto – singur, independent; nomos lege) şi înseamnă libertatea de a guverna prin propriile legi4.
În doctrină, s-a susţinut opinia conform căreia, pentru a fi în prezenţa autonomiei locale, este
necesar a fi îndeplinită condiţia întrunirii cumulative a celor trei elemente5.
Organizatoric, autonomia locală se manifestă prin alegerea autorităţilor administraţiei publice locale de către populaţia cu drept de vot, care domiciliază în comună, oraş, municipiu şi
judeţ(respectiv raion) şi prin înfiinţarea serviciilor publice de interes local; funcţional, autonomia
locală se manifestă, în principal, prin competenţa largă a autorităţilor administraţiei publice locale de a rezolva problemele de interes local; gestionar, autonomia locală se manifestă prin aprobarea unui buget propriu, stabilirea de impozite şi taxe locale, gestionarea patrimoniului unităţii
administrativ-teritoriale6. Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz,
dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică a satelor, oraşelor, municipiilor şi raioanelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. Prin urmare, autonomia
locală reprezintă aptitudinea legală a autorităţilor autonome de a decide, în mod independent şi
sub propria răspundere, în limitele legii, asupra problemelor colectivităţilor teritoriale în care
funcţionează. 7
Profesorul Eugen Popa, analizând acest principiu, menţiona că, pentru România s-a dovedit
greoaie aplicarea conceptelor europene privind sistemul autonomiei locale, deoarece ele nu au
fost cunoscute de doctrină, de legislaţie şi practica judiciară în perioada anilor 1945-1989, când
în ţara noastră a funcţionat un sistem centralizat de organizare şi funcţionare a administraţiei
publice locale. Pe de altă parte, ţările europene care au consacrat autonomia locală au plecat în
majoritatea lor de la necesitatea depăşirii crizelor economice şi de autoritate a statului, prin recunoaşterea dezvoltării economice locale, a participării cetăţenilor la conducerea vieţii sociale, ceea
ce a generat o concepţie multidisciplinară asupra dezvoltării locale în plan economic, social, cultural8. Această concluzie este valabilă şi pentru Republica Moldova, care, nici până azi nu reuşeşte să iasă pe deplin din mrejele regimului comunist. Deşi, principiul autonomiei este consacrat în
Constituţie, noile norme juridice sunt elaborate în continuare cu încălcarea acestui principiu.
Drept exemplu elocvent, în acest sens, servesc prevederile art. 9 alin. 3 din Legea cu privire la
concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.19959. Potrivit acestei norme, organele centrale de specialitate
3 În acest sens a se vedea Eugen Popa, Principiile autonomie locale şi al descentralizării pe servicii în administraţia publică di România, Fundaţia română pentru tineret “Decebal” Băile Herculane, Facultatea de
Drept, Departamentul de Cercetare, 1995, p. 31-32; Eugen Popa, Corelarea principiului autonomiei locale cu alte principii de drept, Arad, Ed. Servo-Sat, 1996, p. 70-72.
4 Maria Orlov, Principiile de bază ale administraţiei publice locale, în Quo vadis Moldova?, Chişinău, 2002,
p. 101.
5 Eugen Popa, op. cit., 1996, p. 48.
6 Eugen Popa, Autonomia locală în România, Bucureşti, Ed. Allbeck, 1999, p. 45-46; citat de Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2004, p. 148.
7 Verginia Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, Bucureşti, Ed. Lumina Lex,
2002, p. 360.
8 Popa Eugen, Corelarea principiului autonomiei locale cu alte principii de drept, Arad, Ed. Servo-Sat,
1996, p. 51.
9 Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
67/752 din 30.11.1995.
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pregătesc propunerile în vederea concesionării de bunuri publice a statului, servicii şi lucrări
publice de interes naţional, care vor fi supuse spre examinare Guvernului. În acelaşi mod, autorităţile executive ale administraţiei publice locale pregătesc obiectele care urmează a se concesiona, şi anume bunuri publice ale unităţii administrativ-teritoriale, servicii şi lucrări publice de interes local, care vor fi supuse aprobării de către consiliul local.
După identificarea bunurilor domeniului public, serviciilor publice şi lucrărilor publice care
fac obiectul concesiunii, autoritatea publică locală este obligată să îndeplinească procedurile prevăzute de norma menţionată mai sus, după cum urmează:
“(3) Lista obiectelor propuse pentru concesionare şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune, confirmate de Guvern, sunt aprobate de Parlament.
(4) Aprobarea de către Parlament a listei obiectelor propuse pentru concesionare şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune constituie temeiul pentru organizarea tenderelor internaţionale şi încheierea în baza rezultatelor acestora a contractelor de concesiune”.
În opinia noastră, prin impunerea acestei proceduri este adusă o gravă atingere aptitudinii
legale a autorităţilor autonome de a decide în mod independent şi sub propria răspundere, în
limitele legii, asupra problemelor colectivităţilor locale în care funcţionează. Ne întrebăm care
este raţiunea confirmării concesiunii de către Guvern şi, aprobării ulterioare de către Parlament,
dacă art. 14 alin. 2 lit. b) şi c) din Legea privind administraţia publică locală, prevede că, consiliul
local administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului
(municipiului), precum şi decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public ale satului (comunei), oraşului (municipiului) şi a serviciilor
de interes local.
Principiul autonomiei locale şi al descentralizîrii îşi are cea mai pronunţată manifestare în
materie de servicii publice. Cele mai concludente prevederi, în acest sens, se conţin în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală10. Astfel, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 1402-XV
din 24.10.02:
“ Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie
comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective.”
Prevederile acestei norme ridică din nou întrebarea, care este necesitatea confirmării de către
Guvern şi aprobării de către Parlament a concesiunii de servicii publice de gospodărie comunală
de interes local? Mai mult ca atât, în art. 17 din Legea nr. 1402-XV din 24.10.02 se stipulează că,
alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală (1.gestiune directă; 2.
gestiune indirectă sau concesionare) se face prin decizie a autorităţilor administraţiei publice
locale, în funcţie de natura serviciului furnizat/prestat, de interesele curente şi de perspectivă ale
populaţiei şi unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor publice de gospodărie comunală.
Nu ne rămâne decât să constatăm că, dispoziţiile Legii cu privire la concesiuni poartă amprenta perioadei în care a fost adoptată (anul 1995), principiul autonomiei locale fiind reglementat prin Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, nu reuşise încă să se înrădăcineze din cauza acelorşi condiţii menţionate mai sus de prof. Eugen Popa. Confuzia, probabil, a
plecat de la obiectul concesiunii, reglementat de Legea cu privire la concesiuni, şi anume, de la
terenuri şi alte resurse naturale, care fiind considerate de interes naţional, ar putea avea un statut
prioritar faţă de bunurile întreprinderilor de stat sau municipale.
10 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 14-17 din 07.02.2003.
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Ne aliniem pe deplin la critica adusă acestei confuzii legislative de către unii autori11, care
susţin că Legea cu privire la concesiuni în mare parte este depăşită, în mod special prevederile
referitoare la atribuţiile autorităţilor publice locale în domeniul prestării serviciilor publice. Drept
argument se aduce faptul că în 1995, când a fost adoptată legea cadru a concesiunilor, tot patrimoniul public aparţinea statului, fiind gestionat de autorităţile publice centrale. Ulterior prin
Legea privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16 iulie
199912, unităţile administrativ-teritoriale, de asemenea, au devenit proprietare de bunuri. Mai
grav este faptul că, nici în 2012 nu s-a ajuns la un mecanism perfect şi instrumente moderne de
gestiune a patrimoniului de către autorităţile publice locale.
După cum am menţionat mai sus, o piedică în realizarea concesionării bunurilor domeniului
public, a serviciilor şi lucrărilor publice de interes local o constituie prevederile art. 9 alin.3 din
Legea cu privire la concesiuni. Un exemplu, în acest sens, poate servi iniţiativa or. Edineţ pentru
concesionarea serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Acest fapt a fost generat de imposibilitatea întreprinderii municipale de a presta în continuare serviciului dat. În timp ce, în infrastructura acestui serviciu s-a investit prin intermediul proiectului danez circa 1 milion USD, întreprinderea continua să genereze datorii. Decizia consiliului a fost de a concesiona serviciul respectiv, cu includerea acestuia în lista obiectelor supuse concesionării înaintată spre aprobare Parlamentului (acţiuni puse în sarcina autorităţii publice centrale de specialitate – actuala Agenţie Naţională pentru Dezvoltare Regională). Lista în care s-au inclus serviciile supuse concesionării, inclusiv cele menţionate mai sus, aşa şi nu a ajuns să fie discutată în Parlament. Motivul fiind, doar
nedorinţa autorităţii publice centrale de a promova această listă conform procedurii stabilite de
legislaţie. Aceasta se întâmplă din cauza incompetenţei şi conservatismului specialiştilor responsabili pentru politica serviciilor publice şi lipsa de voinţă politică de a asigura un trai decent populaţiei ţării. Este evident faptul, că şi autorităţile centrale au alte sarcini de realizat, decât cea de aprobare a listei respective, dar anume lor le revine şi sarcina de a moderniza legislaţia din domeniu.
Printre puţinele contracte de concesiune având ca obiect concesionarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare se numără cel din or. Cimişlia. În anul 2001, autorităţile publice locale din
or. Cimişlia au decis să concesioneze serviciul public de aprovizionare cu apă şi canalizare, deoarece la acel moment întreprinderea municipală a devenit incapabilă să asigure populaţia cu apă
potabilă. Consiliul local a decis darea în concesiune, a anunţat un concurs, în urma căruia a încheiat contracte cu trei agenţi economici, câştigători ai concursului. şi, s-au găsit agenţi economici
pretendenţi la concesionare cu care au fost încheiate contractele respective. Calitatea serviciului
s-a îmbunătăţit mult, astăzi populaţia primeşte apă în mod continuu şi la un preţ accesibil, fiind
lărgită şi aria de consumatori. Acest mod de gestiune fiind nou pentru Republica Moldova, reglementarea fiind confuză şi contradictorie, este important ca părţile să-şi desfăşoare activitatea în
strânsă colaborarea şi coordonare. Astfel de relaţii am constatat şi la Cimişlia, primarul din localitate şi concesionarii serviciului îşi desfăşurau activitatea pozitiv, fiind receptivi unii la problemele
celuilalt, căutând împreună soluţii de ieşire din impas, motivându-şi acţiunile unii în faţa celorlalţi.
Între timp, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un şir de acte legislative întru îmbunătăţirea prevederilor la care ne-am referit din Legea cu privire la concesiuni, cu toate acestea, implementarea concesiunii rămâne în continuare impracticabilă, deşi un şir de acte normative confirmă competenţa exclusivă a autorităţilor publice locale în această materie. Spre exemplu, potrivit art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.

11 M. Orlov, Şt. Belecciu, Drept administrativ, Chişinău, 2004, p. 208.
12 Legea privind proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 124-125 din 11.11.1999.
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121-XVI din 4.05.200713, întocmirea şi aprobarea listei bunurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru
concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor
parteneriatului public-privat de interes local este de competenţa autorităţilor publice locale. Selectarea partenerilor privaţi pentru concesiune se efectuează prin concurs public, desfăşurat de
autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, în condiţiile legislaţiei privind
concesiunile(art. 15 alin. 3 din Legea nr. 121-XVI din 4.05.2007). la rândul său, Legea cu privire
la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.200814 menţionează în art. 18 alin. 5 că „realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de concesiune are loc în conformitate cu legislaţia privind concesiunile”.
În sfârşit, după mai bine de 15 ani, prin Legea nr. 181 din 15.07.2010 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative15, art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea cu privire la concesiuni, prin care
se încălca principiul autonomiei locale, precum şi alte dispooziţii confuze şi contradictorii au fost
abrogate. Însă, această revizuire nu aduce prea multă lumină în materie de concesiune deoarece
nu toate actele normative au fost aduse în concordanţă cu modificările operate. Astfel, art. 14 din
Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală stipulează:
“Lista operatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală propuse pentru concesionare,
aprobată de Guvern şi Parlament, este temei pentru organizarea licitaţiilor şi încheierea, în baza
rezultatelor acestora, a contractelor de concesiune, conform legislaţiei în vigoare”.
În concluzie, putem menţiona că, în Republica Moldova principiul constituţional al autonomiei locale nu este consecvent promovat de legiuitor în actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale. Considerăm că, una din piedici este şi numărul
mare de acte normative ce reglementează acest domeniu, şi, prin urmare, este greu de racordat în
cazul intervenţiei cărorva modificări legislative. În această ordine de idei, propunem concentrarea
lor într-un singur act normativ – Codul colectivităţilor locale. În aşa fel, se va putea urmări aplicarea şi respectarea principiului autonomiei locale uniform şi integral pe tot teritoriul ţării.

13 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 4.05.2007// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007.
14 Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 165-166 din 02.09.2008.
15	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Legea nr. 181 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative// Monitorul
��������������
Oficial al Republicii Moldova nr. 155-158 din 03.09.2010.
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Abstract
In this article we are going to talk about the source of the necessity for some principles which applied in the mode of governance will bring the balance needed for a good administration. We are
going to present the main principles which guide the local public administation and their importance
in achieving the best solutions for the local comunities.
The main topic will be the deconcentration and decentralisation principles, as we mentioned in
the title; we are going to analyse them in order to find out how they must be applied and which will
be the effects that implementing them should bring.
In this article will be revealed how the society needs strong principles to be governed from in order to be solid, strong and quick solutions finder for any problem that will appear, and that, in their
absence, the state is a subject of mistake.
The state and it`s comunities are like a human body and it`s organs. When in a body a organ
doesn`t feel well, the entire body is affected. In the same way, if a comunity isn`t fine, the whole state
might be affected. That`s the reason why the central administration should yield some of it`s competences to the deconcentrated services, and should allow the decentralisationed services to be independent and decide in the local problems. In the same ideea, to avoid the state`s fall apart, the central
administration, should control the deconcentrated services in the field to see if they are doing their
job according to the government program. That`s the only way the central administration of a state
can achieve a good governance.
Keywords: deconcentration principle, decentralisation principle, central administration, local
comunity, Constitution, equity principle, local public administration, deconcentrated services, decentralisationed services, the principle of subsidiarity, the principle of budgetary compulsion, the
principle of legality.
La începuturi, omul era liber, independent, nemărginit în stabilirea obiectivelor sale și în realizarea lor după propria sa voință. În acea perioadă însă, cei mai puternici conduceau, pe când
ceilalți, mai slabi, se lăsau conduși fiind constrânși sau fără să-și dea seama, fiindcă aveau nevoie
de cineva care să-i îndrume, să-i apere. Treptat, aceste structuri organizate ad-hoc au fost
instituționalizate, transformate în tot felul de forme de conviețuire în care membri transferau
puterea de decizie, dreptul la libertate al lor către un factor de decizie, cel considerat mai puternic
și mai înțelept decât toți din comunitate, în schimbul protecției. Aceste mici forme de organizare
au dus încet încet la formarea statului cu propriile sale organe de conducere și factori de decizie.
Și, întrucât nici în cele mai vechi timpuri factorul de decizie nu se putea ocupa de toți cei care îi
erau subordonați, cu atât mai puțin atunci când aceștia erau foarte numeroși, iar teritoriul ocupat
era întins ca suprafață, așa că acesta a simțit nevoia de a ceda o parte din autoritatea pe care o
primise de la colectivitate.
Inițial, acesta și-a numit ajutoare dintre cei mai de încredere oameni ai săi, oameni cu anumite abilități și care se făcuseră remarcați în cadrul colectivității, astfel încât să aibă ”ochi” pentru a
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observa activitatea de pe întreg teritoriul său și ”brațe” pentru a acționa acolo unde era nevoie și
pentru a administra treburile comunității cât mai bine, indiferent de locul în care s-ar afla el la un
anumit moment dat. Acestor ”ajutoare” li s-au dat anumite atribuții și, odată cu acestea, o anumită autoritate pe care s-o exercite la nivel local.
După același model, statele, fie ele totalitare sau democratice, au aplicat această formă de
transfer de competențe, mai mult sau mai puțin pregnant, la vedere sau pe ascuns, din același
motiv și anume necesitatea de a se administra cât mai bine treburile comunității. Pas cu pas cedarea de autoritate a început să se realizeze în baza unor principii ce, cu timpul, au fost cuprinse în
acte normative.
În România, administrația centrală, prin cedarea de autoritate, a făcut loc administrației publice locale ale cărei organizare și funcționare se realizează în baza unor prescripții generale, cu
caracter obligatoriu, înscrise în Constituție și legi, prescripții care stabilesc direcțiile fundamentale în baza cărora se constituie, se organizează și funcționează autoritățile administrației publice
locale, raporturile care se stabilesc între ele și formele de control cărora ele se supun1.
Unele dintre acestea au fost ridicate la rand constituțional, în baza Constituției României
modificate în anul 2003, altele au fost consacrate de Legea nr. 215/2001 și au fost denumite principii legale. Acestea din urmă sunt: eligibilitatea autorităților administrației publice locale, legalitatea și consultarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
Conform principiului eligibilității, la baza constituirii administrației publice locale se află votul universal, egal, secret, direct și liber exprimat, așa cum a fost acesta consacrat de dispozițiile
Constituției României.
Principiul legalității vine să întărească ideea statului de drept, reamintind faptul că misiunea
administrației este să pună în executare legile și să presteze, în limitele legii, serviciile publice
pentru care a fost creată.
Cel de-al treilea principiu legal și anume principiul consultării cetățenilor în soluționarea
problemelor locale de interes deosebit, pune la dispoziția organelor administrației publice locale
posibilitatea de a supune referendumului local problemele stabilite de consiliile locale sau
județene, la propunerea primarului, respectiv a președintelui Consiliului Județean.
Constituția României și Legea nr. 215/2001, modificată de Legea nr. 286/2006, au enumerat
în cuprinsul lor următoarele principii constituționale: descentralizarea, deconcentrarea serviciilor publice, autonomia locală și posibilitatea folosirii limbii minorităților naționale în relațiile cu
autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate.
Autonomia locală, ca și principiu, se regăsește în art. 120 din Constituția României și reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și
de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile politice în condițiile legii2.
Principiul privind posibilitatea folosirii limbii minorităților naționale în relațiile cu autoritățile
administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate nu se aplică tuturor cetățenilor ci
doar acelora care au o pondere semnificativă în unitatea administrativ-teritorială în care locuiesc,
conform Legii nr. 215/2001; ponderea semnificativă o reprezintă o valoare de peste 20 de procente.
Nu vom zăbovi asupra acestor principii, am dorit numai să le reamintim și să le definim pe cât
posibil astfel încât să realizăm o imagine de ansamblu asupra administrației publice locale.
Revenind la mica istorioară legată de trecutul îndepărtat, menționăm că formele de organizare
realizate la acel moment, precum și regulile după care acestea se ghidau în îndeplinirea activităților
de zi cu zi, au reprezentat începutul aplicării principiilor descentralizării și deconcentrării, este
1 C. Manda, Drept administrativ.Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, București, 2001, p. 421.
2 Art. 3 din Legea nr. 215/2001.

175

adevărat că nu la nivelul la care se aplică ele astăzi în țările democratice, însă, la un nivel care să
permită o mai bună administrare a intereselor comunităților. Modul în care s-a realizat deplasarea
de competențe de la centru către local corespunde perfect principiului deconcentrării care privește
redistribuirea de competențe administrative și financiare de către ministere și celălalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale către propriile structuri de specialitate din teritoriu3.
Trebuie să precizăm că, în demersul nostru, vom raporta aplicabilitatea acestor principii ale organizării administrației publice locale exclusiv în ceea ce privește teritoriul României.
Deconcentrarea este expresia centralizării, autoritatea centrală redistribuind competențe tot
organelor sale implantate în teritoriu cu scopul de a putea gestiona cât mai bine situațiile ce se vor
ivi în activitatea locală. În practică s-a demonstrat că o bună guvernare nu se poate realiza exclusiv
de la centru. Sunt anumite decizii care trebuie luate rapid, în funcție de cum evoluează conjunctura locală, ori administrației centrale, aflate într-un anumit loc al unui teritoriu vast, i-ar fi imposibil
să constate problemele de pe întreg teritoriul, să identifice sursa acestora, să găsească cele mai bune
soluții, să le aplice și să vegheze asupra efectelor produse de acestea. Din acest motiv administrația
centrală a simțit nevoia de a delega în teritoriu organe ale sale care să o informeze cu privire la tot
ceea ce se întâmplă acolo și să ia decizii, atunci când este cazul, care să ducă la restabilirea echilibrului local, rapid, înainte ca o anumită situație să producă efecte negative de amploare.
Imaginați-vă doar cum ar fi ca administrația centrală să fie singura care să poată lua decizii.
Aflată la București, ea va fi anunțată din teritoriu că o problemă stringentă și-a făcut simțită
existența la Suceava. Va trebui să plece spre Suceava, să constate situația expusă, să analizeze și să
ia cea mai bună soluție, dar între timp, este informată cu privire la o altă problemă existentă la
Constanța, problemă la fel de gravă și care necesită o soluționare rapidă...cum va reuși să se împartă? Mai mult decât atât, în timpul pierdut pe drum de către administrația financiară problema
locală poate crea pagube însemnate și ireversibile.
Deconcentrarea se poate realiza sub două forme: pe verticală, prin sporirea competenţelor
serviciilor publice ale ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, sau pe orizontală,
prin sporirea competenţei conducătorului acestor servicii4.
Cu toate avantajele sale, deconcentrarea are totuși anumite inconveniente legate de faptul că
structurile din teritoriu sunt numite și revocate din funcție de către centru, aflându-se într-un
raport de subordonare față de acesta și, din acest motiv, trebuind să dea socoteală în legătură cu
orice decizie pe care au luat-o. De aici rezultă că deconcentrarea are anumite elemente și anume:
este expresia centralizării – pentru că autoritatea locală nu este decât prelungirea în teritoriu a
autorității centrale; competența de decizie care aparține, în măsură diferită, atât autorităților centrale cât și celor locale; modul în care raportul de subordonare existent între autoritatea centrală
și cea locală este reliefat prin dreptul pe care prima îl are de a supraveghea activitatea întreprinsă
de a doua, această situație purtând denumirea de tutelă administrativă.
Menținerea subordonării față de centru are inconvenientele ei, dar, după cum vom vedea și
atunci când vom discuta despre principiul descentralizării, are o importanță destul de pregnantă
în menținerea caracterului unitar al statului.
Pentru ca finalitatea aplicării principiului deconcentrării să fie cât mai eficace este necesar a
se ține cont și de stringența existenței unor unități teritoriale în care statul să fie prezent prin
serviciile sale, pentru a se asigura de faptul că ceea ce se întâmplă la nivel local nu excede, nu
împietează sau contravine, după caz, programului de guvernare existent la nivel central. Este
normal ca organul de stat de la nivel local să fie subordonat ierarhic puterii centrale pentru că
autoritatea centrală trebuie să verifice în ce măsură acesta respectă legea și programul de guver3 V. Vedinaș, Drept administrativ, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 389.
4 V. Vedinaș, Drept administrativ, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 390.
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nare, eliminându-se posibilitatea luării unor decizii neconforme cu programul care să afecteze
guvernarea de la centru și să încetinească apariția rezutatelor unei bune guvernări.
Deconcentrarea și decentralizarea nu sunt unul și același lucru. Împrejurarea că decizia la nivel
local este luată de o autoritate din teritoriu nu este de natură a ne determina să punem nici măcar
semnul aproximativ între cele două dată fiind diferența colosală care există în ceea ce privește natura organului care ia decizia. Astfel, în timp ce în cazul deconcentrării, după cum am văzut, decizia este luată de un organ de stat implantat în teritoriu, în cazul descentralizării, decizia este luată
de un organ autonom ales de comunitatea locală. Din punctul nostru de vedere, descentralizarea
este calea de mijloc între deconcentrare și autonomie locală. În timp ce prima reprezintă expresia
centralizării, cea de-a doua este expresia independenței totale față de centru. Descentralizarea, pe
de altă parte reprezintă un transfer de competență administrativă și financiară de la nivelul
administrației publice centrale la nivelul administrației publice locale sau către sectorul privat5.
Pentru ca finalitatea aplicării principiului descentralizării să fie cât mai eficace este necesar a
se ține cont și de stringența existenței unor unități teritoriale ale căror organisme sunt alese și
exercită anumite puteri în nume propriu. Modul în care aceste puteri sunt delegate este guvernat
de anumite principii clare, menite să asigure legalitatea şi oportunitatea procesului de descentralizare: principiul subsidiarităţii, principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor
transferate, principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu
competenţele ce le revin, principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil,
bazat pe criterii şi reguli obiective, principiul echităţii şi principiul constrângerii bugetare.
O parte dintre aceste principii nu necesită explicaţii suplimentare, aşa că ne vom opri asupra
acelora care suscită asemenea precizări. Astfel, conform principiului subsidiarităţii, competenţele
se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale situate, din punct de vedere administrativ, cel mai aproape de cetăţean. Acest principiu răspunde necesităţilor de ordine practică legate
de faptul că autoritatea care poate observa şi înţelege cel mai bine problemele colectivităţii locale
este cea care se află cel mai aproape fizic de cetăţean. Aceasta poate lua cele mai oportune decizii
în termenul cel mai scurt posibil; să nu omitem şi ideea că acţiunile acesteia au efect şi asupra calităţii vieţii sale, lucru ce este de natură a o determina să-şi evalueze mai cu atenţie acţiunile.
Principiul echităţii vine să întărească acel principiu constituţional al nediscriminării. Astfel,
serviciile publice descentralizate trebuie să asigure accesul cetăţeanului la serviciile publice şi de
utilitate publică, spunem noi, în mod egal şi nediscriminatoriu.
Ultimul principiu, acela al constrângerii bugetare, vine ca o garanţie a principiului echităţii
manifestat de această dată la un nivel mai înalt şi anume la nivel central. Autoritatea administraţiei publice centrale, având la îndemână frâiele guvernării, ar putea fi tentată să săvârşească anumite abuzuri pe motiv de afinitate politică, şi nu numai, faţă de anumite autorităţi ale administraţiei publice locale. Din acest motiv a fost necesară introducerea în activitatea de descentralizare a
principiului constrângerii bugetare potrivit căruia este interzisă utilizarea de către autoritatea
administraţiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subvenţiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale.
Chiar şi în condiţiile existenţei acestor principii, descentralizarea nu ar putea exista fără îndeplinirea anumitor condiţii cum ar fi: subdiviziunea teritorială să dispună de personalitate juridică; autorităţile autonome locale să dispună de o reală independenţă în raport cu autorităţile centrale, dar cu admiterea unui drept de supraveghere a modului în care se realizează activitatea
serviciilor descentralizate. Această ultimă condiţie vine să întărească aceeaşi idee pe care am formulat-o când am discutat despre principiul deconcentrării şi anume că, deşi principiul descentralizării oferă o libertate mai mare de acţiune, această libertate nu poate fi totală pentru că ar putea
5 Art. 2 lit. l) din Legea nr. 195/2006.
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afecta caracterul unitar al statului. Admitem că autorităţile autonome locale trebuie să dispună
de o reală independenţă în raport cu autorităţile centrale întrucât, în lipsa acesteia, serviciile deconcentrate ar fi şi ele tot organe ale administraţiei centrale, plasate în teritoriu, confundându-se
cu cele rezultate în urma aplicării principiului deconcentrării. Serviciile descentralizate trebuie
alese liber, de către comunitatea locală, tocmai în ideea că acestea reprezintă interesele comunităţii locale şi nu pe cele ale administraţiei centrale, în aşa fel încât să fie mai apropiat nivelul la care
se ia decizia de cel care urmează a suporta consecinţele ei6.
Prin urmare, există o serie de elemente care numai împreună pot defini caracterul descentralizării: autorităţile din teritoriu sunt persoane publice autonome, alese de colectivităţile locale,
după cum am precizat în paragraful anterior; acestea dispun de o putere de decizie proprie având
un dublu rol, atât în luarea hotărârilor privind comunitatea de administrat cât şi în aplicarea
acestor hotărâri; colectivităţile locale dispun de autorităţi administrative proprii pentru satisfacerea intereselor publice precum şi de mijloacele materiale, financiare şi umane necesare; între autorităţile centrale şi cele locale din teritoriu nu există niciun raport de subordonare ierarhică, din
motivele pe care le-am menţionat anterior.
La fel ca şi deconcentrarea, descentralizarea are şi ea două forme7: teritorială şi tehnică. Descentralizarea teritorială presupune existenţa unei comunităţi de interese ce urmează a fi realizate
de organe alese de către cetăţenii dintr-o subdiviziune teritorială, învestite cu competenţă materială generală. Descentralizarea tehnică, pe de altă parte, se caracterizează prin existenţa unor
stabilimente publice locale învestite cu prestarea anumitor servicii publice, în mod independent
de serviciile prestate de organele statului. Această formă de descentralizare a apărut din necesitatea unei repartizări organizate a funcţiilor între diferite ramuri ale administraţiei, pentru o mai
bună gestionare a intereselor locale.
Aşa cum am arătat pe parcursul întregii lucrări, o bună guvernare presupune un echilibru în
repartizarea competenţelor, dar şi existenţa unui control de la centru, care să permită administraţiei centrale să verifice în ce măsură, acel program de guvernare, perfect întocmit, este pus în
aplicare de autorităţile din teritoriu. Acest lucru este necesar întrucât nici administraţia centrală
nu se poate concentra la fel de bine asupra întregului teritoriu, dar şi pentru că nici autorităţile
din teritoriu nu pot face absolut orice doresc şi consideră oportun pentru a vedea, la sfârşit că
ceea ce s-a realizat nu este în concordanţă cu strategia de dezvoltare a întregii ţări. Este îndeobşte
cunoscut că orice ţară trebuie să aibă o strategie de guvernare, ea trebuie să apară ca un tot unitar
în faţa celorlalţi parteneri internaţionali şi de aceea programul de guvernare întocmit de la centru
conţine acele necesităţi comune tuturor comunităţilor locale, acele necesităţi şi proiecte fără de
care nu s-ar putea păstra caracterul unitar al statului.
Statul funcţionează asemeni corpului omenesc: atunci când unei părţi a acestuia nu îi este
bine, întregul sistem este afectat. În aceeaşi idee, atunci când unei comunităţi locale nu îi este
bine, nici celălalte nu se pot dezvolta armonios. Imaginea de ansamblu a statului se formează din
imaginile individuale ale fiecărei comunităţi care face parte din el. Unităţile administrativ-teritoriale sunt strâns legate între ele de resursele de hrană, electricitate, combustibil, industrie, etc..
Fiecare dintre cele enumerate se află într-o anumită zonă a ţării. Prin urmare, dacă vreuna dintre
acestea este afectată, toate vor resimţi efectele.
Administraţia centrală are ca scop găsirea unei strategii comune de dezvoltare, pe alocuri
personalizată în funcţie de necesităţile fiecărei zone în parte, iar autorităţile locale deconcentrate
trebuie să vegheze la respectarea acesteia şi să ia decizii în legătură cu aplicarea acestei strategii,
urmând a răspunde în faţa administraţiei centrale, în virtutea tutelei administrative, de modul în
6 G. Vrabie, M. Bălan, Organizarea politico-etatică a României, Institutul European, 2004, p. 32.
7 V. Vedinaș, Drept administrativ, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 387.
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care s-a realizat guvernarea pe plan local. Treburile gospodăreşti, de interes local, rămân la libera
apreciere a colectivităţilor locale şi a serviciilor publice descentralizate, alese în mod liber de către
colectivitate, servicii care nu sunt subordonate şi nici nu este firesc să fie subordonate administraţiei centrale.
Toate aceste structuri despre care am făcut vorbire sunt necesare întrucât nu trăim într-o lume
perfectă. Desigur, ar fi ideal ca fiecare comunitate locală să fie autonomă şi să ia decizii de una
singură în toate aspectele, însă acest lucru este o utopie pentru că în lipsa unui aparat de gestionare centrală şi control atât de la centru cât şi local, abuzurile din partea autorităţilor pândesc la
orice pas. În zilele noastre, punerea în aplicare a unui asemenea deziderat s-ar dovedi un eşec,
urmat îndeaproape de consecinţe deosebit de grave ce vor duce până la pierderea caracterului
unitar al statului şi fărâmiţarea acestuia asemenea proverbului „Unde nu-i cap, vai de picioare!”.
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Abstract
The Republic of Moldova is in a continuous transition to a new system of local public administration, by applying different measures of reformation of the local public administration based on the
principles of local autonomy and decentralization. The implementation of a European model of local
public administration includes radical changes in all fields of political, economic, social lives, etc.
Local autonomy and administrative decentralization has evolved from defining principles into standards of local public administration organization in Europe. These principles in the Republic of
Moldova are to be found as a constitutional provision, in article 109, and as legislation, thus, specific piece of legislation being adopted that are meant to develop the constitutional principles of organization and functioning of the public administration from administrative-territorial units.
Keywords: transition, reformation, local public administration, autonomy, decentralization,
constitutional principles
Republica Moldova se află continuu în perioada de tranziţie spre un nou sistem de
administrație publică locală, încercându-se numeroase eforturi de reformare a sistemului
administrației publice locale în baza principiilor descentralizării și autonomiei locale. Toate aceste eforturi au fost diminuate de lipsa unei viziuni strategice clare asupra obiectivelor pe termen
lung, instabilitatea politică și administrativă a administrației centrale și a situației economice
precare a comunităților teritoriale1.
Implementarea unui model european de administrație publică presupune schimbări radicale
în toate sferele vieții politice, economice, sociale etc. Apropierea administraţiei publice de necesităţile populaţiei pentru satisfacerea intereselor generale ale comunităţii prin organizare şi prestare de servicii publice atât la scară naţională, cât şi la nivel regional şi cel local este considerată
drept componentă de bază ale acestei reforme. În al doilea rând, această reformă nu poate fi concepută fără un efort continuu şi angajamentul personal, atât al guvernanţilor, cât şi al populaţiei.
În al treilea rând, pentru ca reforma să fie implementată este nevoie de schimbare a mentalităţii
atât a guvernanţilor de la nivelul central şi cel local2, cu o implicare activă a societății civile.
Reforma administrației publice în Republica Moldova este un proces inevitabil, implementarea ei constituind una din priorităţile de bază în procesul de constituire a unui stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate de Constituția
Republicii Moldova.
În opinia prof. Anibal Teodorescu, principiul autonomiei locale este principiul fundamental
care guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acesteia, care constă în
1 Popa V. Cadrul general al descentralizării în Republica Moldova, Chişinău: Tish, 2001. p. 15
2 Mocanu V. Descentralizarea serviciilor publice: concepte şi practici, Chişinău: Tish, 2001. p. 6
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„dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a-şi satisface interesele proprii, aşa cum cred ele de
cuviinţă, fără amestecul puterii centrale, principiu care atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea, un sistem care implică autonomia”3. O
opinie similară are și Curtea Constituţională a Republicii Moldova care menţionează, că principiul autonomiei locale guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acesteia
şi constă în dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a-și satisface interesele proprii fără
amestecul autorităţilor centrale, principiu care atrage după sine descentralizarea administrativă,
autonomia fiind un drept, iar descentralizarea - un sistem care implică autonomia. Descentralizarea se prezintă ca un sistem care cuprinde descentralizarea teritorială - raioane, oraşe (municipii), sate (comune), având caracterul persoanei de drept public cu toate atribuţiile acesteia. Autorităţile acestor persoane de drept public, fiind descentralizate, nu sunt supuse puterii ierarhice a
autorităţilor centrale, ele fiind independente de acestea4.
Autonomia locală şi descentralizarea administrativă s-au transformat din principii definitorii
în standarde în organizarea și funcționarea administraţiei publice locale în Europa. Astfel, o administraţie publică locală modernă nici nu poate fi închipuită fără preeminenţa unor principii
fundamentale, cum ar fi: autonomia locală, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autorităţilor locale și consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Aceste principii
în Republica Moldova sunt aplicate, atât la nivel de reglementare constituţională în articolul 109,
cât şi la nivel de legislaţie, fiind adoptat un pachet de acte legislative și normative care vin să dezvolte principiile constituționale de organizare și funcționare a administrației publice din unitățile
administrativ-teritoriale.
Descentralizarea în administraţia publică se prezintă ca un sistem de organizare administrativă, opus centralizării, care permite colectivităţilor locale sau serviciilor publice să se administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea
unor autorităţi proprii şi le dotează cu resurse necesare pentru a administra de sine stătător a
parte importantă a treburilor publice locale de către aleşii locali. Deci, procesul de descentralizare se realizează prin transferul de competenţe şi resurse de la administrația publică centrală către
autorităţile publice locale, în unităţile administrativ-teritoriale pentru a soluţiona, sub propria
responsabilitate, toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor
autorităţi publice.
Ne raliem opiniei prof. Ioan Vida care spune, că esența descentralizării administrației constă
în transferarea unor atribuții ale diverselor autorități centrale unor autorități care funcționează în
unitățile administrativ-teritoriale și chiar colectivităților locale. Prin descentralizare, administraţia publică devine mai eficientă şi mai operativă, problemele care interesează populaţia nu se mai
îndosariază în birourile ministeriale, ci ele se soluţionează la nivele inferioare, în condiţii de
oportunitate şi de operativitate sporită5.
Descentralizarea serviciilor publice, consolidarea autonomiei administrative și financiare
constituie una din condițiile de bază a unui sistem de administrație publică locală. Descentralizarea serviciilor publice inevitabil atrage după sine și desconcentrarea serviciilor public, astfel spus
a celor ce rămân în competența și responsabilitatea statului6.
3 Teodorescu A. Tratat de drept administrativ, vol. II, p. 286
4 Hotărârea Curţii Constituţionale cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.
781-XV din 28 decembrie 2001 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186-XIV din 6 noiembrie
1998 „Privind administraţia publică locală” nr.13 din 14.03.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.46-48/8 din 04.04.2002
5 Vida I. Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti: Monitorul Oficial, 1994. p. 18
6 Popa V. Descentralizarea:elementele unui model, Chișinău: TISH, 2006, p.22
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Descentralizarea prezintă certe avantaje pentru prosperitatea unei ţări7:
a) asigură climatul prielnic ca interesele locale să se dezvolte în mod natural, în conformitate
cu obiceiurile localnicilor şi în concordanţă cu cerinţele reale ale acestora, care nu pot fi cunos
cute mai bine de nimeni alţii decât ei înşişi;
b) generează spiritul de iniţiativă individuală, pe când centralizarea reduce rolul locuitorilor
la acela doar de administraţi, întreținând în colectivităţile locale o indiferenţă faţă de administraţia locală, incompatibilă cu progresul localităţilor;
c) generează sistemul de libertate locală, interesul pentru binele obştesc, care determină dezvoltarea multilaterală a colectivităţilor umane şi valoarea întregii naţiuni.
Autonomia locală este forma modernă de exprimare a principiului descentralizării administrative. Aceasta este asociată cu stabilirea unui statut distinct al colectivităţilor locale, al autorităţilor acestora, în raport cu administraţia de stat şi cu autorităţile care exercită funcţiile acestuia în
unităţile administrativ-teritoriale.
În opinia prof. Andre de Laubadère, descentralizarea are o fundamentare dublă: politică şi
administrativă8. Din punct de vedere politic descentralizarea reprezintă expresia de democraţie
aplicată administraţiei, asigurarea unui sistem în care cetăţenii participă la conducerea treburilor
publice prin intermediul autorităţilor locale alese de ei. Fundamentul politic al descentralizării
este recunoscut și de Consiliul Europei care consideră că autorităţile publice locale reprezintă
unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic şi dreptul cetăţenilor de a
participa la rezolvarea treburilor publice face parte din principiile democratice comune tuturor
statelor membre, care poate fi exercitat în modul cel mai direct la nivel local.
Un argument ce susţine descentralizarea politică îl constituie acela, că deciziile luate cu o mai
mare participare a cetăţenilor sunt mai bine fundamentate şi relevante, pentru că ţin cont de interesul social mai mult decât în cazul când ar fi luate la nivel național. Acest concept implică
ideea că alegătorii îşi cunosc reprezentanţii politici mai bine, iar aleşii cunosc mai detaliat nevoile şi aşteptările acestora. Descentralizarea administrativă este recunoscută de literatura de specialitate ca un transfer de responsabilitate în planificarea, finanţarea şi derularea unor anumite activităţi de către guvernarea centrală şi agenţii săi unor unităţi regionale sau locale.
Din punct de vedere administrativ, descentralizarea conţine ideea că autorităţile alese de comunităţile locale sunt cele mai în măsură să cunoască necesităţile locale şi să ia măsurile necesare
pentru realizarea lor, de aceea se mai numeşte principiu de administraţie utilă.
Descentralizarea apare, aşadar, ca un regim juridic în care soluționarea problemelor de interes
local nu se mai face de funcţionari numiţi de la centru, ci de cei aleşi de corpul electoral care nu
apar într-un sistem ierarhic subordonat centrului și aceasta duce la o calitate mai înaltă a serviciilor publice oferite populaţiei, asigură utilizarea mai efectivă a resurselor publice.
Legislaţia Republicii Moldova nu conţine o definiţie a descentralizării, deşi iniţial în proiectul
Legea Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă în art. 1 „noţiunile de bază”,
era stipulat că „descentralizarea este transfer de competenţă administrativă de la nivelul administraţiei centrale spre alte niveluri de autoritate locală sau către sectorul privat”. Nu sunt clare considerentele care au determinat legiuitorul să excludă respectiva prevedere din proiectul final, întrucât descentralizarea reprezintă un transfer de competenţe, exact aşa cum era prevăzut. Pe lângă competenţe, se mai transferă şi responsabilităţi şi resurse de la administrația publică centrală
către autorităţile publice locale, în unităţile administrativ-teritoriale pentru a soluţiona sub propria responsabilitate toate chestiunile de interes local. Toate acestea au un singur scop, o adminis7 Bălan E. Elemente de drept administrativ, București: Trei, 1999. p. 77
8 Laubadère A. de., Venezia J.-C., Gaudemet Y. Droit Administratif, 17e édition, Paris: L.G.D.J., 2002.
p.189
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trare cât mai eficientă şi mai aproape de cetăţean, care nu mai este doar un simplu administrat, ci
şi administrează.
Descentralizarea cunoaşte două forme: descentralizarea administrativă teritorială şi descentralizarea tehnică. Descentralizarea care priveşte colectivităţile locale poartă denumirea de descentralizare administrativă teritorială, iar cea care are în vedere serviciile administrative publice
de stat se numeşte descentralizare tehnică. Descentralizarea urmăreşte să ofere colectivităţilor
locale o anumită autonomie permiţându-le să-şi definească singure normele de acţiune şi să-şi
aleagă modalităţile de intervenţie. Descentralizarea reprezintă principiul care conferă administraţiei publice locale posibilitatea de manifestare a unui grad de originalitate în desfăşurarea activităţilor sale.
Descentralizarea administrativă teritorială este legată de recunoaşterea colectivităţilor locale
şi a dreptului acestora de a se administra ele însele. Pentru ca o colectivitate locală să fie considerată descentralizată este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii9:
a) colectivitatea locală să beneficieze de personalitate juridică;
b) colectivitatea locală să dispună de autorităţi administrative proprii;
c) supravegherea colectivităţii locale de către autorităţi numai prin intermediul unor forme de
control stabilite de lege.
Recunoaşterea personalităţii juridice a colectivităţilor locale, înţelese ca elemente ale colectivităţii naţionale, are la bază existenţa unor interese proprii ale acestor colectivităţi sau a unor probleme locale specifice. Pe de altă parte, statul nu este apt să soluţioneze, prin mijloacele de care dispune şi în condiții de operativitate şi eficienţă, ansamblul acestor probleme. De aceea, statul este cel
care stabileşte care dintre problemele ce intră la un moment dat în sfera administraţiei de stat vor
fi de competenţa serviciilor publice statale şi care vor intra în sfera de competenţă a autorităţilor
locale. De regulă, sfera problemelor locale este stabilită sau delimitată prin Constituţie ori prin
lege10. Existenţa acestor probleme specifice ale colectivităţilor locale presupune şi existenţa unor
mijloace materiale de realizare a acestora, cum ar fi patrimoniul propriu, un corp de funcţionari
care să gestioneze treburile publice, o anumită autonomie financiară care se bazează pe existenţa
unui buget propriu. Pe o asemenea fundamentare, colectivităţilor locale li se acordă personalitate
juridică, asigurându-li-se posibilitatea de a participa la circuitul juridic, în nume propriu.
Autorităţile locale, structuri de conducere administrativă a colectivităţilor locale, sunt cele
care soluţionează problemele specifice. Pentru a ne găsi în situaţia descentralizării administrativteritoriale, este necesar ca aceste autorităţi locale să fie reprezentantele colectivităţilor locale şi nu
reprezentantele statului plasate în teritoriu, în fruntea colectivităţii. Aceasta presupune ca autorităţile locale să rezulte din alegeri libere, desfăşurate în circumscripţiile colectivităţilor teritoriale.
Pentru rezolvarea operativă a treburilor locale este necesar ca aceste autorităţi să dispună de o
competenţă care să le confere autonomia faţă de autorităţile administraţiei publice a statului11.
Descentralizarea administrativă nu înseamnă independenţa totală a colectivităţilor locale faţă
de statul în care ele sunt organizate. În virtutea acestei dependenţe faţă de stat, autorităţile publice
centrale îşi rezervă dreptul de a supraveghea activitatea colectivităţilor locale, exercitând asupra
acestora un anumit tip de control, care poartă denumirea de tutelă administrativă12. Acest tip de
control privește numai legalitatea actelor administrative emise de autoritățile administrației publice locale, nu și oportunitatea acestora. Tutela administrativă are caracter excepțional, în sensul
că trebuie prevăzute de lege cazurile în care se exercită, fiind deosebită fundamental de controlul
9 Vida I. Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti: Monitorul Oficial, 1994. p. 19
10 Bălan E. Elemente de drept administrativ, București: Trei, 1999. p. 81
11 Bălan E. Elemente de drept administrativ, București: Trei, 1999. p. 82
12 Vida I. Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti: Monitorul Oficial, 1994. p. 19
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ierarhic. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală în capitolul IX reglementează organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice local.
Când sunt întrunite toate aceste elemente, putem vorbi de o descentralizare administrativteritorială.
Principiul descentralizării serviciilor publice prevede acordarea unei autonomii relative unor
servicii publice faţă de administraţia publică. În general, descentralizarea serviciilor publice 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 fizice sau
a unor persoane juridice. Descentralizarea serviciilor publice presupune, deci, scoaterea acestora
de sub controlul ierarhic superior şi plasarea lor sub regulile tutelei administrative (controlului
administrativ). Astfel, descentralizarea serviciilor publice constă, în fapt, în recunoaşterea unei
anumite autonomii şi acordarea personalităţii juridice unor instituţii sau servicii publice organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
Argumentele în favoarea descentralizării serviciilor publice sunt13:
a) descentralizarea prestării serviciilor şi responsabilităţile financiare (descentralizare financiară) fac ca administraţia publică să fie mult mai responsabilă de nivelul şi calitatea serviciilor
prestate de ea, ținând seama de deosebirile care există între comunităţi;
b) descentralizarea încurajează experimentarea şi inovaţiile în acordarea serviciilor publice
care răspund aşteptărilor cetăţenilor, condiţiilor economice, demografice, climaterice;
c) descentralizarea furnizării serviciilor publice şi deciziile financiare acordă posibilitatea de
a corela mai strâns nivelul şi calitatea serviciilor furnizate cu preţul achitat de beneficiarul acestui
serviciu, în aşa fel mărind responsabilitatea administraţiei publice, sensibilitatea şi, în final, legalitatea serviciilor publice.
La 28 decembrie 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 435-XVI privind
descentralizarea administrativă care stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării
administrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice. Articolul 16 din Legea privind descentralizarea administrativă condiționează aplicarea ei de aprobarea planului de acţiuni, care va stabili etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare administrativă în Republica Moldova. De asemenea, acest articol prevede, că Cancelaria
de Stat, în colaborare cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale şi cu societatea civilă, va pregăti şi va transmite
Parlamentului proiecte de acte legislative privind etapele descentralizării administrative în Republica Moldova.
La 5 aprilie 2012 Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 68 a adoptat Strategia naţională de descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015. Strategia naţională de descentralizare este principalul document
de politici în domeniul administraţiei publice locale, care determină mecanismele naţionale în
domeniul descentralizării şi asigurării unei autonomii locale autentice pentru autorităţile administraţiei publice locale. Conceptul şi obiectivele politicii de descentralizare sunt conforme experienţei ţărilor europene, corespunde aspiraţiei de integrare europeană şi acordurilor bilaterale
Republica Moldova - Uniunea Europeană.
Elaborarea prezentei Strategii a derivat din necesitatea planificării strategice a procesului de
descentralizare, pentru a consolida capacităţile autorităţilor administraţiei publice locale, a îmbunătăţi managementul şi calitatea serviciilor publice prestate cetăţenilor. Strategia naţională de
descentralizare stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen mediu (3–5 ani) în vederea implemen13 Mocanu V. Descentralizarea serviciilor publice: concepte şi practici, Chişinău: Tish, 2001. p. 57
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tării priorităţii de descentralizare a puterii şi asigurării autonomiei locale, în corespundere cu
principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale, care a fost ratificată de Republica Moldova la
16 iulie 1997. Astfel, Strategia naţională de descentralizare prevede elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare (de ex. este propusă spre dezbateri publice strategia de descentralizare în
domeniul educației).
Elaborarea Strategiei a fost precedată de desfăşurarea unor studii şi analize complexe în domeniul descentralizării administrative, financiare, de întocmirea rapoartelor privind evaluarea
capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale, a rapoartelor de expertiză a cadrului legal
existent în domeniul organizării şi funcţionării administraţiei publice locale, care constituie un
vast suport informaţional, disponibil în format de anexe la prezentul document.
Strategia naţională de descentralizare a Republicii Moldova a determinat cinci domenii prioritare de intervenție. În fiecare domeniu au fost identificate lacunele și neajunsurile, au fost stabilite principiile, viziunea, problemele specifice, și respectiv, obiectivele generale şi specifice, conform domeniilor de intervenţie. Domeniile prioritare de acţiune sunt: (I) Descentralizarea serviciilor şi competenţelor; (II) Descentralizarea financiară; (III) Descentralizarea patrimonială şi
dezvoltarea locală; (IV) Capacitatea administrativă a APL; (V) Democraţie, etică, drepturile
omului şi egalitate de gen. Un set de acţiuni prioritare a fost conceput şi îmbinat într-un plan de
acţiune cuprinzător.
În Strategia naţională de descentralizare a Republicii Moldova se menţionează că reforma de
descentralizare a întârziat enorm, se impune un ritm ascendent în calendarul acestei reforme.
Descentralizarea trebuie să constituie un obiectiv de interes naţional, obiectiv care să fie realizat
de întreaga clasă politică a Republicii Moldova.
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeana: Libertate,
Democraţie, Bunăstare”14, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru
acordarea votului de încredere Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului nr. 6 din 14
ianuarie 201115, oferă cadrul politicilor de guvernare a Republicii Moldova pentru perioada 20112014. În domeniul descentralizării puterii, Guvernul Republicii Moldova va aplica în continuare
principiile şi normele europene în domeniul organizării şi funcţionării administraţiei publice.
Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană se poate produce doar în condiţiile unui
stat în care structurile puternic ierarhizate sunt înlocuite cu structuri descentralizate, transparente şi dinamice, întemeiate pe supremaţia legii, a drepturilor şi a libertăţilor civile. Guvernul Republicii Moldova va asigura corelarea reformei administraţiei centrale cu cea a administraţiei locale
şi transferul de competenţe către autorităţile publice locale, inclusiv în domeniul finanţelor publice. Descentralizarea puterii şi abilitarea autorităţilor publice locale cu puteri reale vor avea o
contribuţie majoră şi la dezvoltarea veritabilă a regiunilor, desconcentrând şi activitatea economică pe întreg teritoriul Republicii Moldova16.
Unul din obiectivele prioritare ale Guvernului Republicii Moldova îl reprezintă asigurarea respectării principiului autonomiei locale, însă principiul în cauză nu poate fi conceput decât în anumite limite, fiind inadmisibilă aplicarea acestuia cu încălcarea legislaţiei şi lipsa de respect faţă de
autoritatea executivă centrală şi a justiţiei. În condiţiile date, autonomia locală nu poate fi realizată
decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale fiind unul dintre acestea.
Procesul de descentralizare în Republica Moldova a fost realizat prin descentralizarea serviciilor publice fără să fie urmat și de o descentralizare reală a resurselor financiare ce a condiționat
14 Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova, http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
15 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru acordarea votului de încredere Programului de
activitate şi întregii liste a Guvernului nr. 6 din 14 ianuarie 2011
16 Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova, http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445, p. 7
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incapacitatea autorităților publice locale de a-și onora obligațiile sale față de cetățeni. Și în sistemul finanțelor publice locale au fost efectuate o serie de modificări, care în final au dus la apariția
unor confuzii privind modul de repartizare a veniturilor între bugetele de toate nivelele, privind
modul de formare a surselor de venituri, mai ales în privința veniturilor bugetelor raionale și locale etc.17
Descentralizarea corectă şi eficientă este esenţială în procesul reformei administraţiei publice
locale, deoarece presupune o delimitare clară a atribuţiilor şi surselor de venit ale autorităţilor
centrale şi locale după anumite reguli, astfel încât autonomia locală să fie garantată şi autorităţile
locale să poată gestiona independent problemele de interes local şi resursele materiale şi financiare pe care le au la dispoziţie.
Descentralizarea nu trebuie privită ca un scop în sine, ci ca pe un mijloc de creare a unei guvernări locale deschise şi eficiente, un fel de stare de fapt având la bază principiile libertăţii, respectului şi participării. În primul rând, descentralizarea apare ca reprezentând încrederea acordată cetăţenilor prin recunoaşterea capacităţii acestora în soluționarea treburilor de interes local.
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Abstract
Decentralized cooperation between French and Cameroonian local back to the 1980s, in several
areas such as access to water, sanitation problems and local governance.
Today, this cooperation continues with the particularity of the involvement of civil society. Galileo's
case in the country of St Omer is a perfect illustration of the evolution of decentralized cooperation.
Introduction
La mondialisation outre ses avatars économiques a permis de renforcer les relations internationales1 qui ne sont plus uniquement le fait des Etats aujourd’hui. Comme le souligne Xavier Dumont2: «les relations internationales ont pris une importance sans cesse croissante dans la vie des sociétés […]», au point, où aucun Etat ne peut plus vivre en vase clos. Les notions d’interdépendance
et de coopération sont au cœur des relations internationales. Comme le souligne Mac Luhan «le
monde devient un village planétaire»3. Aujourd’hui, plusieurs acteurs investissent désormais le
champ de la coopération. Parmi ces acteurs, on dénombre, les collectivités, les associations et les
ONG actrices incontournables de ce qui convient d’être nommé: «la coopération décentralisée».
Cette recherche a l’objectif non seulement de définir la coopération décentralisée en s’appuyant sur le cas du pays de St Omer et de Yaoundé III, mais aussi d’en dégager es spécificités. Il
convient d’emblée d’interroger ce concept de «coopération décentralisée».
I – Coopération décentralisée: un essai de définition
Définir la coopération décentralisée, n’est pas aisée, car d’un auteur à un autre auteur, d’une
école de pensée à une autre, les conceptions épistémologiques divergent.
Petiteville désigne par coopération décentralisée «les opérations de coopération mises en œuvre
directement ou sous leur impulsion, ou avec leur soutien par des collectivités locales.»4 Cette définition de Petiteville démontre clairement qu’une coopération décentralisée implique dans différentes opérations deux entités administratives qu’elles soient collectivités, établissements publics,
1	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
.Notre conception des relations internationales rejoint celle de Marcel Merle qui dans son ouvrage intitulé: Sociologie des relations internationales, Paris Dalloz, 1974, 436 p. propose trois approches des relations internationales parmi lesquelles: la conception classique – la conception marxiste – les conception sociologiques d’inspiration anglo-saxonne
2 Xavier Dumont, le déséquilibre Nord-Sud de l’accès à l’information. Contribution du développement des
autoroutes de l’information dans la Francophonie, Mémoire de fin d’études présenté en vue du grade de Licence en Sciences politiques, Louvain, Septembre 1999 sous la direction du Professeur F. Massart-Pierrard.
3 Formule utilisée par Marshal McLuhan pour symboliser la mondialisation.
4 Lire, Petiteville (1995), «La coopération décentralisée: les collectivités territoriales dans la coopération»,
L’Harmatan, Paris.
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structures associatives. Ainsi, sans partenaires, sans coopération, il ne saurait y avoir de coopération décentralisée.
La loi du 6 février 1992, va plus loin en indiquant: «qu’il n’y a de coopération décentralisée que
lorsqu’une ou plusieurs collectivités locales françaises développent des relations avec une ou plusieurs
collectivités locales étrangères: il peut s’agir aussi bien de l’établissement de relations d’amitié ou de
jumelage avec des collectivités territoriales étrangères, d’actions de promotion à l’étranger, d’aide au
développement de collectivités dans certains pays d’assistance technique, d’action humanitaire de
gestion commune de biens de services, mais aussi de coopération transfrontalière et de coopération
interrégionales».
Cette définition offre une vision plutôt englobant de la coopération décentralisée qui se décline en «jumelages», en «relations d’amitié» entre des collectivités locales françaises et les collectivités africaines.
Ainsi, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, plusieurs collectivités locales françaises
ont jumelé dans un premier temps avec certaines collectivités européennes. C’est le cas de certaines communes françaises jumelées avec des communes allemandes, anglaises, belges et néerlandaises. Comme le reconnaissent Djeflat et Boidin, «la coopération décentralisée est venue combler un vide, compléter et corriger les dispositifs de coopération bilatérale et multilatérale qui existaient entre pays du Nord et du Sud qui avaient commencé à s’essouffler et à montrer, dès les années
1980, den sérieuses limites et faiblesses.»5 Aujourd’hui la coopération décentralisée est avant tout,
une «aventure humaine» qui dépasse le cadre institutionnel pour toucher la société civile qui se
mondialise de plus en plus.
La coopération décentralisée apparaît aisément comme une chance pour l’Afrique et l’Europe
dont les destins semblent liés pour bâtir un autre monde. Un monde où le développement solidaire prend en compte toutes les dimensions de l’existence humaine. Comme le disait l’ancien
président gabonais Omar Bongo-Ondimba parlant des relations entre la France et l’Afrique:
«l’Afrique sans la France, c’est une voiture sans chauffeur. La France, sans l’Afrique est une voiture
sans carburant.»6
Cette coopération décentralisée entre la France et le Cameroun date déjà de plusieurs années,
le Cameroun étant un des partenaires économiques de la France.
II – L’Etat de la coopération décentralisée entre la France et le Cameroun
La France et le Cameroun tissent des relations bilatérales depuis déjà de nombreuses années.
La coopération entre l’axe Paris – Yaoundé s’est matérialisée par plusieurs actions concrètes et
visibles entre les deux populations. En matière de coopération décentralisée, plusieurs collectivités locales françaises agissent déjà sur le terrain camerounais. C’est le cas de la coopération entre
la ville de Nantes et celle de Dschang à l’Ouest du Cameroun qui remonte à 1996 et qui porte sur
l’attractivité, le tourisme solidaire, les stratégies de développement urbain, le développement
culturel à travers les routes des Chefferies, les espaces verts, etc.
La coopération décentralisée entre les collectivités locales françaises et leurs homologues camerounaises concernent aussi la Communauté Urbaine de Douala et le Conseil Régional d’Alsace
à travers l’Institut régional de la coopération et de développement d’Alsace (IRCOD). Cette coopération entre ces deux entités françaises et camerounaises, concernent aussi la Communauté
urbaine de Yaoundé et touche à la maîtrise des filières d’assainissement de Douala et Yaoundé, le
développement la structuration du service animation sociale à Douala IV.
5	������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lire Abdelkader Djeflat et Bruno Boidin, «La coopération décentralisée, face aux enjeux de développement durable» in Revue Développement durable et Territoires, Vol 1 N°1, mai 2010. http://developpementdurable.revues.org/8387
6 Lire «Bongo et la France: quarante ans de mauvais coups», in Revue 89, mise en ligne le 27 juillet 2007.
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Il en est de même pour la Commune d’Akono près de Yaoundé qui depuis 2010 bénéficie
d’appui du Conseil Régional d’Alsace sur les politiques urbaines, l’assainissement et le développement des solutions alternatives de l’électricité dans cette commune. La Communauté Urbaine de
Bafia bénéficie d’une coopération hospitalière avec la Commune d’Eybens (près de Grenoble).
Toutes ces actions de coopération décentralisée et bien d’autres montrent le dynamisme de la
coopération décentralisée entre la France et le Cameroun.
Cette carte montre les collectivités locales camerounaises en coopération décentralisée avec
les collectivités locales françaises. La quasi-totalité des 10 régions camerounaises sont concernées.
La coopération entre les collectivités alsaciennes et camerounaises montre que le Cameroun
est le premier pays d’intervention de la région Alsace. C’est sans doute pour des raisons historiques qui ont fait du Cameroun une colonie française, allemande et anglaise. La deuxième raison
est géographique, c’est la proximité de l’Alsace avec l’Allemagne qui est un pays, qui comme la
France a des liens de coopération avec le Cameroun.
III – La spécificité de la coopération avec le pays de St Omer
La particularité de la coopération décentralisée entre le pays de St Omer et Yaoundé III est
bien unique. En effet, il s’agit d’une initiative non pas des élus camerounais ou français, mais de la
société civile. En effet dès 2010, l’Institut pour la gouvernance en Afrique Centrale (IGAC) qui est
une structure associative crée par des jeunes chercheurs camerounais va se rapprocher de l’association Galilée qui œuvre dans le domaine du développement local dans le pays de St Omer. Les
deux structures vont longuement échanger et déterminer un cadre de travail à travers une convention de partenariat.
En 2010 va ainsi accueillir le Directeur de l’IGAC et en juillet 2010, une mission de prospection va se dérouler à Yaoundé pour étudier les axes de coopération. En 2011, les deux entités vont
travailler sur le projet qui retiendra deux axes:
–– L’accompagnement des acteurs camerounais du développement local dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire, la gestion du vivre ensemble avec un accent sur les questions
liées à l’urbanisme et l’aménagement du territoire et le développement des systèmes de
santé mutualiste.
–– Le deuxième axe va s’orienter dans le soutien à la vie associative locale (Yaoundé 3) et le
développement des échanges citoyens.
De retour en France, les techniciens de Galilée feront une restitution en incitant les élus au
soutien de ce projet. En juillet 2012, élus du pays de St Omer et techniciens se rendront à Yaoundé3 pour la signature d’une convention de partenariat reprenant tous les axes retenus entre
l’IGAC et Galilée.
Une structure similaire est crée par la volonté de la partie camerounaise dénommée: Galilée
Cameroun qui travaillera aux côtés de l’IGAC pour assurer la mise en œuvre concrète et le suivi
de cette convention de partenariat.
IV – Principaux enseignements de la spécificité de Galilée et du pays de St Omer
Cette coopération décentralisée a validé toutes les étapes en évitant la précipitation. Elle répond à un véritable travail partenarial co-construit entre Galilée France, IGAC, Galilée-Cameroun et les élus des deux pays. La confiance entre élus du pays de St Omer et Techniciens de Galilée autour d’un projet qui se voulait partenarial.
Toutes ces spécificités ont été un gage de la durabilité de ce projet qui engage toutes les parties
impliquées. Par conséquent, ce n’est pas une coopération «désincarnée», «verticale», mais horizontale qui implique les acteurs français et camerounais autour non pas seulement des coûts des
projets, mais d’échanges d’ingénierie et de savoir-faire.
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Comme le disait le Président américain Barack Obama: «l’Afrique n’a pas besoin d’hommes
forts, mais des institutions fortes.» Ces institutions passent par les échanges entre membre de la
société civile d’ici et de là-bas.
Conclusion
Au terme de cette présentation, nous pouvons souligner la nécessité de décentraliser nos politiques de coopération. Si autrefois, la coopération était le seul fait des Etats, aujourd’hui, elle
concerne la société civile, les structures associatives, les intellectuels, les chercheurs, les artistes etc.
Avec l’exemple de Galilée, nous avons vu que lorsque la coopération concerne les sociétés civiles entre-elles, il y a des impacts positifs, car les intérêts des populations ne peuvent être que
garantis.
Aujourd’hui, si l’aide au développement fruit de la coopération était gérée par la société civile,
les populations africaines se seraient approprié cette aide. Or, de nos jours, force est de constater
qu’après la décolonisation de l’Afrique Subsaharienne, l’aide au développement à coups de milliards d’euros et de dollars n’a pas permis de hisser ce continent vers l’émergence et le développement économique.
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Abstract
The name is one of the essential basic elements of the identity of a local collectivity. The local
collectivity is self-identified and individualized through its name, in relation to the other collectivities of the same type.
The name of local collectivities have functioned and developed during the centuries. Their meaning, content and evolution provide the valuable information concerning the evolution of local collectivities over time.
The return to the traditional names of local territorial collectivities was the first stage of the attempts to the territorial-administrative reform in Moldova.
Although, many localities have reestablished their historical names, the process is not ended. Still
today, one can find in toponymic landscape of Moldova, the names of localities which are improper
to the national spirit and historical traditions.
The procedure regarding the assignment or change of the designation and the return to the historical names of local collectivities is in the process of examination.
Keywords: identity, traditions, evolution, local collectivity, historical names, reform.
Consideraţii preliminare. Colectivităţile locale, în accepţiunea Cartei europene a autonomiei
locale reprezintă unul din fundamentele esenţiale ale regimurilor politice democratice. Anume
colectivităţilor locale le este consfinţit dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi de a gira în
cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei lor, o parte importantă din treburile publice. În acest sens, democraţia presupune existenţa de colectivităţi locale cu organe
decizionale proprii, constituite democratic şi care beneficiază de o largă autonomie în ceea ce
priveşte competenţele, modalităţile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea
misiunii lor.
Referitor la definirea noţiunii de colectivitate locală în literatura de specialitate există mai
multe păreri. Într-o primă accepţiune, colectivităţile locale sunt dezmembrăminte ale statului,
creaţii ale sale pentru scopuri administrative, ca simple circumscripţii teritoriale, ridicate la rangul de persoane juridice şi investite cu anumite drepturi de către puterea centrală. În a doua accepţiune, colectivităţile locale sunt privite ca societăţi naturale, concomitente sau anterioare statului, care se bucură de drepturi pe care statul le-a recunoscut mai degrabă, decât le-a atribuit.1
De asemeni se atestă circulaţia ambiguă a doi termini – colectivitate şi comunitate. Cunoscutul
sociolog T. Herseni defineşte colectivitatea locală ca „o organizaţie socială, care se bazează pe
1 Manda, C., Manda, C.C. Dreptul colectivităţilor locale. Bucureşti: Lumina Lex, 2002, p.40.
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existenţa şi activitatea indivizilor asociaţi şi organizaţi, pe gradul lor de solidaritate şi coeziune al
acestora, pe aportul lor ca indivizi capabili de a înţelege, de a se situa şi de a participa la o acţiune
comună”.2 Cât priveşte comunitatea, aceasta reprezintă o grupare funcţională de indivizi, care
trăiesc într-o anumită localizare geografică la un moment dat, împărtăşesc o cultură comună,
sunt aranjaţi într-o structură socială şi exprimă o conştiinţă a unicităţii lor, precum şi a identităţii
separate ca grup.3 Semantic, cele două definiţii nu prezintă deosebiri, fapt care ar permite utilizarea simultană, fără a afecta înţelegerea. Un excurs teoretic însă, relevă particularităţi specifice,
care le fac distincte. Termenul comunitate este utilizat de o manieră ce restrânge aplicarea sa doar
la grupurile ale căror membri se protejează reciproc, nu se exploatează unii pe alţii sau nu se
comportă injust unui faţă de alţi, cel puţin nu în mod sistematic. Comunităţile apar mai degrabă
pe baza excluderii unora decât pe ideea adăugării.
Recunoaşterea rolului colectivităţilor locale de fundament esenţial în afirmarea democraţiei
impune o definire clară a conceptului, care ar permite utilizarea fără ambiguităţi a acestuia.
În legislaţia R. Moldova utilizarea termenului ,,colectivitate locală”, fie a fost evitată, fie e explicat sumar. În Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.03, legiuitorul,
explicând conceptul de autonomie locală, recurge la noţiunea de ,,colectivitate locală”, dar nici în
art.1 unde sunt explicate noţiunile de bază şi nici în textul legii nu există explicaţia acestei sintagme. Iar în Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 noţiunea de
,,colectivitate locală” este definită drept „totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială”. Rezumarea la „totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială” este insuficientă, colectivităţile locale caracterizându-se prin elemente constitutive definitorii, care permit formarea identităţii lor. Populaţia este un element al colectivităţii teritoriale locale, unul foarte important, dar nu singurul. În afară de populaţie, identitatea unei colectivităţi locale este definită şi de următoarele elemente: numele, teritoriul administrativ, autoritatea publică a autorităţilor eligibile, Statutul şi însemnele distinctive ale colectivităţilor locale. Aceste elemente imprimă
individualitate şi fac să se deosebească o colectivitate locală de alte colectivităţi similare.4
După cum am menţionat, numele este unul dintre elementele definitorii esenţiale ale identităţii unei colectivităţi locale. Prin nume colectivitatea locală se autoidentifică şi se individualizează
în raport cu alte colectivităţi de acelaşi gen. În acelaşi timp el este expresia elocventă a apartenenţei
cetăţenilor la viaţa comunităţii din care fac parte, în corespondenţa specificităţilor de ordin economic, social şi politic, ce se regăsesc la nivelul unităţilor teritorial-administrative respective.5
Evoluţia în timp a numelor colectivităţilor locale. Numele colectivităţilor locale au funcţionat şi s-au dezvoltat timp de veacuri. Sensul, conţinutul şi evoluţia lor oferă informaţii preţioase
referitor la evoluţia colectivităţilor locale de-a lungul timpului.
După datele prezentate de Anatol Eremia – specialist notoriu în materie de toponimie naţională, din cele 1860 de localităţi din republică, aproximativ 1060 (57%) poartă nume româneşti,
teritorial având următoarea repartiţie: 490 (26,4%) în raioanele de nord, 400 (21,6%) în raioanele
centrale şi 170 (9%) în raioanele de sud. Aproximativ 540 de localităţi (29%) poartă nume slave.
Teritorial ele au următoarea repartiţie: 15% în raioanele de nord, 10% în raioanele centrale şi 4%
în raioanele de sud. Oiconimele de origine turcică alcătuiesc aproximativ 7% din numărul total
2 Herseni, T. Sociologie. Teoria generală a vieţii sociale. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
1982, p.513.
3 Zamfir, C., Stănescu S. (coord.). Enciclopedia dezvoltării sociale. Iaşi: Polirom, 2007, p.118.
4 Cornea, S. Condiţiile juridice definitorii ale noţiunii de colectivitate locală. În: Administraţia publică în
perspectiva integrării Europene. Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice, 27-28 octombrie, 2006.Ch.: S.n., 2007, p. 321-331.
5 Manda, C., Manda, C. C. Dreptul colectivităţilor locale. Bucureşti: Lumina Lex, 2002, p.81.

193

de nume de localităţi din republică. Aria lor de răspândire corespunde în linii mari teritoriului
Unităţii Autonome Găgăuze.6
Până la începutul sec. al XIX-lea, toponimele naţionale au fost redactate corect atât în documentele oficiale cât şi în cele neoficiale. În trecut, numele de locuri şi localităţi serveau ca repere
de orientare pe teren, ca semne sigure de hotar între moşii, sate, ţinuturi şi era important ca ele să
fie redate exact. Numele proprii moldoveneşti au fost ortografiate corect, cu unele mici abateri de
grafie, şi în registrele recensămintelor din sec. XVIII - înc. sec. XIX. 7
În 1812, fără nici un drept istoric, juridic, naţional sau de altă natură, Imperiul rus a anexat
Moldova de Est, teritoriu numit ulterior Basarabia şi transformat în colonie a Imperiului rus.
Imperiul rus, fiind preocupat de interesele sale politice în Balcani a recurs la consolidarea şi centralizarea sistemului de administrare a Basarabiei. Stabilitatea politică, în accepţia autorităţilor
ruse, putea fi menţinută doar pe calea suprimării oricăror manifestări naţionale şi a introducerii
aici a instituţiilor ruseşti, aşa cum s-a procedat şi în alte periferii naţionale ale Imperiului rus.
Deznaţionalizarea şi discreditarea elementului naţional, ignorarea instituţiilor şi a tradiţiilor
locale, defăimarea şi ignorarea normelor de drept moldoveneşti şi a valorilor naţionale a constituit o preocupare constantă a autorităţilor ruseşti. Limba română a fost eliminată din viaţa publică şi instituţiile administrative, onomastica a fost revizuită şi adaptată la canoanele limbii ruse, iar
toponimia naţională a fost totalmente neglijată. Numele localităţilor basarabene au fost substituite sau schimonosite, atribuindu-li-se în schimb denumiri şi forme străine, în spiritul regimului
de ocupaţie ţarist. Aceste denumiri şi forme schimonosite au fost legalizate prin editarea unor
repertorii şi liste oﬁciale ale localităţilor din Basarabia.
Dacă mai înainte satele erau denumite în majoritatea cazurilor după voia proprietarilor şi a
celor care le locuiau,8 după 1812 dreptul de a denumi noile aşezări şi l-au asumat funcţionarii ruşi
din autorităţile administrative locale. În Basarabia mai toate coloniile apărute după 1812 au căpătat denumiri ce denotă numele mai multor descendenţi ai familiei ţariste. Denumirile lor erau
marcate prin formativele -кa, -oвка, -евка.9 La finele sec. al XIX-lea, numărul acestora atinse cifra de 180, faţă de 17 de la începutul aceluiaşi secol. 10
Procesul de denaturare a toponimiei naţionale a continuat şi în perioada sovietică. Delimitarea teritorial-administrativă în R.S.S.M. era constituită în baza principiilor de construcţie statală
sovietice şi în corespundere cu ideologia P.C.U.S. Trebuie menţionat faptul că delimitarea teritorial-administrativă a republicilor unionale a fost, în anii dominaţiei sovietice, uniformizată totalmente şi deposedată de coloritul şi specificul naţional. Acest fenomen s-a manifestat şi prin dominarea toponimicii sovietice ideologizate până la absurd. Autorităţile sovietice au folosit reformele toponimice ca un instrument eficient de a forma o nouă identitate colectivă şi de a şterge
memoria istorică a popoarelor subjugate. Aceasta se realiza în practică prin atribuirea localităţi6 Eremia, A. Toponimia Republicii Moldova: studiu etimologic, lexical-semantic şi derivaţional; principii
de reglementare. Referat ştiinţific al tezei de doctor habilitat în filologie, în baza lucrărilor publicate.
Chişinău, 2004, p.31, 33, 37.
7 Eremia, A. Reglementarea onomasticii naţionale. În: Akademos, nr.4(19), 2010, p.143.
8 Potrivit estimărilor lui Anatol Eremia, aproximativ 55% din numărul total de oiconime basarabene sunt
formate de la nume de persoane (nume, prenume, supranume, porecle). A se vedea: Eremia, A. Toponimia Republicii Moldova: studiu etimologic, lexical-semantic şi derivaţional; principii de reglementare.
Referat ştiinţific al tezei de doctor habilitat în filologie, în baza lucrărilor publicate. Chişinău, 2004, p.45.
9 Alexandrovca, Alexeevca, Antonovca, Anfisovca, Ecaterinovca, Elizavetovca, Gavrilovca, Ivanovca, Macarovca, Mihailovca, Nicolaevca, Pavlovca, Petropavlovca, Romanovca, Semionovca, Stepanovca, Ţariovca.
10 Eremia, A. Reglementarea onomasticii naţionale. În: Akademos, nr.4(19), 2010, p.144; Eremia, A. Toponimia Republicii Moldova: studiu etimologic, lexical-semantic şi derivaţional; principii de reglementare. Re���
ferat ştiinţific al tezei de doctor habilitat în filologie, în baza lucrărilor publicate. Chişinău, 2004, p.47;
Eremia, A. Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale. În: Limba Română, nr. 1-2, 2008, p.159-160.
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lor şi unităţilor teritorial-administrative a unor noi nume cu vădite conotaţii ideologice şi prin
lichidarea toponimelor ce puteau trezi la populaţie asocieri cultural-istorice „nedorite”.11
Urmare a acestei abordări, localităţile ce purtau numele personalităţilor marcante şi cu valoare pentru istoria şi conştiinţa naţională au fost înlocuite cu denumiri ideologizate sau absurde:
localitatea Decebal (raionul Soroca) a fost redenumită la 07.07.1946 în Tatarovca – Mică; localitatea Ghica – Vodă (raionul Drochia) a fost redenumită la 28.10.1949 în Miciurin; localitatea Mihnea – Vodă (raionul Drochia) a fost redenumită la 29.09.1949 în Ciapaevca; localitatea Cuza –
Vodă (raionul Cimişlia) a fost redenumită la 29.09.1949 în Dimitrovca; localitatea Regina Maria
(raionul Leova) a fost redenumită la 29.09.1949 în Semionovca; localitatea Dragoş – Vodă (raionul
Drochia) a fost redenumită la 03.09.1951 în Iliciovca; localitatea Carol al II -a (raionul Glodeni)
a fost redenumită la 11.03.1955 în Stepnoe.12
Formele schimonosite şi denaturate ale denumirilor multor localităţi introduse de administraţia ţaristă au fost menţinute şi în perioada sovietică. Astfel, denumirile oraşelor şi orăşelelor –
centre de raioane, de exemplu, erau utilizate oficial în formele următoare: Novîe Anenî, Atachi,
Benderî, Briceanî, Cagul, Cauşanî, Criuleanî, Dubossarî, Edinţî, Faleştî, Floreştî, Orgheev, Rîşcanî,
Straşenî, Slobodzeia, Sorochi, Unghenî, Vulcaneştî.13
Surparea temeliilor toponimiei naţionale a continuat, autorităţile sovietice recurcâng la aceleaşi
procedee, metode şi mijloace ca şi oficialităţile ţariste. Păstrarea valorilor naţionale, a denumirilor
tradiţionale de străzi şi localităţi în anii puterii sovietice era considerată ca o închinare la „trecutul
sumbru” şi faţă de „imperialismul mondial”. Respectiv, a fost declanşat un amplu proces de sovietizare
şi omogenizare a denumirilor de localităţi, fără a lua în consideraţie tradiţiile istorice şi culturale ale
popoarelor din cadrul Imperiului sovietic. S-a pus accentul pe mesajul ideologic al denumirilor, care
nu avea nici o legătură cu istoria reală a regiunilor sau republicilor naţionale. Printre procedeele frecvent utilizate se numără traducerea toponimelor în limba rusă, utilizarea formaţiunilor hibride -кa,
-oвка, -евка, -аны, -ены, schimbarea periodică a denumirilor sau chiar desfiinţarea localităţilor.
Formaţiile hibride în -кa, -oвка, -евка, -аны, -ены şi -ешты s-au înmulţit şi au căpătat răspândire generală. Большие Аснашаны, Малая Ульма, Верхние Попешты, Нижние
Буздуганы, Новая Обрежа, Новые Анены, Новые Мындрешты, Старая Ларга, Старая
Сарата, Старые Негуряны, Старые Саратены. sunt numele compuse de localităţi totalmente traduse în limba rusă. Fără niciun motiv, denumirile cu forme de singular în română au
căpătat forme de plural în ruseşte: Bălceana –Болчаны, Bălţata – Балцаты, Burlacu –Бурлаки,
Chetrosu – Кетросы, Ciubara – Чубары,Talmaza – Талмазы, Tuzora – Тузоры.14
Unele denumiri, constată A.Eremia, au fost denaturate până la imposibilitatea de a fi recunoscute: Crihana – Chirganî, Cucoara – Cacora, Otaci –Atachi, Satul Nou – Satanov, Valea Adâncă –
Valeadinc etc. Nume artificiale, banale, de factură proletcultistă reprezintă formaţiile: Iantarnoe,
Maiac, Mirnoe, Svetlâi, Ugodnoe, Uiutnoe etc.15
11 Андрощук А. Реформирование территориального устройства Украины, Беларуси, и Молдовы в
1990-е – 2000-е гг.: дискуссии, проекты, результаты. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr.4, 2009, p.171.
12 RSS Moldovenească. Orînduire administrativ-teritorială la data de 1 aprilie 1988. Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1988, p.172-173.
13 Молдавская ССР. Административно-территориальное устройство на 1 апреля 1988. Кишинев:
Картя молдовеняскэ, 1988, c.6-7.
14 Молдавская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1955 года. Издание
первое. Кишинев: Государственное Издательство Молдавии, 1955, с.141; RSS Moldovenească. Împărţire administrativ-teritorială pe data de 1 octombrie 1974. Chişinău: Cartea Moldovenească, 1975,
p.123-124; Eremia, A. Reglementarea onomasticii naţionale. În: Akademos, nr.4(19), 2010, p.144.
15 Eremia, A. Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale. În: Limba Română, nr. 1-2, 2008, p.159160; Eremia, A. Toponimia Republicii Moldova: studiu etimologic, lexical-semantic şi derivaţional;
principii de reglementare. Referat
������������������������������������������������������������������������������������
ştiinţific al tezei de doctor habilitat în filologie, în baza lucrărilor publicate. Chişinău, 2004, p.63.
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În perioada sovietică schimbarea periodică a denumirilor localităţilor era „justificată” de procesele specifice timpului. Spre exemplu, procesul de „destalinizare” a societăţii, declanşat după
anul 1956 s-a reflectat şi în toponimie. Astfel, localităţile ce purtau numele lui Voroşilov, apropiat
de Stalin, după critica cultului personalităţii au fost redenumite: localitatea Voroşilovo (raionul
Floreşti) a fost redenumită la 10.04.1958 în Octeabriscoie; localitatea Voroşilovca 16 (raionul Glodeni) a fost redenumită la 23.01.1961, de asemeni, în Octeabriscoie; localitatea Voroşilovca 17 (raionul Lazovsc) a fost redenumită la 23.01.1961 în Lazo. Localităţi cu numele Lazo (datele se referă la anul 1974) mai erau şi în raioanele Orhei şi Suvorov.18
În perioada postbelică, numărul antroponimicelor de provenienţă rusească (a dinastiei ţariste, demnitarilor şi funcţionarilor ruşi) s-a dublat şi triplat, unele denumiri fiind tirajate: Alexandrovca (5 denumiri), Alexeevca (5), Antonovca (3), Elizavetovca (3), Ivanovca (6), Nicolaevca (8),
Romanovca (3). Lor, în această perioadă li s-au adăugat şi denumirile cu caracter revoluţionar,
militar şi de orientare propagandist-ideologică sovietică: localitatea Biruinţa (raionul Căuşeni) a
fost redenumită la 23.12.1964 în Suvorov; localitatea Nicolaevca (raionul Floreşti) a fost redenumită la 11.06.1964 în Iliciovca; localitatea Andriaşevca Nouă (raionul Slobozia) a fost redenumită
la 23.01.1965 în Frunze; localitatea Novosiolovca (raionul Orhei) a fost redenumită la 23.01.1965
în Cotovskii; localitatea Ialoveni (raionul Străşeni) a fost redenumită la 23.01.1965 în Cutuzov;
localitatea Sîngerei (raionul Lazovsc) a fost redenumită la 07.04.1965 în Lazovsc; localitatea Alexandrovca (raionul Camenca) a fost redenumită la 20.06.1972 în Crasnîi Octeabri; localitatea Balan (raionul Rîşcani) a fost redenumită la 21.11.1973 în Malinovskii; localitatea Şoldăneşti (raionul
Şoldăneşti) a fost redenumită la 05.05.1985 în Cernenco.19 Au fost „rebotezate”, cu nume în spiritul fostului regim, circa 100 de localităţi. Unor nume de localităţi li s-au înlocuit formanţii sau li
s-au atribuit terminaţii ruseşti: Antoneşti – Антоновка, Ciolacu – Чолаковка, Constantineşti –
Константиновка, Sturzeşti – Стурзовка, Ştefăneşti – Степановка, Volintiri – Волонтировка.20
În numai câteva decenii de pe harta republicii au dispărut circa 340 de nume de localităţi.
Majoritatea acestora (245) au dispărut odată cu desfiinţarea localităţilor declarate de autorităţi ca
lipsite de perspectivă (Bădragi, Braşov, Găvănoasa, Călineşti, Conacu, Cristea, Eminescu, Mereuţi,
Munteni, Odaia, Răzoaia, Recea, Urziceni etc.) sau datorită comasării unor sate cu alte localităţi
(Alexăndreşti cu Burlacu, Bereşti cu or. Ungheni, Butuceni cu Cârpeşti, Copăceanca cu or. Râşcani,
Dănuţeni cu or. Ungheni, Mihăileni cu Dominteni, Schinoasa cu Ţibirica, Topor cu Cărpineni,
Unteni cu Horeşti etc.).21
Revenirea la numele tradiţionale ale colectivităţilor teritoriale locale. În anii de perestroika
şi mai ales după prăbuşirea U.R.S.S. a devenit inevitabilă revenirea la denumirile tradiţionale ale
localităţilor. În 1988 s-a revenit la denumirea istorică a oraşului Şoldăneşti, redenumit în 1985 în
Cernenco. La 24 mai 1990 denumirea localităţii de tip orăşenesc Suvorov22 din raionul Suvorov a
16 Până în anul 1948 se numea Duşman.
17 Până în anul 1948 se numea Cuza - Vodă.
18 RSS Moldovenească. Împărţire administrativ-teritorială pe data de 1 octombrie 1974. Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1975, p.123-124.
19 RSS Moldovenească. Orînduire administrativ-teritorială la data de 1 aprilie 1988. Chişinău: Cartea
Moldovenească, 1988, p.172-173.
20 Eremia, A. Reglementarea şi ocrotirea onomasticii româneşti în Republica Moldova. În: Limba
Română, nr. 11-12, 2011, p.38-39; Eremia, A. Reglementarea onomasticii naţionale. În: Akademos,
nr.4(19), 2010, p.144.
21 Eremia, A. Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale. În: Limba Română, nr. 1-2, 2008, p.160;
Eremia, A. Reglementarea onomasticii naţionale. În: Akademos, nr.4(19), 2010, p.144.
22 Localitatea s-a numit Chizil până la 28.12.1949 cînd i-a fost schimbată denumirea în Biruinţa (raionul
Volontirovca), iar la 23.12.1964 a fost redenumită în Suvorov.

196

fost schimbată în Ştefan Vodă, iar denumirea raionului Suvorov în Ştefan Vodă.23 La 15 iunie 1990
Sovietul Suprem al R.S.S.M. a schimbat denumirea oraşului Cotovschi în oraşul Hînceşti şi a raionului Cotovschi în raionul Hînceşti,24 iar la 20 iunie 1990 a fost restabilită vechea denumire a localităţii de tip orăşenesc Lazo şi a raionului Lazo - Sîngerei.25
Reformarea sistemelor politic şi social în noile state independente formate după căderea
U.R.S.S., a fost însoţită de probleme complexe şi sensibile în plan social. Subiecte ale dezbaterilor
şi confruntărilor politice în noile democraţii au devenit şi problemele legate de reforma teritorialadministrativă. Fostele republici sovietice au abordat în mod diferit această problemă şi evident
au parcurs căi diferite în realizarea reformelor. Transformările în materie de delimitare teritorialadministrativă s-au dovedit a fi foarte anevoioase, complexe şi extinse ca durată. În contextul
acestor transformări au evoluat şi colectivităţile teritoriale locale, inclusiv a numelor lor.
Încercările de reformare a delimitării teritorial-administrative a R. Moldova au fost influenţate de un şir de factori care au perturbat procesul: a) disensiunile din cadrul elitei politice privind
orientările politice şi geopolitice, b) aprecierile contradictorii a experienţei istorice în materie de
delimitare teritorial-administrativă, c) probleme legate de rolul şi poziţia minorităţile naţionale
în noile realităţi, d) tendinţele separatiste din Sudul şi Estul R. Moldova.
La faza iniţială, eforturile de reformare a delimitării teritorial-administrative în R. Moldova
s-au materializat sub forma revenirii la numele tradiţionale ale colectivităţilor teritoriale locale.
Prin Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465XI din 01.09.89, „limba moldovenească” a fost repusă în drepturi. Legea prevedea că „limba
moldovenească” ca limbă de stat „se foloseşte în toate sferele vieţii politice, economice, sociale”.26
În scopul reglementării scrierii corecte a denumirilor oficiale ale localităţilor şi unităţilor teritorial-administrative ale R.S.S. Moldoveneşti, a omiterii inexactităţilor şi greşelilor în scrierea
lor în limba română şi a transcrierii corecte în limba rusă a toponimelor moldoveneşti, Prezidiul
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti la 28 februarie 1990 a adoptat o hotărâre, prin care a
aprobat materialele prezentate de Institutul de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a R.S.S.
Moldoveneşti privind scrierea corectă în limbile română şi rusă a denumirilor de localităţi ale
R.S.S. Moldoveneşti (repertoriul denumirilor de localităţi). Punctul 4 al hotărârii prevedea publicarea repertoriului de nume în ziarele republicane „Moldova Socialistă”, „Sovietscaia Moldavia”,
„Viaţa satului”, măsura având drept scop familiarizarea imediată a populaţiei cu normele de ortografiere a numelor de localităţi ale R.S.S. Moldoveneşti în limbile moldovenească şi rusă27.
Revenirea la grafia latină, adoptarea normelor ortografice unice româneşti, reglementarea
ortografierii în româneşte a numelor proprii geografice au impulsionat procesul de restabilire a
denumirilor istorice ale localităţilor din R. Moldova. Printre localităţile cărora li s-au restabilit
denumirile istorice s-au numărat şi cele, cărora după Unire le-au fost atribuite nume ale deputa23 Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti cu privire la unele modificări în diviziunea teritorial-administrativă a R.S.S. Moldoveneşti nr. 27-XII din 24.05.90.
24 Hotărârea Sovietului Suprem al R.S.S.M. cu privire la schimbarea denumirilor oraşului Cotovschi şi
raionului Cotovschi din R.S.S. Moldova nr. 101-XII din 15.06.90.
25 Hotărârea Sovietul Suprem al R.S.S.M. cu privire la restabilirea denumirii vechi a localităţii de tip orăşenesc Lazo şi a raionului Lazo nr. 120-XII din 20.06.90.
26 Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465-XI din
01.09.89. În: Veştile nr.9/217 din 1989; Hotărîrea Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti despre modul
de punere în aplicare a Legii RSS Moldoveneşti „Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul
RSS Moldoveneşti” nr. 3466-XI din 01.09.89. În: Veştile nr.9/218, 1989.
27 Hotărârea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti cu privire la reglementarea scrierii
denumirilor oficiale de localităţi şi de unităţi teritorial-administrative ale R.S.S. Moldoveneşti nr. 3757XI din 28.02.90. În: Veştile, nr.3/57, 1990.
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ţilor Sfatului Ţării: Anton Crihan, Ion Pelivan şi Vasile Ţanţu. Numele lui Pan Halippa a fost
acordat unei mahalale din comuna Ulmu, judeţul Lăpuşna.
Este vorba despre localităţile Crihana (judeţul Orhei) şi Pelivan. Localitatea Crihana (judeţul Orhei) a fost înfiinţată în 1924, prin dispoziţia ministrului de Interne de la Bucureşti, în
cadrul reformei agrare din România. Fiind o localitate mică, a făcut parte din comunele Ciocâlteni (1929-1931) şi Cucuruzeni (1931-1940). Satul Inculeţ, la momentul realizării reformei administrative din 1925, se afla în componenţa comunei Cişmea, judeţul Orhei. Pe parcursul celor
22 de ani în care Basarabia s-a aflat în componenţa României (1918-1940) satul a mai făcut
parte din comunele Ciocâlteni (1929-1931) şi Cucuruzeni (1931-1940). Denumirile ambelor
sate au fost schimbate în 1946, când autorităţile sovietice au decis că „nu mai corespund realităţilor socialiste”.
Apariţia satului Pelivan se datorează unei calamităţi naturale. Astfel, în urma inundaţilor
din 4-5 aprilie 1932, provocate de topirea bruscă a zăpezilor, vatra satului Mitoc din judeţul
Orhei, aflată în valea râului Răut, a fost inundată şi acoperită cu apă. Peste 300 de familii au
rămas fără case. Ion Pelivan, trimis pentru a ajuta sinistraţii, a insistat ca „Ferma-model Orhei”,
ce aparţinea statului, să cedeze 60 de hectare pentru reaşezarea unei noi localităţi. Odată cu
transferarea, localnicii au denumit satul în cinstea salvatorului lor - Pelivan. La început, denumirea localităţii Pelivan nu a fost consemnată oficial. Ea nu era trecută în inventarele/cadastrele guvernamentale, fiind considerată o mahala a vetrei satului Mitoc, ceea ce nu i-a împiedicat
pe locuitorii satului să o numească tot timpul Pelivan. În perioada sovietică, localitatea a purtat
denumirea de Mitocul Nou, trecând de mai multe ori dintr-un soviet sătesc în altul. La 22 ianuarie 1992 satul Luceafărul din raionul Orhei a fost comasat cu satul Mitocul Nou, restabilindu-i-se denumirea istorică Pelivan.28
Tot la 22 ianuarie 1992 au fost restabilite şi denumirile istorice ale satelor: Biruinţa din raionul
Taraclia în Borceag; Cotovsc din raionul Soroca în Regina Maria; Lazo din raionul Sîngerei în Chişcăreni; Octeabriscoie din raionul Glodeni în Duşmani; Poeniţa din raionul Donduşeni în Niorcani;
Sipoteni din raionul Călăraşi în Şipoteni; satului Oziornoe din raionul Săngerei în Izvoare; orăşelului Ghidighici, sectorul Buiucani al oraşului Chişinău, în Vatra; orăşelului Leninschi din raionul
Floreşti în Chindeşti.29
La 27 mai al aceluiaşi an au fost restabilite denumirile istorice ale următoarelor sate: a) satului Cotovschi, raionul Orhei, denumirea istorică Crihana, separîndu-se de ea o nouă localitate care a fost numită Cucuruzenii de Sus; b) satului Ustia, raionul Orhei, i-a fost restabilită denumirea istorică Inculeţ, rămînînd în componenţa comunei Zorile.30 Denumirea comunei Cricova Nouă, ce făcea parte din municipiul Chişinău, a fost schimbată în Ciorescu,31 iar la 02
martie 1993 a fost restabilită denumirea istorică a satului Pridnestrovscoe din raionul Camenca
în Tîrgul-Vertiujeni.32
28 Taşcă, M. Popularitatea Sfatului Ţării în satele basarabene. http://www.timpul.md/articol/ istorie-popularitatea-sfatului-tarii-in-satele-basarabene-21880.html (vizitat: 17.01,2012)
29 Hotărârea Parlamentul R. Moldova privind unele schimbări al diviziunii teritorial-administrative şi ale
denumirilor unor localităţi şi comune nr. 882-XII din 22.01.92. În: Monitor nr.1/30 din 30.01.1992.
30 Hotărârea Parlamentul R. Moldova privind unele schimbări ale diviziunii teritorial-administrative şi
ale denumirilor de localităţi şi comune nr. 1043-XII din 27.05.92. În: Monitor nr.5/111-1 din 30.05.1992.
31 Hotărârea Parlamentul R. Moldova privind unele schimbări ale diviziunii teritorial-administrative şi
ale denumirilor de localităţi şi comune nr. 1043-XII din 27.05.92. În: Monitor nr.5/111-1 din 30.05.1992.
32 Hotărârea Parlamentul R. Moldova privind unele schimbări în diviziunea administrativ - teritorială şi
restabilirea denumirii istorice a Satului Pridnestrovscoe din raionul Camenca nr. 1317-XII din 02.03.93.
În: Monitor nr.3, 1993.
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Procesul de revenire la denumirile tradiţionale ale localităţilor a continuat şi după adoptarea
şi intrarea în vigoare a Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.
306-XIII din 07.12.94.33
La 26 decembrie 1995, prin separarea de la oraşul Rîşcani a unei părţi de teritoriu, care a fiinţat ca localitate de sine stătătoare, a fost formată unitatea administrativ-teritorială - satul Nihoreni, restabilindu-i-se denumirea istorică.34 La 24 aprilie 1996 denumirea comunei Şipoteni, raionul Călăraşi a fost schimbată în Sipoteni,35 iar la 04 februarie 1997 localitatea Talmaz din raionul
Ştefan Vodă a fost redenumită în Talmaza.36
După valul de redobândire a numelor tradiţionale au fost şi cazuri de revenire la denumirile
mutilate de sovietici. Este cazul localităţii Sturzovca, raionul Glodeni. Localitatea Sturzeşti,37 atestată documentar în anul 1852,38 a fost redenumită în anii ocupaţiei sovietice Surzovca.39 Potrivit
prevederilor hotărârii Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti nr. 3757-XI din 28.02.90
localităţii i-a fost restabilit numele de Sturzeşti. La 08 decembrie 1995, în baza Legii nr. 676-XIII
din 08.12.95 localităţii i-a fost atribuit numele Sturzovca.40
Situaţia actuală privind numele colectivităţilor locale. Cu toate că multe localităţi şi-au restabilit denumirile lor istorice, procesul nu a luat sfârşit. Şi azi se mai întâlnesc în peisajul toponimic al R.Moldova denumiri de localităţi improprii spiritului naţional şi tradiţiilor istorice.
Nu numai că s-au menţinut denumiri bizare, necorespunzătoare toponimiei naţionale, dar
ceea ce e foarte grav, este că şi în prezent legiuitorul moldav produce monştri toponimici.
La 05 aprilie 2007, mai mult din consideraţii de ordin politic, Parlamentul a înfiinţat localitatea Fabrica de Zahăr 41 în componenţa oraşului Făleşti.42 În afară de faptul că localităţii respective
i-a fost atribuit un nume straniu, Legea nr. 90 din 05.04.2007 nu a ţinut cont de realităţile existente şi a inclus nejustificat localitatea nou creată în componenţa oraşului Făleşti, deposedând astfel

33 Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.3-4/40 din 14.01.1995. Abrogată la 30.12.1998 de Legea
R.Moldova nr.191-XIV din 12.11.1998
34 Lege pentru formarea unor unităţi administrativ-teritoriale şi pentru modificarea şi completarea Legii
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.706-XIII din 26.12.95. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8-9/88 din 08.02.1996 (Abrogată la 30.12.1998 de Legea R.Moldova
nr.191-XIV din 12.11.1998).
35 Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 812-XIII din 24.04.96. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-30/306 din 16.05.1996
(Abrogată la 30.12.1998 de Legea R.Moldova nr.191-XIV din 12.11.1998).
36 Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 1096-XIII din 04.02.97. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.15/158 din 06.03.1997 (Abrogată la 30.12.1998 de Legea R.Moldova nr.191-XIV din 12.11.1998).
37 Sau Sturzeni, după Zamfir Arbore. A se vedea: Arbore, Z. Dicţionarul geografic al Basarabiei. Chişinău:
Museum, 2001, p.196.
38 Nicu, Vl. Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi. Volumul II. Chişinău: Universitas, 1991, p.288.
39 RSS Moldovenească. Orînduire administrativ-teritorială la data de 1 aprilie 1988. Chişinău : Cartea
Moldovenească, 1988, p.19.
40 Lege pentru modificarea Anexei nr.3 la legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova nr. 676-XIII din 08.12.95. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.4/40 din 18.01.1995.
41 La 01 ianuarie 2012 populaţia localităţii Fabrica de Zahăr era de 1000 locuitori. http://www.statistica.
md/ newsview.php?l=ro &idc=168&id=3719&parent=0 (vizitat: 15.04.2012)
42 Legea pentru modificarea şi completarea anexei nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 90-XVI din 05.04.2007. În: Monitorul Oficial nr.60-63/281 din 04.05.2007.
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satul Sărata Veche de terenurile ce-i aparţineau de drept: fabrica de zahăr a fost construită pe 145
hectare de teren ce aparţineau localităţii respective.43
Şi în prezent întâlnim în denumirile de localităţi din R Moldova foarte multe localităţi cu
nume improprii toponimicii naţionale. Este vorba de unele localităţi care au denumiri de origine
sovietică şi cele cu terminaţiile în –ca şi –evca.44
Revenirea la denumirile originale este expresia voinţei legiuitorului, dar şi a cetăţenilor. Spre
regret, mulţi cetăţeni, urmare a deformării conştiinţei naţionale, nu pot renunţa la toponimia mutilată a localităţilor, fără a conştientiza că această toponimie reprezintă expresia terorii totalitare.
Modalitatea juridică de schimbare a numelor colectivităţilor locale. Problemele referitor la
denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale unităţilor administrativteritoriale şi localităţilor sunt reglementate de Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a
43 Gâştemulte, N. Născut în ... Saharnîi Zavod. http://www.timpul.md/articol/nascut-in-%E2%80%A6saharnii-zavod-29364.html (vizitat: 18.01.2012)
44 Prezentăm, pentru a exemplifica, listă acestor localităţi: În raionul Anenii Noi: comunele Ciobanovca
(Mirnoe), Maximovca şi Zolotievca (Nicolaevca), localitatea Beriozchi în componenţa oraşului Anenii
Noi. În raionul Basarabeasca: comunele Carabetovca şi Iordanovca, localitatea Ivanovca din comuna
Iserlia. În raionul Briceni: localitatea Chirilovca din comuna Halahora de Sus, localitatea Pavlovca din
comuna Larga. În raionul Cahul: comunele Iujnoe şi Lebedenco. În raionul Cantemir: comuna Vişniovca,
localitatea Şofranovca din comuna Cîşla, localitatea Popovca din comuna Lingura. În raionul Căuşeni:
comunele Grigorievca, Pervomaisc (Constantinovca), Ucrainca (Zviozdocica). În raionul Cimişlia: oraşul
Cimişlia (Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă, Dimitrovca), comunele Ecaterinovca, Ivanovca Nouă,
Mihailovca, Troiţcoe, localitatea Iurievca din comuna Gradişte, localitatea Artimonovca din comuna
Javgur. În raionul Criuleni: comuna Dolinnoe. În raionul Donduşeni: comunele Elizavetovca, Pocrovca,
localitatea Octiabriscoe din comuna Moşana, localitatea Elenovca din comuna Tîrnova. În raionul Drochia: comunele Maramonovca, Miciurin, Pervomaiscoe, localitatea Lazo din comuna Hăsnăşenii Noi,
localităţile Ceapaevca şi Iliciovca din comuna Şalvirii Vechi. În raionul Dubăsari: localitatea Vasilievca
din comuna Cocieri. În raionul Edineţ: comunele Alexeevca şi Constantinovca. În raionul Făleşti: comunele Egorovca, Natalievca (Comarovca, Ivanovca, Popovca), Pompa (Pervomaisc, Suvorovca), localitatea
Fabrica de Zahăr în componenţa oraşului Făleşti, localitatea Nicolaevca din comuna Scumpia. În raionul
Floreşti: comunele Alexeevca (Chirilovca), Iliciovca (Maiscoe), Nicolaevca, localitatea Mihailovca din
comuna Prajila, localitatea Ivanovca din comuna Sevirova, localitatea Alexandrovca din comuna Trifăneşti, localitatea Octeabriscoe din comuna Văscăuţi. În raionul Glodeni: comuna Sturzovca, localitatea
Nicolaevca din comuna Danu. În raionul Hînceşti: comunele Crasnoarmeiscoe, Ivanovca, Pervomaiscoe,
localitatea Dubovca din comuna Bozieni, localităţile Coroliovca şi Brătianovca din comuna Sărata-Galbenă. În raionul Ialoveni: localităţile Alexandrovca, Misovca şi Homuteanovca din comuna Gangura. În
raionul Leova: comunele Cneazevca, Colibabovca, Romanovca, localitatea Nicolaevca din comuna Hănăsenii Noi. În raionul Ocniţa: comuna Calaraşovca (Berezovca), localitatea Maiovca din comuna Ocniţa.
În raionul Orhei: localitatea Andreevca din comuna Chiperceni. În raionul Rîşcani: comuna Malinovscoe,
localitatea Ciobanovca din comuna Grinăuţi. În raionul Sîngerei: localitatea Nicolaevca din comuna
Chişcăreni, localităţile Antonovca, Evghenievca, Gavrilovca, Petrovca din comuna Copăceni, localitatea
Petropavlovca din comuna Grigorăuca, localitatea Romanovca din comuna Pepeni, localitatea Mihailovca
din comuna Prepeliţa, localitatea Octeabriscoe din comuna Ţambula, localitatea Cotovca din comuna
Dobrogea Veche. În raionul Soroca: localitatea Lugovoe din comuna Regina Maria, localitatea Ruslanovca
din comuna Vasilcău. În raionul Străşeni: localitatea Rassvet din comuna Bucovăţ, localitatea Gornoe din
comuna Micăuţi. În raionul Ştefan Vodă: comuna Semionovca, localitatea Lazo din comuna Alava. În
raionul Taraclia: comunele Novosiolovca, Vinogradovca (Chirilovca, Mirnoe), localitatea Orehovca din
comuna Salcia. În raionul Ungheni: comunele Alexeevca (Lidovca), Agronomovca, localitatea Romanovca
din componenţa oraşului Corneşti, localitatea Drujba din comuna Hîrceşti, localitatea Novaia Nicolaevca
din comuna Mănoileşti, localitatea Hristoforovca din comuna Pîrliţa, localitatea Elizavetovca din comuna Zagarancea. UTA Găgăuzia: comunele Cotovscoe, Svetlîi (Alexeevca), Ferapontievca. În Transnistria
toponimica sovietică a rămas intactă.
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chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.741
din 20.02.96.45
Potrivit cu prevederile pct. 9 al Regulamentului 46 denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale raioanelor, municipiilor şi sectoarelor lor, oraşelor, comunelor şi
satelor se hotărăsc de către Parlament, luându-se în considerare deciziile consiliilor locale respective după consultarea cetăţenilor, pornindu-se de la următoarele criterii: a) interesele naţionale,
b) condiţiile economice c) condiţiile geografice, d) tradiţiile istorice, culturale, naţionale, e) modul de trai, f) particularităţile locale.
Procedura privind atribuirea sau schimbarea denumirii precum şi revenirea la denumirile
istorice ale raioanelor, municipiilor şi sectoarelor lor, oraşelor, comunelor şi satelor poate fi iniţiată de către autorităţile reprezentative ale colectivităţilor teritoriale locale: consiliul raional, municipal, orăşenesc, comunal sau sătesc. Autorităţile respective fac nemijlocit Parlamentului propuneri privind denumirea, schimbarea denumirii sau revenirea la denumirile istorice a unităţilor
administrativ-teritoriale şi localităţilor. La denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi localităţilor Consiliile raionale sau locale trebuie să prezinte Parlamentului următoarele documente şi materiale:
a) demersul şi decizia consiliului local respectiv cu argumentarea caracterului raţional al
propunerilor făcute;
b) decizia adunării generale a locuitorilor localităţii sau a adunării reprezentanţilor lor.
La denumirea, schimbarea denumirii şi revenirea la denumirile istorice ale raioanelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor, potrivit pct. 10 al Regulamentului menţionat nu se admite
conferirea acelor denumiri pe care deja le poartă alte unităţi administrativ-teritoriale şi localităţi
din republică, cu excepţia revenirii la denumirea istorică a comunelor şi satelor, când se admite
repetarea unei denumiri, cu condiţia că în cadrul raioanelor respective nu sunt localităţi cu aceeaşi denumire. Se interzice a schimba denumirile tradiţionale ale localităţilor ce ţin de moştenirea
istorică, naţională şi culturală a ţării.
Iar în cazul comasării a două sau mai multor localităţi într-o singură localitate, în conformitate cu pct 13 al Regulamentului, Parlamentul, în baza deciziilor consiliilor respective şi ale adunărilor generale ale locuitorilor din localităţile unde nu este consiliu local, păstrează pentru ea
denumirea localităţii care are un număr mai mare de locuitori. O altă denumire localităţii comasate se poate conferi în cazuri excepţionale.
Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.741 din 20.02.96 prevede că pentru orice tip de
acţiuni privind organizarea administrativ-teritorială este necesar de a consulta populaţia.
Pornim de la premisa că principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit este consacrat prin Constituţia Republicii Moldova, art.109. Acest principiu îşi găseşte reflectarea şi în Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, care în art.8
Consultarea populaţiei prevede următoarele:
(1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.
(2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativteritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.
Legea mai prevede că orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local şi de
a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional.
45 Publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova, nr.20-21/216 din 04.04.1996.
46 Pct.9 a fost modificat prin Legea nr.410-XV din 23.10.03, în vigoare de la 21.11.03.
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De asemeni, legea oferă posibilitatea locuitorilor de a propune iniţierea elaborării şi adoptării
unor decizii, precum şi de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu
sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de
decizie supuse dezbaterilor.
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, prevede că
autorităţile publice locale sunt obligate să consulte cetăţenii, asociaţiile legal constituite, alte părţi
interesate în privinţa proiectelor de acte legislative, administrative care pot avea impact social,
economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi
protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).
Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor legal constituite, altor părţi interesate, potrivit legii citate,
se asigură de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie prin următoarele modalităţi: a) dezbateri publice, b) audieri publice, c) sondaj de opinie, d) referendum,
e) solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, f) crearea grupurilor de lucru permanente sau adhoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile.
Doar referendumul, ca modalitate de consultare a populaţiei e reglementat legal. Referendumul local, potrivit art.175 al Codului Electoral, reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de
interes deosebit pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local.
Constatăm că din aplicarea acestui „principiu” – al consultării cetăţenilor – nu rezultă reguli
de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, din moment ce este la latitudinea
autorităţilor locale să utilizeze sau nu consultarea populară.
Referendumul local, exprimând voinţa manifestată de locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale, nu este producătoare de efecte juridice, în sensul că, în ambele cazuri, consiliile locale
adoptă hotărâri cu respectarea procedurii reglementate de Legea privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006. În acest context, menţionăm faptul că în majoritatea statelor
europene care sunt angajate în reforma administraţiei publice locale – Albania, Bielorusia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Federaţia Rusă, Slovenia,
Slovacia, Ucraina – se operează distincţia între referendumul local obligatoriu şi cel facultativ.47
Deoarece evoluţia numelor colectivităţilor locale din R. Moldova a avut un traseu marcat de
influenţe străine şi mutilări ideologice, considerăm că setul de acte ce ar trebui prezentate Parlamentului pentru stabilirea numelui, schimbarea sau revenirea la numele istorice ale colectivităţilor teritoriale locale ar trebui de completat cu încă două avize a instituţiilor specializate ale
Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Poziţia instituţiilor respective
ar imprima deciziilor o validitate ştiinţifică.

47 Popa, E. Autonomia locală în România. Bucureşti: Editura ALL BECK, 1999, p.17.
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Abstract
Legal status of the local elected person, which is well defined, provides the authorities local efficient governance.
Purpose of the present article is to study the content and features of the legal status of local
elected persons from the Republic of Moldova, Romania, France, England, Rusia. For a comparison
to make some proposals for improving the Moldovan law on the legal status of local elected person.
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Nivelul modern de dezvoltare a societății impune față de autoritățile administrației publice
locale cerințe înalte, deoarece lor le este destinat un rol deosebit în mecanismul de conducere socială. Anume în comunitățile locale este realizată cea mai mare parte a intereselor populației, iar,
politica autorităților publice locale este apropiată de oameni, de afacerile și cerințele lor. Iată de ce
este important de a nu rămâne pasiv faţă de procesul de dezvoltare a autorităților publice locale și,
de a încerca să înțelegem esența lor, în ce relații ele se află cu alte autorități publice, cu particularii,
care le sunt atribuțiile și cum acestea sunt exercitate de personalul care activează în cadrul lor.
Cercetarea problemelor de funcționare a puterii la nivelul colectivităților locale constituie unul
din obiectivele actuale ale științei juridice. Complexitatea problematicei enunţate ţine, într-o oarecare măsură, de statutul juridic diferit al personalului din autorităţile publice locale, cum ar fi:
statut de ales local, statut de funcţionar public si, salariaţi (angajaţi) care nu au un asemenea statut.
O analiză succintă a statutului juridic al alesului local din alte state ne va permite, pe baza
metodei comparative, de a evidenția unele asemănări şi deosebiri care ar putea fi luate în calcul
în practica administrației publice locale din Republica Moldova.
În opinia prof. rus I. A. Dmitriev, de rând cu cele mai importante aspecte legate de autoritățile
administrației publice locale, ar trebui să se acorde atenție şi la denumirea acestor autorități, o
întrebare care nu este secundară, și, cu siguranță, nu este tehnică, fiind importantă pin faptul că,
permite cetăţenilor de a se orienta mai bine în sistemul autorităților administrației publice şi de a
înţelege mai bine esenţa și statutul autorităților publice locale [1, p. 348]. Teoretic, are dreptate
autorul, dar, în practică este mult mai dificil de a asocia denumirea autorităţii publice cu esenţa şi
natura activităţii cu care este învestită. Mai mult ca atât, schimbarea denumirii autorităţii publice
nu este urmată, în mod automat, de o schimbare esenţială a principiilor şi naturii activităţii acestora, căpătând o formă nouă lipsită de conţinut. Drept exemplu ne pot servi schimbările care au
avut loc în legislaţia noastră. Sovietele de deputaţi s-au transformat (au fost denumite) în Consilii
locale, iar, deputaţii sovietelor, în aleşi locali. În continuare, legiuitorul nostru a fost în permanen203

ţă preocupat de modificarea legislaţiei privind administraţia publică locală sub lozinca „reformelor”, instituind şi desfiinţând structuri teritoriale (judeţe) şi autorităţi corespunzătoare (instituţia
Prefectului), atribuind şi anulând statutul de ales local anumitor categorii de funcţionari din administraţia publică locală de nivelul I şi II.
Astfel, până la modificarea art. 7 din Legea cu privire la statutul alesului local, nr. 768-XIV din
02.02.2000 [2], legislaţia recunoștea calitatea de ales local: consilierilor din unitățile administrativteritoriale de ambele niveluri, deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarilor şi viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de raion. În prezent, prin stabilirea a mai multor incompatibilităţi ale calităţii de ales local cu diferite funcţii, cum ar fi: funcţia de demnitate publică,
funcţionar public sau, angajat în subdiviziunile de stat etc., - statut de ales local au numai consilierii din unitățile administrativ-teritoriale de ambele niveluri și deputaţii în Adunarea Populară a
Găgăuziei. Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de raion conform Anexei din Legea
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr. 199-XVIII din 16.07.2010, au
statut de persoană cu funcție de demnitate publică, adică sunt demnitari publici [3].
Aceste modificări, nu numai că nu aduc nici o schimbare la statutul alesului local (drepturile,
obligaţiile şi răspunderea acestora), dar, provoacă dispute şi abordări eronate în literatura de specialitate. Alesul local de astăzi nu se deosebeşte prin nimic de deputatul sovietului local din perioada sovietica, ajuns în această funcţie datorită devotamentului unui partid şi slujind în continuare pe acesta, în loc să fie pătruns de sentimentul că este alesul poporului (al comunităţii) şi slujeşte dor interesului şi binelui comunităţii care l-a ales.
Ne vom opri în continuare la câteva din ambiguităţile pe care ni le oferă legislaţia la acest subiect. Analizând definiția de ales local, prevăzută în art. 3 al. 1 din Legea nr. 768-XIV, și definiția
de funcție de demnitate publică, prevăzută în art. 2 al. 2 din Legea nr. 199-XVIII, vedem că ambele se ocupă: “prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau indirect, prin numire în condiţiile legii”. Prin urmare, nu este clar de ce consilierii locali, care întrunesc toate caracteristicele unei
funcții de demnitate publică, nu sunt nominalizați în Anexa Legii nr. 199-XVIII, la fel ca şi primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții raioanelor? Mai mult ca atât, primarul și
președintele raionului au un dublu statut – cel de ales local care deţine o funcție de demnitate
publică (potrivit Anexei la Legea nr. 199-XVIII şi art. 3 al. 1 din Legea nr. 768-XIV).
Prin urmare, legiuitorul adoptând Legea nr. 199-XVIII și modificând art. 7 din Legea nr. 768XIV, nu a exclus din art. 2 al. 1 din Legea nr. 768-XIV prevederile, conform cărora primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de raion au status de ales local. De asemenea, nu a modificat
prevederile art. 26 al. 2 și art. 52 al. 5 din Legea cu privire la administrația publică locală nr. 436XVI din 28.12. 2006 [4], care prevede, că: “viceprimarii, preşedintele şi vicepreşedinţii raionului
cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local”. Drept consecinţă, definițiile legale referitoare la noțiunile de ales local şi de persoana cu funcția de demnitate publică, din cauză acestor
prevederi contradictorii, nu conțin criterii clare și vădite de delimitare strictă a statutului acestora.
Drept concluzie, considerăm că, legiuitorul trebuie să revizuiască în ansamblu legislaţia referitoare la APL, simplificând, în caz de dublare, şi unificând în caz de neconcordanţă terminologică, astfel, încât legislația să fie aplicată uniform iar cei ce o aplică să se exprime în același limbaj
și, nu în ultimul rând, membrilor comunităţii să le fie clar cine reprezintă interesele lor.
Pentru comparaţie vom menţiona că, în legislaţia României lucrurile sunt mult mai clare la
acest capitol. Alesul local este persoana care reprezintă o autoritate publică, desemnată prin vot
de către cetăţenii unei colectivităţi locale și învestită de lege cu o serie de atribuţii în vederea rezolvării treburilor publice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Această calitate o au: primarul, viceprimarul, președintele consiliului judeţean, vicepreședintele consiliului judeţean, consilierul local, consilierul judeţean, precum și delegatul sătesc [5]. La rândul lor, consilierii consiliilor locale – municipale, orășenești și comunale, împreună cu primarul și viceprimarii munici204

piilor, orașelor și comunelor intră în categoria demnitarilor locali. Consilierii consiliilor județene
împreună cu președintele și vicepreședinții consiliilor județene, prefectul și subprefectul intră în
categoria demnitarilor județeni [6, p. 52].
Un alt criteriu de comparaţie este modalitatea de învestire a alesului local în funcție. În Republica Moldova, conform art. 119 din Codul Electoral [7], consilierii locali/raionali se aleg direct,
de către locuitorii unităților administrativ-teritoriale, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani, aplicându-se sistemul reprezentării proporționale, prin
scrutin plurinominal [8, p. 97].
În opinia noastră, în prezent, sistemul reprezentării proporționale aplicat în Republica Moldova în timpul alegerii consilierilor locali/raionali își pierde din importanța sa, luând în
considerație faptul că, pe parcursul exercitării mandatului unii consilieri părăsesc partidul care
l-a promovat, trecând în alt partid.
Practica din străinătate arată că aplicarea sistemului majoritar la alegerea consilierilor locali,
în orașe și în alte unități administrativ-teritoriale cu populația nu mai mult de 50 de mii de locuitori (de exemplu: Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, India, Mexica ș. a.) este mai
democratic, economic și efectiv [9, p. 188]. În Franța, la fel la alegerile consiliului local este aplicat
sistemul majoritar, numai dacă în unitatea administrativ-teritorială numărul locuitorilor nu este
mai mult de 3,5 mii. În comunele cu populație mai mare de 3,5 mii de locuitori, alegerile se efectuează pe baza scrutinului mixt (jumătate din membrii sunt aleși prin votul majoritar, iar cealaltă
jumătate prin reprezentare proporțională) [10, p. 93].
Ţinând cont de cele menționate, și faptul că la alegerile locale alegătorii își aleg reprezentanții
în organele de administrare, de regulă, nu după culoarea politică, ci, mai degrabă, după capacitățile
personale și imaginea lor în colectivitatea respectivă, cunoscându-i foarte bine din viața lor cotidiană, ne alăturăm de opinia prof. V. Popa, care, deşi nu a fost acceptată, o considerăm cea mai
reușită modalitate, şi anume: alegătorul desemnează el însuși echipa din 9-15 consilieri, marcând
în buletinul de vot candidații selectați din toate listele, urmând ca totalizarea și distribuirea mandatelor să fie efectuată nu după sistemul clasic al votului preferențial (prima preferință, a doua, a
treia ș. a. m. d.), ci adunând numărul de voturi pe care le-a întrunit fiecare candidat în parte,
aranjându-i într-un lanț descrescător și atribuind unul câte unul numărul de mandate stabilite,
începând de la candidatul care a acumulat cele mai multe voturi. Această modalitate de alegere a
consiliilor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi ale Republicii Moldova ar avea un
mare avantaj, ar fi îmbinat armonios pluralismul politic cu selectarea candidaților după alte criterii decât cele politice, ceea ce are o importanță deosebită pentru activitatea organelor de
administrație publică locală [11, p. 218].
Cerințele de eligibilitate, față de candidatul la funcția de ales local în Republica Moldova,
potrivit art. 124 alin. 1 şi 2 din Codul Electoral sunt următoarele: “au dreptul de a fi aleşi consilieri
în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua
alegerilor, vârsta de 18 ani”. Anterior adoptării Constituţiei (1994) limita de vârstă pentru consilieri era de 21 ani.
Analizând cerințele de eligibilitate, față de persoanele care pot pretinde la funcția de ales local
din alte state, putem observa că: cetăţenii români dobândesc dreptul de a fi aleşi, dacă au vârsta
cel puţin de 23 de ani (art. 37 alin. 2 din Constituţia României şi art. 4 alin. 1, din Legea
nr.67/2004), în Franța – 21 de ani, în Marea Britanie – 21 de ani.
Susținând părerea unor autori [11, p. 172], considerăm că, pentru funcţia de consilier local
din Republica Moldova era oportun de a menţine limită de vârstă de 21 ani, pentru ca cel care
doreşte să devină consilier să reuşească să acumuleze experiența de viața necesară pentru a putea
face față marilor responsabilităţi pe care această funcție le implică.
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Domiciliul este, de asemenea, o condiţie de eligibilitate, doar că, În Republica Moldova, potrivit art. 123 şi 124 din Codul electoral, doar alegătorii sunt obligaţi să aibă domiciliu în unitatea
administrativ-teritorială unde votează, pe când, pentru candidaţii electorali această condiţie specială nu este prevăzută de legislaţia în vigoare. După ce sintagma "pe baza vizei de reşedinţă" din
art. 39 al. 6 din Codul electoral, a fost declarată neconstituțională prin Hotărârea Curții
Constituționale nr. 15 din 27.05.1998, o altă reglementare în acest sens nu a fost adoptată.
Spre deosebire, în România, potrivit art. 4 al. 2 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile locale,
„au dreptul de a fi aleşi doar cetăţenii români cu domiciliul pe teritoriul unităţii administrativteritoriale respective” [12]. Aceiași condiție există și în Franța, şi în Federația Rusă. [9, p. 185].
În opinia noastră, domiciliul candidatului este un criteriului destul de important pentru a
promova în funcțiile eligibile ale administrației publice locale a unor persoane demne. Autoritățile
care conduc colectivitatea locală trebuie să fie alese din rândul cetățenilor care o compun, aceştia
fiind adevăraţii reprezentanţi ai comunităţii cunosc cel mai bine problemele locale.
Practica demonstrează că, la ultimele alegeri locale în Republica Moldova, din anul 2011 au
candidat mai multe persoane care aveau domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială, decât
în cea în care şi-au depus candidatura la funcţia de primar sau consilier local, de asemenea şi persoane care în ultimii 5-10 ani au locuit în alte state. În opinia noastră, aceste persoane nu cunosc
pe deplin problemele unităţii administrativ-teritoriale, deşi activând peste hotare majoritatea din
ei au afaceri în ţara noastră. În această ordine de idei, credem că şi în legislaţia Republicii Moldova
ar fi oportun de introdus condiţia potrivit căreia, candidaţii la funcţiile eligibile din autoritățile
publice locale sa aibă domiciliu pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
Situația actuală de la noi seamănă, mai mult, cu situația din Anglia, unde calitatea membrilor
consiliilor este adesea criticată, apreciindu-se că anumite persoane devin consilieri nu atât pentru
a servi comunitatea locală, cât mai curând din dorinţa de a dobândi un prestigiu local sau a se
afirma mai târziu într-o carieră parlamentară [13, p. 453].
În această ordine de idei, prof. V. Popa menționează că, cetățenia este o prezumție legală, deoarece numai cetățenii statului respectiv sunt interesați în administrarea treburilor publice, și
prin urmare, numai ei trebuie să dispună de acest drept [11, p. 173]. Parafrazând, putem spune
că, la nivel local numai locuitorii domiciliați în unitatea administrativ-teritorială sunt cunoscuți
cu problemele unității respective și sunt interesați de rezolvarea lor, și numai ei trebuie să dispună
de dreptul de a alege și de fi aleși în locul dat.
Legislaţia în vigoare prevede şi unele restricţii pentru candidaţii la funcţiile de consilier şi
primar. Potrivit, art. 13, alin. 2 din Codul Electoral, în aceste funcţii : “Nu pot fi aleşi: militarii cu
serviciul în termen; persoanele, care n-au 18 ani; persoanele care sînt condamnate la închisoare
(privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii
penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite
cu intenţie; persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă”. În opinia prof. V. Popa, această interdicție are și ea un caracter juridico-moral
protejând societatea de persoane nedemne de a fi încadrate în procesul de administrare în numele alegătorilor, lezându-i în drepturi sau săvârșind atentate împotriva sănătății și bunăstării lor.
Aceste ineligibilități sunt considerate în mare măsură rezonabile, deoarece tind să îndepărteze
cetățenii incapabili sau prin a căror conduită sunt prea puțin demni de încredere [11, p. 176-177].
Discutabil este doar faptul că, la funcţia de consilier sau primar, poate candida persoana cu
antecedente penale stinse, condamnată anterior pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Pornind
de la faptul că, persoana care reprezintă statul sau colectivitatea locală, trebuie să aibă o reputaţie
impecabilă, considerăm că, persoanele condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie nu
trebuie să fie alese în funcţie de consilier sau primar, chiar dacă “antecedentele penale sunt stinse”.
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Din cele analizate mai sus tragem următoarea concluzie: principiul eligibilităţii exprimă esenţa şi legitimitatea oricărei puteri, deoarece alegerile au un caracter multifuncţional, care permit
alegătorului să-şi exprime dreptul de a participa la administrarea treburilor publice locale prin
intermediul reprezentanţilor aleşi şi să participe nemijlocit la viaţa social-politică a colectivităţilor locale.
Pentru a asigura funcționarea continuă a autorităților publice locale, care se formează pe un
anumit termen, legea determină momentul începerii și finisării mandatului (a atribuțiilor lor).
Potrivit art. 5 al. 1 din Legea nr. 768-XIV: „mandatul consilierului începe efectiv din momentul
validării și durează până la data expirării mandatului consiliului sau înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiții legale pentru încetarea mandatului înainte de termen”. Observăm că, nu este
clar momentul expirării mandatului consiliului în funcțiune, adică, este ziua alegerilor, sau, ziua
validării mandatelor consilierilor noi, sau în data constituirii legale a noului consiliul local? Ţinem să menţionăm că, după alegerea și validarea mandatelor a cel puţin 2/3 din numărul total de
consilieri, specificat la art. 11 din Legea nr. 436-XVI, are loc constituirea consiliului local/raional
pe baza art. 13, care durează aproximativ o lună, dar nu trebuie să depăşească 6 luni. În acest
context, unii autori menționează că, mandatul consiliului local începe efectiv din momentul validării și, respectiv, de la data declarării ca legal constituit și durează până la data constituirii legale
a consiliului nou-ales sau până la data când intervin anumite condiții legale pentru încetarea înainte de termen [14, p. 91].
Deşi aparent pare totul clar, totuşi, legiuitorul nu este suficient de explicit atunci când stabileşte că, mandatul consilierului „durează până la data expirării mandatului consiliului”, deoarece, mandatul consiliului expiră „la data constituirii legale a consiliului nou-ales”. Prin urmare,
atunci când, din motive politice, nu se constituie noul consiliu un timp îndelungat (aproape 6 luni
în cazul Consiliului mun. Chişinău ales în 2011) suntem în prezenţa unei duble reprezentări –
noile mandate fiind validate, iar precedentele nefiind expirate, un consiliu local în exerciţiu, deşi
nu are atribuţiile depline, şi un consiliu care tinde să-l înlocuiască, dar nu se poate forma din
cauza neîntrunirii cvorumului, sub sancţiunea dizolvării, din acest motiv, după 6 luni, fapt care
ar prelungi mandatul consiliului în funcţiune.
Mult mai clară, în acest sens, este legislaţia Federaţiei Ruse, care consacră următoarele: „mandatul consilierului se începe din ziua alegerii lui și este încetat din momentul începerii activității
consiliului local nou format” [1, p. 357]. În literatura de specialitate rusă se concretizează că,
atribuțiile consilierului se încep din ziua alegerii, iar consiliul local vechi încă funcționează, poate să se adune în ședințe. Adică consilierul nou începe lucru, face cunoștință cu documentele
primite de la ex consiliu. Însă, numai de la momentul convocării consiliului local nou în prima
sesiune se finisează mandatul consiliului ales anterior. Regula, potrivit căreia, mandatul alesului
local începe din data învestirii în funcție, iar nu din ziua alegerii și este încetat în ziua învestirii în
funcție a alesului local nou are implicații practici diferite. De exemplu, în regulamentul intern al
orașului Astrahan, este determinat că primarul orașului intră în funcție în timp de 15 zile după
alegeri. În momentul învestirii în funcție el depune jurământul. Mandatul fostului primar este
încetat anume din acest moment [15, p. 239-240].
Potrivit legislației române, consiliul local funcționează până la data declarării ca legal constituit a noului consiliu local [12]. Iar, în caz de neconstituire, dacă consiliul nu poate întruni cvorumul
necesar nici la a treia convocare, datorită absenței nemotivate a unor consilieri și aceștia nu pot fi
înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, prefectul declară prin hotărâre că
locurile date sunt vacante, organizând alegeri pentru completare în termen de 30 de zile.
După părerea noastră, în cazul în care în Republica Moldova, consiliul local este parțial format, nu este necesară dizolvarea acestui consiliu și organizarea alegeri noi, deoarece unii consilieri au respectat totuși legislația țării și s-au prezentat la ședința de constituire, este suficientă mai
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întâi înlocuirea consilierilor absenți cu supleanții înscriși, iar dacă acest lucru este imposibil
atunci de a organiza doar alegerile parțiale ca în România, pentru completarea locurilor rămase
vacante. Deşi acest lucru este practic imposibil, deoarece mandatele au fost deja validate, iar procedurile de retragere a acestora sunt prea complicate.
Odată cu validarea mandatului, consilierii devin persoane oficiale ale unității administrativ-teritoriale respective și trec în serviciul colectivității locale, dobândind anumite drepturi şi obligaţii.
Obligaţiile alesului local din Republica Moldova sunt reglementate de Legea nr. 768-XIV, atribuţiile lor sunt reglementate de Legea nr. 436-XVI, iar domeniile de activitate ale consiliilor locale sunt determinate de Legea cu privire la descentralizare administrativă nr. 435-XVI din
28.12.2006 [16]. Legea nr. 768-XIV, art. 13, consacră “drepturile consilierului”, majoritatea din ele
fiind legate de activitatea decizională, prin care se soluționează problemele locuitorilor unității
administrativ-teritoriale și se satisfac interesele lor. Spre exemplu, consilierul este în drept: „să
facă propuneri în scris pentru a fi examinate de consiliu; să facă propuneri şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie; să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate consiliului; să
propună consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea modului în care persoanele
fizice şi juridice execută deciziile acestuia; să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri” etc.
Reieșind din complexitatea atribuţiilor menţionate mai sus, rămâne a fi importantă pregătirea
viitorilor consilieri întru conștientizarea sarcinilor care vor sta în fața lor după obținerea mandatelor și, înțelegerea faptului că, fiecare din ei va deveni servitorul comunității și nu stăpânul acesteia din momentul învestirii în funcție. Cu atât mai dificil este atunci, când majoritatea aleşilor
locali sunt la primul mandat şi nu cunosc procedurile, obligaţiile şi responsabilităţile lor şi, respectiv, nu sunt atât de eficienţi cum şi-ar dori locuitorii unităților administrative-teritoriale,
aceştia, cu siguranţă, au nevoie de instruire pentru a putea îndreptăți încrederea electoratului,
pentru a demonstra competență profesională și maturitate politică [17, p. 59].
Consilierii locali, adeseori, solicită organizarea mai multor cursuri de formare profesională.
Din sondajele efectuate observăm că: „Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm ţine de
scrierea corectă a cererilor de finanţare, din cauza că nu avem experienţă în acest sens. Este necesară organizarea a mai multor trening-uri, doar aşa vom învăţa cum să facem proiecte şi să ieşim
din sărăcie. Acces la informaţie este, însă este necesar mult timp pentru a pătrunde în profunzimea acestor informaţii, pentru a le analiza şi a le pune în practică [18; p. 1]. În acest context,
propunem în conținutul art. 13 din Legea nr. 768-XIV să fie adăugat dreptul la: perfecționarea
profesională în domeniul administrației publice. Iar, pentru ca acest drept să fie realizabil ar fi bine
să ne inspirăm din experienţa Românie, unde, unul din drepturile consilierului este, beneficierea
de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local [19; p. 221].
Alta problema legată de drepturile alesului local constă în aceea că autoritățile publice locale
(cu excepția celor din Găgăuzia) nu au acces direct la jurisdicția constituțională şi nu pot sesiza
Curtea Constituțională în vederea verificării constituționalității actelor legislative ce reglementează organizarea și funcționarea autorităților publice locale, precum și, dacă acestea nu contravin actelor și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, inclusiv, Cartei Europene a Autonomiei Locale. Pentru rezolvarea problemei date, susţinem părerea unor autori, că
este necesar ca în Legea nr. 768-XIV, să fie adăugat dreptul alesului local de a sesiza Curtea
Constituțională [20; 29].
Legea nr. 768-XIV în Cap. III prevede și unele drepturi suplimentare ale alesului local, astfel,
conform art. 24 al. 3, alesului local, care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat la ea are
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dreptul la restituirea cheltuielilor aferente (drum, cazare) şi la acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărime de cel puţin 2 salarii minime. Putem observa
că articolul dat nu precizează dacă sunt plătiţi şi cei care “au plecat în timpul ședinței”, fapt întâlnit
destul de des în practică şi care influenţează negativ activitatea consiliilor locale în luarea deciziilor. Acest lucru este important, în opinia noastră, deoarece anume prevederile legislative expres
determinate pot disciplina şi responsabiliza alesul local.
De asemenea, conform art. 25 al. 1 din Legea nr. 768-XIV “la expirarea mandatului, alesului
local care a activat cel puţin doi ani în această calitate are dreptul la o indemnizaţie unică, egală cu
salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent”. Nici de această dată nu este
menționat expres, în ce caz alesul local nu va primi indemnizația, chiar dacă a activat cel puțin
doi ani. Ne referim la cazul când mandatul lui încetat înainte de termen pentru: absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului; încălcare a Constituţiei, a altor legi ori
interese ale colectivităţii locale; intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia ş.a.
Spre exemplu, Legea Federaţiei Ruse “Despre autoadministrarea locală în regiunea Omsk”,
consacră următoarele: „ în caz de încetare a mandatului alesul local are drept la o îndemnizație,
dacă demisionează benevol și, dacă el a activat cel puțin un an. În caz de revocare sau intrare în
vigoare a sentinţei de condamnare alesul local n-are drept la îndemnizație [15, p. 251]. O asemenea
concretizare ar fi binevenită şi în legislaţia noastră.
Pe lângă drepturi, alesul local are un șir de obligații, care nu sunt stipulate în mod separat,
adică într-un articol (capitol), ci, le regăsim în diverse capitole ale Legii nr. 768-XIV, precum şi în
alte legi, ceea ce face dificilă cunoaşterea şi respectarea lor de către cei vizaţi. În opinia noastră,
pentru ca statutul juridic al alesului local să fie cât mai clar, trebuie să găsim în acelaşi loc, atât
drepturile, cât și obligațiile acestuia. Mai mult ca atât, orice drept dat unui reprezentant al puterii
de stat, este prin natura sa o obligaţie pentru el. Acestea nu trebuie să se confunde cu drepturile
fundamentale cetăţeneşti.
În unele cazuri obligaţiile sunt expres prevăzut de lege: “Alesul local este dator să fie demn de
încredere alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei
publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei” (art. 10 din Legea 768-XIV) sau: “Participarea consilierului la şedinţa consiliului
şi/sau comisiei din care face parte este obligatorie” (art. 11 din Legea 768-XIV).
În alte cazuri, obligațiile alesului local sunt redate de către legiuitor sub o formă permisivă, de
exemplu: “Alesul local, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea prevederilor legilor şi
ale altor acte normative, la implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale în toate
domeniile de activitate social-economică” (art. 16 din Legea 768-XIV); sau : “Din însărcinarea
consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul participă la controlul executării legilor
şi altor acte normative, inclusiv a deciziilor autorităţii deliberative din administraţia publică locală”
(art. 17 din Legea 768-XIV); sau : “Alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care îi sînt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi conducătorii persoanelor juridice” (art. 20,al.1 din Legea 768-XIV).
Analizând legislaţia franceză și română cu privire la obligațiile consilierilor locali, putem observa că ele sunt strict determinate, spre deosebire de legislația noastră. Spre exemplu, obligațiile
consilierului din România, conform Legii cu privire la statutul aleșilor locali, nr. 393/2004, art. 45,
sunt următoare: de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor consiliului local cu
bună-credință și fidelitate; fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care
va fi făcut public prin grija secretarului; de a respecta Constituția și legile, precum și regulamentul de
funcționare a consiliului, și ca consecință sunt determinate formele răspunderii: solidară și personală.
Se consideră că, democraţia funcționează mai bine dacă alegătorii știu foarte bine ce fac consilierii locali şi, ce trebuie să facă. Legea britanică acordă alegătorilor dreptul la obținerea
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informației despre activitatea consilierilor, la fel și dreptul de a asista la ședințele consiliului și
comisiilor lor. Accesul la informație despre activitatea consilierilor se efectuează în felul următor:
ordinea de zi a ședințelor este publicată în ziare, transmisă la radio și televiziune cu, cel puţin, o
săptămână înainte de ședința consiliului; consilierii sunt obligați să facă întâlniri cu reprezentanţii mijloacelor de informație publică, interesate de activitatea consiliului; în mod regulat sunt
emise mesaje pentru presă, pentru ca să atragă atenția jurnaliștilor asupra întrebărilor importante, examinate de către consiliu și asupra deciziilor adoptate de consilieri; de regulă, anual, se publică două dări de seamă despre activitatea consiliului și despre deciziile lor; înainte de publicare
a unor decizii consiliul se consultă cu alegătorii [21, p. 61].
În Federaţia Rusă, de asemenea, autorităţile locale reprezentative sunt obligate de a înfiinţa
sistemul oficial de publicare a deciziilor proprii şi a actelor normative ale altor autorităţi ale colectivităţii locale. În caz contrar, conform art. 15 din Constituţia Federaţiei Ruse “actele normative, care se referă la drepturile, libertăţile şi obligaţiile omului şi cetăţeanului, nu pot fi aplicate, dacă
nu sunt publicate oficial şi aduse la cunoştinţa tuturor”. Actele juridice nepublicate oficial nu au
efect juridic, nu pot sluji ca temei pentru reglementarea raporturilor, aplicarea anumitor sancţiuni faţă de persoanele fizice sau juridice pentru nerespectarea acestor acte [1, p. 338].
Un alt exemplu este Grecia, unde, în unitățile administrativ-teritoriale cu populația până la 10
mii de oameni sunt prevăzute convocările adunărilor naționale pentru discutarea întrebărilor
importante ale dezvoltării locale. Deciziile adunării populare trebuie să fie luate în considerație
de organele autoadministrării locale [22, p. 404].
La fel şi în Polonia, Legea administrației locale din 1990 prevede posibilitatea organizării referendumurilor locale pentru stabilirea mărimii impozitelor locale, revocarea consilierilor sau
orice altă chestiune care ține de competența nemijlocită a autorităților locale. Inițiativa organizării referendumului aparține consiliului local sau la cererea unui număr de cel puțin 10 % din numărul alegătorilor. Rezultatele referendumului au forță obligatorie dacă la acest referendum au
participat cel puțin 30 de procente din cetățenii colectivității respective [11, p. 397].
În Republica Moldova, de asemenea, principiul transparenței în activitatea autorităților publice locale este bine reglementat normativ, doar că, se aplică mai puţin în practică. Locuitorii
unităților administrativ-teritoriale sunt anunțați nici despre ședințele consilierilor locali, prin
avizele afişate pe panoul de informaţie din faţa primăriei, iar despre rezultatele acestor ședințe, nu
prea au cunoştinţă, dacă acestea nu+i vizează personal. Majoritatea autorităților publice locale
n-au sit-uri oficiale, dar dacă le au, nu actualizează informaţia şi nu publică deciziile adoptate.
Nici consultarea cu alegătorii înainte de publicarea unor decizii, nu este încă practicată prea
mult în Republica Moldova. Consultarea cetățenilor prin referendum local se practică mai des în
cazul revocării primarului sau a stabilirii hotarelor între două unităţi administrativ-teritoriale.
Probabil, cetățenilor le este greu să desprindă din multitudinea de probleme cotidiene care din ele
sunt cele de interes deosebit și merită a fi organizat un referendum local. Mai mult ca atât, art. 78
din Codul Electoral consacră doar probleme care nu pot fi supuse referendumului local, și, numai
o singură problema care poate fi supusă referendumului local este menţionată – revocarea primarului. După cum vedem, atât lipsa de experienţă, cât şi incertitudinea prevederilor legislative, fac
ca cetățenii să nu fie apropiați nemijlocit de luarea de decizii în diferitele materii sau, mai bine
zis, în tot ceea ce le afectează existența lor [23; p. 60-61].
În acest sens, prof. V. Popa, consideră necesar de a acorda colectivităților locale posibilitatea
exprimării: prin referendum aprobativ, a voinței în probleme locale de interes deosebit, al căror
spectru trebuie să fie identificat în lege, iar, în cadrul unui referendum consultativ în orice problemă, pentru a cărei soluționare primarul sau consiliul vor să cunoască atitudinea colectivității
față de problema supusă referendumului, ca fundament pentru luarea unor decizii eficiente de
către autoritatea abilitată [12, p. 396]. Cu cât mai mare va fi gradul de democrație aplicat la nivel
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local, susţine autorul,cu atât se vor lărgi posibilitățile manifestării individuale. Cetățenii trebuie
să fie conștienți de faptul că, noul sistem de administrare este plămădit pe inițiativa lor și nu pe
tendințe de a fi întreținuți de cineva [22; p. 60-61].
Strategia de dezvoltare a unei administrații publice locale orientată către cetățean, menţionează un alt autor, presupune asigurarea transparenței reale a actului de administrare, iar lipsa de
transparență a procedurilor administrative blochează orice posibilitate de participare a societății
civile la procesul de reglementare democratică a problematicii de interes public [24, p. 341-342].
În acest context, propunem ca, obligațiile alesului local să fie completate cu următoarele:
obligația de a informa pe locuitorii unităților administrativ-teritoriale cu privire la data și ordinea
de zi a ședinței prin presa locală, inclusiv radio şi televiziune, deciziile adoptate să fie aduse la
cunoştinţa locuitorilor prin aceleaşi surse; de a prezenta anual, în faţa alegătorilor, un raport cu
privire la activitatea sa; de a forma sit-uri oficiale, în care va fi reflectată toată activitatea autorității
publice locale; de a organiza referendum consultativ, pe toate problemele de interes general, cu
forța obligatorie dacă la acest referendum au participat 30 de procente din locuitori.
Suntem pe deplin de acord cu opinia prof. Mircea Preda, care spine că, legea folosește sintagma “probleme locale de interes deosebit” în legătură cu care se face consultarea sau care se supun
aprobării, deşi acestea nu sunt prevăzute nici măcar exemplificativ în vre-un text al legii sau în
alte acte normative. Soluțiile practice ar putea fi două: fie consacrarea prin forța juridică a legii
speciale a acestor probleme (enunţiativ ori limitativ), fie împuternicirea, tot prin lege, a
autorităților administrației publice locale de a stabili ele, prin statutele proprii, aceste probleme.
În lipsa unei astfel de împuterniciri, orice acțiuni în acest sens nu ar avea temei legal [25, p. 457].
Spre regret, atât Constituţia Republicii Moldova, cât şi legislaţia ce reglementează activitatea
APL, utilizează aceiaşi formulă - “probleme locale de interes deosebit”, atunci când este vorba
despre consultarea populaţiei. În opinia unor autori, în lege trebuie să fie o listă de probleme care
pot fi soluţionate doar pe calea unor referendumuri consultative şi aprobative [23, p. 72].
Pornind de la faptul că, administrația publică modernă trebuie să fie una stabilă și responsabilă, acesta fiind un obiectiv esențial pentru orice stat democratic, considerăm că, întreaga legislaţie ce ţine de organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale, precum şi statutul juridic
al personalului din aceste autorităţi (aleşi ai poporului, funcţionari publici şi alţi salariaţi) trebuie
să se regăsească într-un singur act normativ, numit - Codul colectivităţilor locale. Numai atunci
vom putea armoniza şi unifica toate prevederile normative din acest domeniu, atât în cadrul sistemului naţional de drept, cât şi în raport cu legislaţia comunitară.
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Summary
Following this study, we come to bring more light on the issue of artificially aroused among some
of the Balti Municipal Council councilors and central public authorities. Thus, counselors have applied the principle Balti ask and will give or do anything to destabilize the situation. Thus, you will
be noticed and observed / seen and heard by all, including the central authorities. They asked too
much and yet not necessarily something will get, and in this way we come to the rescue with a bill
amending and supplementing certain acts, assigning Balti status of the territorial unit II, by which
currently exclude some existing ambiguity in the Constitution and in other legislation.
Today no one or almost no one denies that administrative decentralization is a crucial thing. The
problem is poor quality and very poor preparedness of those meant to apply this complex process of
decentralization.
Also, we need fewer laws, but good to be correctly interpreted and applied judiciously, unconditionally to anyone who violate these provisions. Enforcement mechanism to be simple and clear to be
understood by one who watches over the observance and fulfillment of legal provisions and the
simple citizen, whom it is addressed. Knowledge of laws and other regulations require enormous
intellectual effort from everyone. Ignorance of the law or interpretation extensively and abusive situations create uncertainty. It is therefore important that those elected or appointed to penetrate a
greater respect for the law by knowledge, proper interpretation and application of them. Those with
ambitions to be called elite or ruling class and guidance, or VIPs, not even for a moment forget that
sometimes they are considered standard of value and would be good to meet these criteria. Reality is
complex. Sometimes even on the surface, in some cases, things are confusing, because some local officials, and others, do not know the essence of the issues under discussion. Or worse, whether substantive rules completely unknown to them, whether known but ignored to promote their interests,
personal or group at the expense of community interest. Some require financial autonomy, even
when their legislator gave them a long time ago by derogations expressly stated in the Law on local
public finances. Thus, the Balti administrative-territorial unit level I, under the law, examines and
approves the municipal budget in strict compliance with specific requirements ATU second level.
Therefore, we conclude that the settlement arose from Balti city council and central government
is not required by the Moldovan Parliament adopted a special law on the status of Balti. Perfect solu213

tion to the problem would be connecting the legal requirements that old time required by the recognition this award Balti and UAT status of the territorial unit II.
Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi
căruia i se subordonează activitatea administraţiei publice. Supusă rigorilor acestui principiu, administraţia publică, atât sub aspect material, cât şi sub cel formal, trebuie să se întemeieze pe lege,
identificată prin noţiunea de drept și care reprezintă o bază de referinţă în aprecierea acesteia.
Legalitatea exprimă faptul de a fi conform cu legile; respectare a legilor; stare de ordine capabilă să asigure, prin lege, viața și activitatea unei societăți, a unui stat. Legalitatea, ca principiu al
dreptului, se referă la două aspecte principale: activitatea autorităților publice trebuie să se
desfășoare conform legilor, iar comportamentul subiecților de drept să corespundă legii. Aceste
două exigențe denotă că nimeni nu este mai presus de lege. Adagiul din dreptul roman nemo
censetur ignorare legem (nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii) confirmă că
necunoașterea legii nu constituie o justificare a nerespectării ei1. De aceea cunoașterea dreptului
este o obligație stabilită de ordinea juridică însăși.
Executarea obligatorie şi cu bună-credinţă a competenţelor cu care a fost învestită reprezintă
standardul unei administraţii moderne. Controlului obligatoriu de legalitate sunt supuse actele
autorităţilor administraţiei publice locale. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune
controlului legalităţii orice act care nu reprezintă obiectul unui control obligatoriu2. La rezolvarea
problemelor comune raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării. Orice control administrativ exercitat
asupra activităţii autorităţilor publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea
respectării legalităţii şi a principiilor constituţionale, iar controlul de oportunitate poate viza doar
realizarea competenţelor care le-au fost delegate, în condiţiile legii. Scopul fundamental al administraţiei publice este de a asigura realizarea interesului general, public, exprimat de voinţa suverană a poporului transpusă în lege.
Aplicat la administraţia publică locală, acest principiu îmbracă toate aspectele organizatorice
şi funcţionale prin care se înfăptuieşte administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale: consacrarea structurilor organizatorice care au calitatea de autorităţi ale administraţiei publice
locale, componenţa şi constituirea lor, atribuţiile acestora, funcţionarea şi activitatea (actele pe
care le adoptă), relaţiile lor cu alte autorităţi publice sau cu alte structuri organizatorice din ţară
şi din străinătate etc.
Toate actele normative condiţionează legalitatea, totuşi forţa lor juridică este diferită în funcţie de ierarhia acestora. De la vârf şi până la baza juridică, normele, după nivelul la care se situează, respectă normele superioare. În activitatea sa, administraţia se supune, deci se conformează,
dreptului. Principiul legalităţii impune o conformare activă faţă de lege, obligaţia de a acţiona în
vederea executării legii de către administraţie, dar şi de ceilalţi subiecţi de drept public, persoane
fizice sau juridice.
Principiile generale ale dreptului sunt principii de structură, în sensul că ele tind să facă din
ordinea juridică un sistem coerent3. Principiile generale ale dreptului asigură suplețea sistemului
în faza aplicării dreptului. Ele fac să prevaleze spiritul dreptului asupra literei lui, sensul comun

1 Boris Negru. Alina Negru. Teoria generală a dreptului și statului. Chișinău: Bons Offices, 2006, p.251.
2 Art.64-69 din Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 116.
3 Ion Dogaru. Dan Claudiu Dănișor. Gheorghe Dănișor. Teoria generală a dreptului. București, Editura
Științifică, 1999, p.149.

214

asupra tehnicii, justiția asupra simplei legalități, prin faptul că ele permit penetrarea dincolo de
dreptul pozitiv, până la inspirațiile profunde ale ordinii sociale4.
Noi avem nevoie de legi puține, dar bune, care să fie interpretate judicios și aplicate corect,
fără tăgadă față de oricine va încălca prevederile acestora. Mecanismul de aplicare urmează a fi
unul simplu și clar, pentru a putea fi înțeles de cel ce veghează asupra respectării și îndeplinirii
dispozițiilor legale, precum și de simplul cetățean, căruia acesta i se adresează. Cunoașterea legilor și a altor acte normative necesită un efort intelectual enorm din partea tuturora. Necunoașterea
prevederilor legale sau interpretarea acestora extensiv și abuziv creează situații de incertitudine.
De aceea este bine ca cei aleși sau desemnați să se pătrundă de un mai mare respect față de lege
prin cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea corectă a ei. Cei cu veleități de a se numi
elită sau clasă conducătoare și îndrumătoare, sau VIP-uri, nu trebuie să uite nici pentru o clipă că
ei uneori sunt considerați etalon al valorilor și ar fi bine să corespundă acestor criterii. Realitatea
este complexă. Uneori chiar și la suprafață, în unele situații, lucrurile sunt confuze, deoarece unii
dintre aleșii locali, și nu numai, nu cunosc esența chestiunilor abordate. Sau și mai grav, normele
de substanță fie că sunt cu desăvârșire necunoscute de către aceștia, fie că sunt cunoscute dar
ignorate pentru a-și promova interesele, personale sau de grup în detrimentul interesului
comunității. Unii solicită autonomie financiară, chiar și atunci când acestora legiuitorul le-a
acordat-o demult prin derogările statuate expres în Legea privind finanțele publice locale. Astfel, mun. Bălți fiind unitate administrativ-teritorială de nivelul I, în temeiul prevederilor legale,
examinează şi aprobă bugetul municipal în strictă conformitate cu rigorile specifice UAT de nivelul al doilea.
Autonomie financiară şi bugetară este dreptul autorităţilor publice locale de a dispune de resurse financiare proprii suficiente şi de a le utiliza liber, în condiţiile legii, prin adoptarea propriilor bugete locale. Așadar, acest temei (autonomie financiară lărgită) invocat și inventat de către
Consiliul municipal Bălți pur și simplu nu ține, deoarece mun. Bălți în aspect financiar-bugetar
prin derogare de la prevederile generale legale este tratat ca o UAT de nivelul II din simplul motiv
că legiuitorul a statuat expres în lege că colectarea veniturilor și alocarea pentru cheltuieli este
specifică și deci reglementată asemenea bugetelor raionale, bugetului central al unităţii teritoriale
autonome cu statut juridic special şi bugetului municipal Chişinău.
După părerea noastră, în această situație întrezărim cu totul alte dedesubturi. Și atunci când
se solicită un statut ierarhic superior nu printr-un tratament excepțional, ci unul ordinar este o cu
totul altă mâncare de pește și lucrurile pot fi discutate și analizate și de ce nu, unele propuneri pot
fi chiar și acceptate. Așadar, municipiului Bălți poate să-i fie acordat statutul de unitate administrativ-teritorială de nivelul II, însă pentru aceasta nu este necesară adoptarea unei legi privind
statutul municipiului Bălți, ci este suficientă adoptarea unei legi privind completarea și modificarea unor acte legislative, prin care expres vor fi efectuate toate amendamentele, astfel ca
mun. Bălți să devină unitate administrativ-teritorială de nivelul II. Considerăm că metoda aleasă
de unii servi ai poporului din Consiliul municipal Bălți nu a fost cea mai indicată, urmărind provocarea unor tulburări, care nu ar fi avut loc, dacă reprezentanții respectivi din teritoriu și cei de
la guvernare ar fi cunoscut pur și simplu prevederile legale care, explicit și expres, statuează că
mun. Bălți are aceeași autonomie financiară precum o au raioanele și mun. Chișinău. Mun. Bălți
o fi fiind el capitala de nord a țării, însă nu poate și nici nu trebuie să fie ridicat la același nivel cu
mun. Chișinău – capitala Republicii Moldova. Mun. Chișinău într-adevăr are o Lege privind statutul municipiului Chişinău, care trebuie să fie o lege organică, însă noi trebuie să spunem că
4 Apud: Pierre Pescatore. Introduction à la science du droit. Louxembourg, Centre universitaire de l’Etat,
1978, p.120; în Ion Dogaru. Dan Claudiu Dănișor. Gheorghe Dănișor. Teoria generală a dreptului.
București, Editura Științifică, 1999, p.150.
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această lege nu este o lege specifică unui municipiu sau unități administrative-teritoriale de nivelul II, ci este o Lege specială pentru capitala Republicii Moldova și punctum.
Poate că unii cred că în Republica Moldova, Parlamentul ar trebui să se ocupe de adoptarea
statutului satului, comunei, orașului și municipiului, adică să adopte cîte o lege pentru fiecare
localitate sau cel puțin pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
Or legiuitorul este din ce în ce mai tentat de fenomenul „inflație juridică” nu doar pentru că
el este rodul unei dezvoltări a sistemului social, ci și pentru că legiferarea reprezintă un top al
politicienilor, care presupune investiții minime și câștig maxim, legiferarea fiind cea mai spectaculoasă activitate politică5. Noi dorim să anticipăm și să curmăm din start tendința unora de-a
spori necugetat volumul de legi, atunci când se vor propune inițiative de genul acesta. Lege pentru
fiecare municipiu sau câte o lege pentru fiecare localitate din Republica Moldova? Statul care are
cele mai multe legi, este cel mai corupt stat.
Totodată, trebuie să menționăm faptul că în acest sens există o lege ordinară privind Statutulcadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)6. În conformitate cu prevederile din Legea
privind administraţia publică locală, Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)
constituie baza juridică pentru elaborarea statutului unităţii administrativ-teritoriale, de care autorităţile administraţiei publice locale se conduc în activitatea lor. În temeiul Statutului-cadru,
consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) elaborează şi aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale respective. În Statut se precizează nivelul unităţii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Așadar, la necesitate se solicită amendarea acestei Legi prin operarea modificărilor și completărilor respective, de asemenea, aducând amendamentele necesare și în celelalte acte legislative.
Statutul stabileşte, potrivit Legii, condiţiile de participare a locuitorilor satului (comunei),
oraşului (municipiului) la elaborarea proiectului de buget şi la audierea dărilor de seamă asupra
executării bugetului respectiv, precum şi modul de instituire şi de percepere a impozitelor, taxelor
şi a altor plăţi locale, de exercitare a controlului asupra vărsării lor la buget.
Astfel, în temeiul Legii privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului),
fiecare consiliu local aprobă Statutul unității administrativ-teritoriale respective.
Așadar, constatăm că pentru soluționarea diferendului iscat între Consiliul municipal
Bălți și puterea centrală nu este necesară adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova
a unei legi speciale privind statutul municipiului Bălți. Acesta poate fi eliminat prin racordarea prevederilor legale la cerințele timpului care se impun demult, prin recunoașterea statutului mun. Bălți și atribuirea acesteia statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul II.
În arealul nostru uneori se întâmplă lucruri ciudate. De exemplu, unii consilieri locali din
Consiliul municipal Bălți au pus în discuție o chestiune ce ține de autonomia financiară a municipiului Bălți. Majoritatea, în cauză a aprobat o decizie prin care Consiliul municipal Bălți urma
să organizeze un referendum local.
Referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit pentru
sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special.
Referendumului local pot fi supuse probleme care au o importanţă deosebită pentru localitatea respectivă şi care ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
În temeiul art.178 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, printre problemele ce nu pot
fi supuse referendumului local legiuitorul dispune expres: problemele privind impozitele şi bugetul.
5 Ion Dogaru. Dan Claudiu Dănișor. Gheorghe Dănișor. Teoria generală a dreptului. București, Editura
Științifică, 1999, p.117.
6 Legea nr. 436-XV din 6.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului).
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 244-247 din 12 decembrie 2003, art. 972.
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Astfel, constatăm că problemele ce țin de finanțele publice locale nu pot fi supuse unui referendum. Impozitele locale sunt sursele de venit ale bugetului local. Finanţele publice locale sunt
parte din sistemul finanţelor publice naţionale şi includ bugetele locale - bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor). Ce bine e nu numai să fii ales local, dar să mai cunoști prevederile legislației în vigoare. Așadar, constatăm că decizia în cauză are nu suport juridic, ci unul politic.
În temeiul art. 179 din Codul electoral, data referendumului local se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului sătesc (comunal), de sector, orăşenesc (municipal), raional sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special.
Deci, constatăm noi, Consiliul mun. Bălți a ignorat această prevedere legală.
Conform prescripțiilor fixate de legiuitor în art. 180 din Codul electoral, referendumul local
poate fi iniţiat de 1/2 din numărul consilierilor aleşi.
Decizia privind desfăşurarea referendumului local trebuie să cuprindă: a) propunerea privind
data referendumului, care poate fi efectuat peste cel puţin o lună şi nu mai tîrziu de 45 de zile din
ziua adoptării deciziei; b) problemele ce urmează a fi supuse referendumului.
Problemele ce urmează a fi supuse referendumului local se expun clar, fiind exclusă interpretarea lor ambiguă. Unui singur referendum nu pot fi supuse probleme care se exclud reciproc.
Decizia privind desfăşurarea referendumul local se dă publicităţii în termen de 3 zile de la adoptare. Un nou referendum local pe aceeaşi problemă poate fi efectuat peste cel puţin un an de la
referendumul precedent.
Astfel, dacă e să dăm crezare declarațiilor politice ale consilierilor Consiliului municipal Bălți,
domniile lor aveau buna intenție de a consulta locuitorii municipiului pe problema ce ține de
autonomia financiară, atunci trebuie să menționăm că eforturile lor ar fi fost zădarnice, deoarece
garanţiile autonomiei financiare sunt relevate în art. 3 din Legea 397-XV din 16.10.2003 privind
finanţele publice locale.
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale constituie elemente independente care se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii de autonomie financiară, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale7 şi ale Legii privind administraţia publică locală8.
Autorităţile administraţiei publice locale urmează a fi consultate în modul corespunzător asupra procedurilor de redistribuire a resurselor ce urmează a fi alocate acestora, precum şi asupra
modificărilor operate în legislaţie referitor la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale.
Astfel, unii invocă faptul precum adoptarea Legii nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare9 şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 ar fi impulsionat aceea neînțelegere între puterea
locală și cea centrală. Consilierii din Bălți au aplicat principiul cere și ți se va da sau fă ceva pentru
a destabiliza situația. Astfel, te vei face remarcat și observat/văzut și auzit de către toți, inclusiv de
către autoritățile centrale. Ei au solicitat prea mult și totuși ceva neapărat vor obține, iar în acest
sens noi le venim în ajutor cu un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, atribuindu-i municipiului Bălți statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul
II, prin care excludem unele ambiguități existente actualmente în Constituția Republicii Moldova
și în cadrul altor acte legislative.
7 Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 248-253 din 19 decembrie 2003, art. 996.
8 Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 116.
9 Legii nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 143-148 din 13.07.2012, art.465.
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Carta Europeană a Autonomiei Locale garantează dreptul autorităţilor publice locale de a
dispune de capacitate efectivă pentru a soluționa problemele şi a administra, în cadrul legii, sub
propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice. Acest
drept este prevăzut şi în Constituţia Republicii Moldova, în Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie
2006 privind descentralizarea administrativă10 şi în Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, care stabilesc că autorităţile administraţiei publice locale
beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, de gestiune financiară, că ele au dreptul la
iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
Descentralizarea financiară este o condiție sine qua non pentru o societate dezvoltată, însă, cu
regret, prematură pentru marea majoritate a administrațiilor publice locale din Republica Moldova. Reprezentanții acestora, neavând pregătirea necesară în a administra eficient finanțele publice locale, pot provoca nemulțumirea locuitorilor din comunitățile respective. Instruirea continuă este cheia succesului, inclusiv în domeniul managementului finanțelor publice locale.
Un progres important de dată recentă îl prezintă şi faptul că o serie de opţiuni fundamentale
în politica de finanţare a autorităţilor locale sunt dezbătute explicit, conturându-se speranța că se
va ajunge la o decizie ce va întruni consensul social. Aceste opţiuni fundamentale vizează obiective ce nu pot fi atinse simultan, ele necesitând un compromis rezonabil şi negociat, cum ar fi:
- autonomie financiară lărgită a UAT versus echilibrare pe orizontală; reguli de alocare stabile
şi previzibile versus flexibilitate necesară adaptării la realităţi economice dinamice;
- subsidiaritate strictă versus alocarea competenţelor pe niveluri de APL după criterii de eficienţă.
Doar evoluţia treptată spre un consens social pe aceste dimensiuni poate garanta stabilitatea
sistemului finanţelor locale pe termen lung.
Pe parcursul ultimilor ani s-a constatat însă că există o serie de carențe în sistemul de finanţare locală care, în momentul de faţă, afectează dur autonomia locală, cum ar fi:
–– Autonomia financiară limitată în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, potenţialul
fiscal insuficient și, lipsa stimulentelor de extindere a bazei fiscale.
–– Dependenţă bugetară a fiecărui nivel al administraţiei publice faţă de cel imediat superior.
Ca urmare, între nivelurile APL se creează relaţii neoficiale de subordonare, care nu sunt stipulate în legislaţia în vigoare, dar atestate în practică. Astfel, se erodează baza fiscală prin acordarea prin lege a numeroaselor facilităţi şi înlesniri. Autorităţile locale nu dispun de drepturi
şi de pârghii reale pentru a influenţa contribuabilii în vederea asigurării oportunităţii şi plenitudinii achitării impozitelor şi taxelor locale.
–– Ineficienţa sistemului existent de transferuri dintre APC şi APL de diferite niveluri are ca
efect descurajarea efortului fiscal propriu al autorităţilor APL. Potrivit practicilor actuale,
bugetele APL sunt suplinite prin transferuri conform principiului echităţii. Se resimte volatilitatea întregului sistem de finanţe locale (venituri, cheltuieli, proceduri bugetare) de la
un an la altul. Fundamentarea deciziilor de politică bugetară mai precise şi posibilitatea
trecerii în realitate la bugete pe programe.
În temeiul art.9 din Legea privind administrația publică locală, pentru asigurarea autonomiei
locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, având dreptul să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să stabilească cuantumul lor în condiţiile legii11.
10 Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 02.03.2007, art.91.
11 Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 116.

218

Descentralizarea este un proces continuu de autoanaliză şi reformă a unui stat, prin care se
urmăreşte distribuirea optimă a responsabilităţilor şi a resurselor dintre APC şi APL. Deciziile
sunt luate la nivel de cea mai apropiată autoritate de cetăţean (subsidiaritate), astfel încît serviciile oferite să corespundă cerinţelor şi nevoilor beneficiarilor, în condiţii de eficienţă economică.
Procesul descentralizării oferă APL puteri şi responsabilităţi în trei sfere: politică, administrativ-organizaţională şi financiară. Aceste competențe trebuie exercitate în condiţii de autonomie,
care presupune libertatea neîngrădită de luare şi executare a deciziilor în condiţiile respectării
legalităţii, încadrării în politicile naţionale şi responsabilității în faţa cetăţeanului.
Se propune o revizuire a relaţiilor existente între instituţiile cu subordonare centrală plasate în
teritoriu, pe de o parte, şi administraţiile alese la nivel local şi raional, pe de alta. Procedurile de
raportare şi control de legalitate în relaţia cu nivelurile administrative superioare trebuie să asigure autonomia locală lărgită, în conformitate cu legalitatea şi profesionalismul deciziilor şi acţiunilor locale. Aceasta presupune o reformă amplă în toate domeniile de competenţă şi atribuţii
proprii APL12.
Principiile de baza trebuie să fie următoarele:
–– sistemul financiar trebuie să stimuleze efortul fiscal propriu; - sistemul financiar trebuie să asigure predictibilitatea, stabilitatea, continuitatea şi autonomia pentru ambele niveluri ale APL.
Aceste principii formează un cadru coerent de atribuire și de transfer al competenţelor, al
surselor de venit şi al patrimoniului într-un mod eficace, clar şi stabil, astfel încât prestarea serviciilor publice – modul preferenţial prin care se manifestă exercitarea unei competenţe – să corespundă nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor.
Astăzi nimeni sau aproape nimeni nu mai contestă faptul că descentralizarea administrativă
este un lucru imperios. Problema constă în proasta calitate și pregătirea foarte slabă a acelora
meniți să aplice acest proces complex de descentralizare.
Totodată, revenind la subiectul abordat, vom propune pentru discuție publică un proiect de
lege prin care municipiului Bălți i s-ar atribui statut de UAT de nivelul II.
Așadar, propunem în sintagma autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea
din art.1 din Legea nr. 436 –XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, după cuvintele „municipiului Chişinău”, se fie adăugate cuvintele „municipiului Bălți”.
În temeiul alin. (2) art.4 din Legea nr. 764 –XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova13, Statutul satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament, şi se aprobă de consiliul local.
Propunem următoarea redacție a alin. (4) art.4 din Legea nr. 764–XV din 27.12.2001:
„(4) Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele), sectoarele şi oraşele (municipiile, cu excepția municipiilor Bălți și
Chișinău) constituie nivelul întîi, raioanele, unităţile teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiul Chișinău și municipiul Bălți constituie nivelul al doilea.”
Totodată nu trebuie să uităm că necesitatea stringentă de reglementare a statutului municipiului Chișinău printr-o lege specială este dictată în primul rând de prevederile constituționale
statuate la art.14 din Constituție, unde este stipulat expres că, orașul Chișinău este capitala Republicii Moldova. De asemenea, legiuitorul statuează acest fapt și la art.9 din Legea nr. 764–XV din
27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, unde arată că mu12 Legii nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de descentralizare şi a Planului de
acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 143-148 din 13.07.2012, art.465.
13 Legea nr. 764–XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.2002, art. 53.
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nicipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova, iar Statutul municipiului Chişinău este reglementat prin lege organică. Demult se discută despre necesitatea adoptării unei noi legi cu privire
la statutul municipiului Chișinău.
Așadar, actualmente în Republica Moldova există 5 municipii și ar fi un lucru ridicol ca fiecare
dintre acestea să aibă o lege specială separată privind statutul municipiului respectiv. Legea specială separată pe care o are municipiul Chișinău nu este o lege exclusivă pentru un municipiu, ci mai
degrabă este o lege pentru capitala Republicii Moldova14. Astfel, statutele municipiilor nu urmează
să fie adoptate prin legi, ci în temeiul alin. (2) art.4 din Legea nr. 764 –XV din 27.12.2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova: Statutul municipiului se elaborează
în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament, şi se aprobă de consiliul local prin decizie.
Considerăm anormală situația când se insistă asupra unor nerozii precum ar fi adoptarea unei
legi speciale pentru municipiul Bălți.
Propunem ca în pct.1 din anexa la Legea nr. 436-XV din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al
satului (comunei), oraşului (municipiului) sintagma „art.18 alin.(2) lit. d) din Legea nr.123-XV
din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală”, să fie substituită cu sintagma „art.14
alin.(2) lit. m) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală”.
În temeiul Statutului-cadru, consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) elaborează şi
aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale respective. În statut se precizează nivelul unităţii
administrativ-teritoriale potrivit prevederilor Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Din aceasta desprindem că nivelul unităţii administrativ-teritoriale se stabilește prin Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Propunem: În ultimul alineat al pct.10 din anexa la Legea nr. 436-XV din 06.11.2003 privind
Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) sintagma „în condiţiile Legii nr.560XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor” se substituie prin
sintagma „în condiţiile Legii nr.26-XVI din 22 februarie 2008 privind întrunirile”.
Un alt exemplu când municipiul Bălți este practic exclus din procesul politic, deoarece fiind
UAT de nivelul I și nefiind parte a unei UAT de nivelul II, partidele politice din teritoriul respectiv nu pot avea organizații teritoriale de partid15.
La momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin
jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu
mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Actualmente, constatăm că toate organizațiile teritoriale ale partidelor politice înregistrate la Ministerul Justiției constituite în municipiul Bălți sunt înregistrate ilegal, deoarece a fost violată flagrant prevederea legală enunțată mai sus.
În plus mai observăm o carență cu referire la alocațiile anuale din bugetul de stat pentru
finanțarea partidelor politice în condițiile statuate de către legiuitor în art.28 alin. (1) lit.b) din
Legea privind partidele politice16. Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru finanţarea partidelor
politice constituie 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv şi se distribuie după cum urmează: 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de voturi acumula14 Legea nr. 431–XIII din 19.04.1995 privind statutul municipiului Chişinău. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 31-32 din 09.06.1995, art. 340.
15 Vezi: Art.8 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 42-44 din 29.02.2008, art. 119.
16 Vezi: Art.32 alin.(1) din Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 42-44 din 29.02.2008, art. 119. Moratoriu impus prin lege asupra
finanțării partidelor politice din bugetul de stat este și aportul autorului acestui studiu.
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te la alegerile locale generale, cu condiţia că acestea au obţinut nu mai puţin de 50 de mandate în
organele reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Astfel, cele 35 de
mandate de consilier din Consiliul municipal Bălți și, respectiv, cele 22 (9+13) mandate de consilier sătesc din consiliile sătești ( totodată, Sadovoe și Elizaveta) nu pot fi luate în calcul, deoarece
mun. Bălți este o UAT de nivelul I și nu are o subordonare ierarhică superioară la nivelul II.
Urmare a celor relevate, actul administrativ al Ministerului Justiției în partea ce ține de acceptarea luării în calcul a organizațiilor teritoriale din mun. Bălți ale partidelor politice este ilegală. De asemenea, actul administrativ al CEC-ului în partea ce ține de luarea în calcul a numărului
de consilieri în Consiliul municipal Bălți, cînd norma va fi reactivată, poate fi considerată ilegală.
În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ instanța de judecată competentă verifică legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice centrale și locale.
Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis de o autoritate publică, poate fi
cercetată oricînd în cadrul unui proces într-o cauză de drept comun, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate17.
O altă problemă ce ne dă mare bătaie de cap o depistăm în dispozițiile statuate de către legiuitorul constituant la art. 141 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova: cetăţenii care
iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puţin 20 000 de
semnături în sprijinul acestei iniţiative.
Observăm deci că cetățenii municipiului Bălți și prin această prevedere constituțională sunt
privați nejustificat de dreptul de a participa la procesul de inițiere a revizuirii Constituției18.
Norma constituțională până la amendarea acestea la 05.07.2000 conținea dispoziții mult mai
clare și mai precise: cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin
jumătate din raioane şi municipii, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puţin 5000 de
semnături în sprijinul acestei iniţiative. Așadar, constatăm că gafa respectivă aparține legiuitorilor
din Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIV-a, care la 5 iulie 2000 au intervenit brutal în unele dispoziții constituționale. Aceștia, dorind probabil să procedeze cum e mai bine, au
dat-o în bară, distorsionând lucrurile care anterior au fost gândite mai bine. Că, dă, peste noapte
nu întotdeauna îți vin idei geniale.
Un alt exemplu când o autoritate publică, precum Comisia Electorală Centrală, își arogă
atribuții, reglementând cu de la sine putere statutul mun. Bălți, considerându-l UAT de nivelul
II19. Conform legislației în vigoare, actualmente avem 34 de UAT de nivelul II și nu 37 de unități
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. În cazul atribuirii pe viitor mun. Bălți a statutului de
UAT de nivelul II, atunci sintagma din art.27 alin. (1) din Codul electoral „unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi” urmează a fi exclusă20.
Propunem expunerea următoarelor două noțiuni din art.1 din Legea privind administraţia
publică locală21 într-o nouă redacție:
autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului, cu
17 Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 57-58 din 18.05.2000, art. 375.
18 art. 141 alin. (1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova.
19 Hotărîrea CEC nr.1383 din 3 august 2012 prin care se confirmă că, există 37 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
20 Art. 27 alin. (1) Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 81 din 8.12.1997, art. 667.
21 Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007, art. 116.
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excepția municipiilor Bălți și Chișinău) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;
autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sunt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiilor Bălți și Chişinău,
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective.
Totodată, menționăm că, de asemenea, urmează a fi supusă unor amendamente și Legea nr.
397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale22.
Propunem la art.1 amendarea noțiunii bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul
întâi, unde sintagma „(municipiilor, cu excepţia municipiului Chişinău)” se substituie prin sintagma „(municipiilor, cu excepţia municipiilor Chişinău și Bălți)”.
Noțiunea bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din art. 1 urmează a fi
expusă în următoarea redacție:
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea - bugetele raionale, bugetul central
al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetule municipale Bălți și Chişinău.
Noțiunea autoritate executivă se completează, după cum urmează: după sintagma „primarul
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi”, se adaugă sintagma „primarul municipiului Bălți”.
Referitor la noțiunile utilizate cu referire la autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale și bugetele unităţilor administrativ-teritoriale rămâne la discreția legiuitorului.
Sintagma „şi a municipiului Bălţi” urmează a fi exclusă din noțiunea direcţia finanţe.
Din noțiunea normative de defalcări de la veniturile generale de stat sintagma „şi pentru bugetul municipal Bălţi” se exclude.
La art.2 alin. (1) pct.3) lit. ) din Lege cuvântul „(comunelor)” se exclude, deoarece în
componența municipiului Bălți intră satele Sadovoe și Elizaveta și actualmente în componența
mun. Bălți nu intră nici o comună ca unitate administrativ-teritorială.
La art. 4 alin. (1) lit. c) se exclude sintagma „şi pentru bugetul municipal Bălţi”.
La art. 9 sintagma „şi bugetul municipal Bălţi” se exclude.
La art. 10 alin. (4) sintagma „şi de la bugetul municipal Bălţi” se exclude.
La art. 11 alin. (3) sintagma „sau de la bugetul municipal Bălţi” se exclude.
În titlul și cuprinsul art. 21 din Lege sintagma „și bugetului municipal Bălţi” la cazul gramatical respectiv se exclude.
Așadar, în titlul art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale
sintagma „și bugetului municipal Bălţi” se exclude.
La art. 21 alin. (1) sintagmele „şi a municipiului Bălţi” și, respectiv, „şi proiectul bugetului
municipal Bălţi” se exclud.
La art. 21 alin. (2) sintagma „şi bugetului municipal Bălţi” se exclude.
La art. 21 alin. (3) sintagma „şi a municipiului Bălţi” se exclude.
La art. 21 alin. (6) sintagma „şi a municipiului Bălţi” se exclude.
Așadar, conformându-ne rigorilor prescrise de ISAM și din lipsă de spațiu acordat pentru
publicare, proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea prin
care municipiului Bălți i se va atribui statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul II) va fi
dat publicității separat, într-o altă ediție periodică.
Urmare a celor expuse, concluzionăm că trebuie recunoscută importanța social-economică a municipiul Bălți, iar pentru a înlătura toate lacunele existente în legislație, acestuia urmează să-i fie atribuit statutul de unitate administrativ-teritorială de nivelul II. Inițial nivelul
22 Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 248-253 din 19 decembrie 2003, art. 996.
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unităţii administrativ-teritoriale trebuie să fie fixat expres și exhaustiv în Legea nr.764-XV din
27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Propunem completarea alin. (4) art.4 din Legea nr. 764 –XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, unde după cuvântul „municipiile” se adaugă
sintagma „cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți”, iar după cuvântul „raioanele” se introduce
sintagma „unităţile teritoriale autonome /sau/ unitatea teritorial autonomă cu statut juridic special, municipiile Bălți și Chișinău”.
Așadar, se solicită amendarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova cu operarea ulterioară a modificărilor și completărilor în celelalte acte legislative. Prevederea în cauză referitor la statutul mun. Bălți ca UAT de
nivelul II urmează a fi, de asemenea, reflectată în Legea privind administrația publică locală.
Ulterior în temeiul Legii privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)
fiecare consiliu local aprobă Statutul unității administrativ-teritoriale respective.
Totodată, menționăm necesitatea amendării unor prevederi din Legea privind finanțele publice locale. De asemenea urmează a fi amendată Legea nr. 436-XV din 6.11.2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului), Codul electoral și alte legi.
Propunem la pct.1 din anexa la Legea nr. 436-XV din 06.11.2003 privind Statutul-cadru al
satului (comunei), oraşului (municipiului) substituirea sintagmei „art.18 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală”, prin sintagma „art.14 alin.(2)
lit.m) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală”.
Astfel, după amendarea actelor legislative enumerate mai sus, municipiul Bălți va deveni unitate administrativ-teritorială de nivelul II.
Așadar, constatăm că pentru soluționarea diferendului iscat între Consiliul municipal Bălți și
puterea centrală nu este necesară adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a unei legi
speciale privind statutul municipiului Bălți. Soluția desăvârșită a problemei ar fi racordarea prevederilor legale la cerințele timpului care demult se impun prin recunoașterea statutului mun.
Bălți și atribuirea acestei UAT statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul II.
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Abstract
Assignment concept of municipality status to the residence cities of district
Compared with European countries heavily urbanized, at the beginning of the third millennium,
the Republic of Moldova continues to be the country with the lowest degree of urbanization from
Europe. According to the data available on January 01, 2011, only 41.6 % of the population live in
urban areas while 58.4% - in rural settlements. Over 48.5 % of the urban population live in Municipality of Chisinau and if we would add here the Municipality of Balti then, about 60% of the
urban population of Moldova live in two cities, about 40% of the population live in over 60 other
cities. Although, overall, the positive impact on the country's development of the Chisinau and Balti
is recognized due to their role as drivers of the economy, the concentration of economic, financial,
investment and human resources in these two centers, it causes a very pronounced polarity of territorial development. Compared to Chisinau and Balti, the rest cities look like small islets of economic
and social life much less active. Socio- economic gap is clearly confirmed in terms of: the population
number and migration, poverty, the number and density of enterprises, number of employees, sales
value, changes in local budgets.
This concept was developed to reflect the assignment mode of the municipality status to Cahul,
Soroca, Orhei and Ungheni cities. According to the authors’ point of view, through giving the municipality status to the cities there can be provided the necessary conditions to boost socio-economic
development of these urban agglomerations, contribute to the overall development of their area of
influence and mitigate existent regional development disparities at the national level, generally.
Keywords: urbanization, cities, local budgets, development, investment, migration,
Introducere
Oraşele şi politicile de dezvoltare urbană joacă un rol important în asigurarea unei dezvoltări
social-economice şi teritoriale durabile a statelor naționale. În mod tradițional, în ţările europene, anume oraşele au fost locomotivele dezvoltării influenţând şi atrăgând după ele și zonele teritoriale adiacente. Rapoartele Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-HABITAT) atestă existenţa unei legături directe între gradul de urbanizare şi nivelul de dezvoltare al
unei ţări. Cele mai sărace țări din lume se caracterizează prin cel mai scăzut grad de urbanizare,
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în timp ce țările cele mai dezvoltate sunt şi cele mai urbanizate. Deși există unele excepții, această
relație este recunoscută deja ca axiomă. În acest sens, dezvoltarea oraşelor şi creşterea economică
sunt două procese interdependente.
Politicile europene de coeziune teritorială stabilesc în mod prioritar dezvoltarea policentrică a
teritoriilor naţionale. În acest context, prin directivele europene referitoare la dezvoltarea teritorială
este stipulat că oraşele care funcţionează ca centre regionale trebuie să coopereze cu zonele urbane
sau rurale periferice pentru a beneficia şi a le oferi o parte din propria valoare adăugată, devenind
astfel elemente adecvate ale modelului de dezvoltare policentric. Un concept de dezvoltare policentrică în Moldova a fost implementat în perioada 1999-2003, când 9 orașe au beneficiat de statut de
municipiu, având competenţe, resurse şi potenţial mult mai dezvoltate. Impactul activităţii acelor
municipii nu a fost, însă, adecvat evaluat la iniţierea contrareformei administrativ-teritoriale din
2003, iar noile reglementări au restrâns şi limitat aria de competență a orașelor actuale.
Guvernul Republicii Moldova şi-a stabilit pentru perioada 2011-2014 prin Programul său de
guvernare „Liberate, Democraţie, Bunăstare” cinci priorităţi de bază. Prioritatea 5 „Descentralizarea puterii” are drept scop transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul
administraţiei centrale - administraţiei locale. Întru realizarea obiectivelor reformei de descentralizare este oportună iniţiativa oraşelor Ungheni, Orhei, Soroca şi Cahul de a examina posibilitatea de atribuire a statutului de municipiu ca un factor ce ar putea contribui la consolidarea capacităţii administrative, îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice şi dezvoltarea durabilă
a oraşelor şi localităţilor din zona adiacentă.
Prezentul concept a fost elaborat pentru a reflecta modul de atribuire a statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raion. Obiectivul principal urmărit de acest concept este: prin acordarea statutului de municipiu să fie create condiţiile necesare pentru a impulsiona, în particular,
dezvoltarea socio-economică a acestor aglomeraţii urbane, a contribui la dezvoltarea în ansamblu
a zonei lor de influenţă și a atenua, per ansamblu, disparitățile de dezvoltare teritorială existente
la nivel naţional.
1. Situaţia curentă a dezvoltării urbane în Republica Moldova
După proclamarea independenţei, Republica Moldova a cunoscut un şir de schimbări benefice: deschiderea ţării către exterior, democratizarea vieţii obşteşti, reforma proprietăţii şi apariţia
sectorului privat, reforma funciară, liberalizarea comerţului, libertatea cultelor religioase, massmedia etc. Însă aceste schimbări au fost însoţite şi de consecinţe negative în domeniile socialeconomic: extinderea sărăciei şi aprofundarea decalajului dintre diferite pături sociale, creşterea
şomajului şi migrarea forţei de muncă peste hotare, degradarea infrastructurii sociale, dezindustrializarea economiei, stagnarea ecosistemelor.
Majoritatea acestor probleme poartă o expresie teritorială pronunţată, pentru că anume în
teritoriu – raioane, oraşe şi sate – interacţionează reciproc populaţia, agenţii economici, infrastructura şi mediul înconjurător. Deşi, nu a fost realizată o evaluare complexă a impactului tranziţiei, putem constata că efectele ei au fost resimţite mai pronunţat în localităţile urbane. Dacă în
localităţile rurale, în perioada de după tranziţie activitatea principală a rămas agricultura, procesul profund de dezindustrializare manifestat în centrele urbane au avut un impact negativ enorm.
Diminuarea drastică a ratei angajării în câmpul muncii în oraşe şi respectiv creşterea ratei sărăciei populaţie; diminuarea bruscă a veniturilor în bugetele locale din cauza stopării activităţii întreprinderilor industriale şi respectiv degradarea infrastructurii de utilităţi publice (drumuri, sisteme de apă şi canalizare) din cauza lipsei resurselor financiare pentru reabilitare; stoparea bruscă
a prestării unor servicii publice (asigurarea cu energie termică sau prestarea serviciilor de transport public, etc.) au fost caracteristici principale ale vieţii în oraşele Republicii Moldova, la începutul anilor 90, caracteristici care în mare parte sunt actuale și în prezent.
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Procesele descrise anterior au condiţionat existenţa unui proces profund de de-urbanizare a
oraşelor Republicii Moldova, care a avut ca efect nu numai prin micşorarea numărului total şi al
ponderii populaţiei orăşeneşti de la 47.4%1 în 1990 până la 41.6% în 20102, dar şi în “ruralizarea“
modului de viaţă orăşenesc.
Tabelul 1. Indicatori urbanizare
#
1.
2.

3.

Indicatori
Indicatorul urbanizării (ponderea populaţiei urbane
în numărul total al populaţiei), 01.01.2011, %
Populaţia urbană, mii locuitori
1950
1970
1989
1999
2004
2011
Oraşe cu populaţie:
> 0,5 mil. locuitori)
> 0,1 mil. locuitori
20-50 mii locuitori
până la 20 mii locuitori,
inclusiv mai puţin de 5 mii locuitori

41,6%
388.0
1130.1
2036.4
1976.3
1933,7
1481,6
1 (Chişinău)
3 (Bălţi, Tiraspol şi Bender)
10
51
10

Conform acestor indicatori Republica Moldova se regăseşte în grupul ţărilor în curs de dezvoltare, indicatorul urbanizării fiind sub nivelul mondial - 51%, dar peste nivelul de 34%, caracteristic ţărilor slab dezvoltate. Studiile de fundamentare ştiinţifico-aplicativă3 a dezvoltării urbane
în Republica Moldova clasificau aglomeraţiile urbane în patru nivele care formau carcasa de sprijin a dezvoltării urbane:
–– centre polifuncţionale ale grupurilor de aşezări urbane (Nord – Bălţi; Central – Chişinău;
Sud-est – Tiraspol/Bender; Sud – Comrat)
–– centre interregionale, influenţa cărora se reflecta asupra câtorva raioane administrative: Soroca, Edineţ, Ungheni, Orhei, Râbniţa, Ocniţa, Dubăsari, Hânceşti şi Cahul
–– oraşe-centre raionale ale unor raioane administrativ-teritoriale
–– oraşe mici de importanţă locală.
Procesul perioadei de tranziţie a avut un impact negativ asupra acestei clasificări cu efect
pregnant de diminuare a nivelului de dezvoltare a centrelor inter-regionale, fapt ce a condus la
formarea unor disproporţii în dezvoltare teritorială şi regională a ţării. Privită în ansamblu, situaţia actuală de dezvoltare urbană în Republica Moldova se caracterizează prin următoarele constatări:
–– Majoritatea oraşelor şi zonele aferente acestora se confruntă cu grave probleme legate de:
micşorarea numărului populaţiei şi migrarea ei, dezechilibrarea structurii populaţiei din
punct de vedere profesional şi al vârstei, regresul ramurilor principale de producţie, nivelul
scăzut de venituri, calitatea joasă a serviciilor publice, etc.
1 Concepţia Dezvoltării Urbane Durabile, document elaborat de PNUD în 2004
2 Anuarul Statistic 2011, BNS. Populaţia stabilă pe medii în profil teritorial, 01.01.2011.
3 Studiul „Sistematizarea raională complexă a R.S.S.M.”, Studiul „Sistema regională a reţelei de localităţi a
R.S.S.M.”, Planurile generale de dezvoltare a aglomeraţiilor urbane Chişinău, Tiraspol, Bender, Bălţi, etc.
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–– Decalaj mare între activitatea economică în Municipiul Chişinău şi Bălţi şi stagnarea în
mare parte în restul localităţilor.
–– Infrastructură degradantă şi lipsa mijloacelor financiare pentru întreţinerea şi dezvoltarea ei.
–– Lipsa unor programe de dezvoltare durabilă a sistemului urban al ţării.
–– Dezvoltarea urbană haotică condiţionată de învechirea planurilor urbanistice generale sau
lipsa lor.
–– Statutul şi competenţele cu care sunt abilitate oraşele nu permit valorificarea potenţialului
lor şi restrâng aria lor de influenţă.
2. Politici de dezvoltare urbană
Problematica dezvoltării oraşelor este reflectată doar în câteva documente de politici publice.
Guvernul Republicii Moldova şi-a stabilit pentru perioada 2011-2014 prin Programul său de
guvernare „Liberate, Democraţie, Bunăstare” cinci priorități de dezvoltare. Prioritatea 4: Dezvoltare locală şi regională echilibrată are drept obiective:
1. Încurajarea iniţiativei la nivel local/regional şi promovarea culturii de cooperare între autorităţile publice centrale şi locale.
2. Reducerea dezechilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiectelor de investiţii şi stimularea creşterii economice în regiunile defavorizate.
3. Dezvoltarea regională echilibrată prin asigurarea consecvenţei între politicile naţionale
sectoriale şi politicile economice de dezvoltare locală.
Ultimul obiectiv are în lista de acțiuni prioritare și acțiunea ”Elaborarea Programului naţional
de dezvoltare urbană care va specifica mecanismele şi instrumentele de dezvoltare a oraşelor –
poli de creştere economică, dezvoltarea conceptului de zonă metropolitană”. Deocamdată această
acțiune este în curs de implementare.
Pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor activează un Grup de Lucru care
elaborează ”Propunerea de Politică Publică privind dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova”. Documentul este elaborat în baza problemelor-cheie identificate în domeniu dezvoltării urbane și anume:
–– Concentrarea creşterii economice, impulsionată de investiţiile în capital fix în zona Chişinăului şi Bălţi, ceea ce a determinat creşterea disparităţilor teritoriale (echipare utilități
publice și servicii) dintre zona capitalei şi orașului Bălți față de celelalte regiuni de dezvoltare. Astfel, Republica Moldova riscă să îşi piardă centrele urbane/regionale de susţinere a
dezvoltării economice.
–– Declinul socio-economic a numeroase centre urbane şi diminuarea rolului lor în dezvoltarea ariilor adiacente.
–– Pierderea funcţiilor urbane a multor oraşe, fenomen generat de restructurarea industrială,
migraţia în masă a populaţiei.
Documentul își propune să intervină pentru a impulsiona dezvoltarea acelor orașe și regiuni
care au potențial economic și prin urmare ar duce la dezvoltarea în ansamblu a țării și combaterea
disparităților. Deocamdată Propunerea de Politică Publică este doar la etapa de document în lucru.
Strategia Naţională de Dezvoltare 2020. Obiectivul definit al Strategiei este asigurarea dezvoltării economice calitative şi, implicit, reducerea sărăciei în baza a șapte priorități. Acest document de politici nu face nici o referință la dezvoltarea teritorială echilibrată, respectiv în strategie
nu se fac referințe la dezvoltarea orașelor în calitate de centre de promovare a dezvoltării și de
asigurare a dispersiei concentrării de resurse și factori de producere în mod echilibrat pe întreg
teritoriul țării.
Strategia Naţională de Descentralizare (aprobată de către Parlament în aprilie 2012) este
principalul document de politici în domeniul administraţiei publice locale, care determină meca227

nismele naţionale în domeniul descentralizării şi asigurării unei autonomii locale autentice pentru autorităţile administraţiei publice locale. Obiectivul 4 a Strategiei este Dezvoltarea Locală, şi
prevede ”Crearea şi implementarea mecanismelor de asigurare a unei dezvoltări locale durabile;
modernizarea organizării şi managementului serviciilor publice locale, pentru ca acestea să dispună de capacităţi pentru sprijinirea programelor integrate de investiţii şi pentru ameliorarea
condiţiilor dezvoltării economice locale”. Planului de acţiuni pentru atingerea acestui obiectiv
prevede ”Elaborarea unui studiu privind oportunităţile de atribuire a statutului de pol de creştere,
zonă metropolitană, municipiu principalelor oraşe din Moldova ca Hînceşti, Ungheni, Orhei,
Cahul, Edineţ, Soroca, Floreşti, Căuşeni, Drochia etc.” (Acțiunea 4.1.5). Prezentul concept este o
parte din realizarea efectivă a acestei acțiuni.
În anul 2004 cu suportul PNUD Moldova a fost elaborată „Concepţia dezvoltării urbane
durabile”, care urma să constituie parte componentă a politicii de stat a Republicii Moldova în
vederea asigurării unei dezvoltări durabile a sistemului de aşezări urbane în conformitate cu standardele europene şi se propunea să fie implementată în cadrul Politicii de dezvoltare regională,
fiind una din direcţiile principale ale Planului de Acţiuni UE-Moldova.
Obiectivele de bază ale Concepţiei Dezvoltării Durabile Urbane sunt:
–– Dezvoltarea echilibrată a oraşelor în interacţiune cu dezvoltarea social-economică durabilă pe întreg teritoriul ţării.
–– Extinderea cadrului legislativ, instituţional şi sporirea resurselor pentru rezolvarea problemelor oraşelor.
–– Susţinerea organelor administraţiei publice locale în activitatea lor pentru dezvoltarea social-economică, reieşind din principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale – eficacităţii, subsidiarităţii, planificării, coordonării şi parteneriatului între organele administraţiei
publice centrale şi locale, sectorul public şi privat, precum şi societăţii civile.
Concepţia stabileşte direcţiile principale de acţiune, priorităţile şi domeniile principale de intervenţie. Conform Concepţiei principiul asigurării dezvoltării durabile a întregului sistem de aşezări umane pe teritoriul Republicii Moldova este un criteriu coordonator unic al construcţiei urbane şi amenajării teritoriale, care urma să se reflecte atât în Planul de Amenajare a Teritoriului
Naţional, cât şi în practica planificării şi dezvoltării municipiilor şi oraşelor. Spre regret, Concepţia
a rămas la etapa de document în lucru şi nu a fost promovată spre dezbateri publice şi aprobare.
3. Cadrul legal al dezvoltării urbane în Republica Moldova
Începând cu anii 60, tendinţa generală la nivel internaţional dar în mod evident pe continentul
european a fost de fuzionare (amalgamare) a localităţilor mici în unităţi administrativ-teritoriale
mai mari. Analiza comparată a experienței europene4 atestă că, aproape toate ţările din Europa
Centrală şi de Vest şi-au redus numărul municipalităților în a doua jumătate a secolului al XX-lea
şi au au optat pentru regruparea oraşelor şi satelor în municipalități mai mari. În unele ţări acest
proces a fost ghidat de obiective economice de sporire a eficienţei serviciilor publice prin direcţionarea resurselor în investiţii publice, contrapus subsidiarităţii municipalităților minuscule. În altele, amalgamarea teritorială a fost rezultatul reformelor promovate de autorităţile centrale.
În conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, teritoriul Republicii
Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, oraşe, raioane şi unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia. În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate municipii. Norma constituţională imperativă din alin. (3) al art. 110, stipulează că Statutul capitalei Republicii Moldova oraşul Chişinău se reglementează prin lege organică. În prezent, reglementări exprese privind muni4 Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova, Realizat
de: Ion Osoian, Igor Sîrodoev, Eugenia Veveriţă, Valeriu Prohniţchi în anul 2010 la comanda PNUD
Moldova / PCDLI
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cipiul Chişinău se regăsesc în Legea nr. 431-XII din 1995 privind statutul municipiului Chişinău,
Legea nr. 436/2006 privind administraţia public locală, Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova prin art. 8 atribuie statut de municipiu oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat şi Tiraspol, dar care nu vine cu alte reglementări legislative clare în acest sens.
Art. 4 alin. (2) din Legea 764-XV din 27.12.2001 precitată menţionează că statutul satului
(comunei), oraşului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament,
şi se aprobă de consiliul local. Autoritatea legislativă a adoptat Legea nr. 436-XV din 2003 privind
Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului), însă prevederile acesteia se limitează
la faptul clarificării faptului că:
1. Consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) elaborează şi aprobă statutul unităţii
administrativ-teritoriale respective;
2. În statut se precizează nivelul unităţii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor Legii
nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
3. Statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde date şi elemente specifice, care au rolul
de a o individualiza în raport cu alte unităţi similare, ce se referă la anumite criterii precum
denumirea oficială a unităţii administrativ-teritoriale, denumirea localităţilor care intră în
componenţa unităţii, numărul de locuitori etc.
În condiţiile legislaţiei în vigoare constatăm faptul că nu există proceduri şi reglementări clare
pentru modificarea statutului unei localităţi, inclusiv atribuirea statutului de municipiu oraşelor menţionate, cu excepţia reglementărilor vage şi neclare din Legea nr. 764 care stabilesc că:
1. Oraşul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de vedere economic şi social-cultural care cuprinde populaţia urbană, cu structuri edilitar-gospodăreşti, industriale şi comerciale corespunzătoare, a cărei populaţie în mare parte este
încadrată în industrie, în sfera deservirii publice şi în diferite domenii de activitate intelectuală, în viaţa culturală şi politică. În condiţiile legii unele oraşe pot fi declarate municipii.
2. Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică şi administrativă a ţării, cu importante structuri industriale, comerciale şi instituţii din domeniul învățământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.
–– Statutul de municipiu se atribuie oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat, Tiraspol.
–– Municipiul Chişinău este capitala Republicii Moldova. Statutul municipiului Chişinău
este reglementat prin lege organică.
Legislaţia în vigoare nu diferenţiază şi deci nu acordă calităţi diferite autorităţii publice, fie
ea oraş sau municipiu sau sat, clarificând faptul că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2)
din Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 satele (comunele) şi oraşele (municipiile) constituie nivelul
întâi, raioanele constituie nivelul al doilea.
Nici Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 nu face o diferenţă între autorităţile reprezentative şi deliberative/executive ale satului(comunei), oraşului (municipiului), cu excepţia municipiului Chişinău, stabilind prin art. 14 aceleaşi competenţe pentru toate consiliile locale şi
prin art. 29 atribuţiile de bază pentru toţi primarii, pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind
descentralizarea administrativă
Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu stabileşte careva indici calitativi şi cantitativi
minimi pentru ca autorităţile APL întrunindu-i, să poată solicita acordarea unui nou statut,
adecvat UAT pe care o reprezintă.
Abordând subiectul relațiilor administrativ-organizatorice constatăm că legislaţia în vigoare
nu stabileşte careva deosebiri pentru satele din componenţa comunei care sunt tratate echivalent
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uniform pe întreg teritoriul UAT. Aceleaşi principii se aplică şi relaţiilor dintre satele din
componenţa oraşelor sau municipiilor. O relaţie deosebită de cea descrisă mai sus este cea a
localităților din suburbia municipiului Chişinău care interacționează cu autoritățile municipale
prin intermediul pretorilorși preturilor de sector. Dar acesta este un caz aparte și nu este
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Tabelele cu numărul locuitorilor pe localități și lista localităților incluse în componența municipiilor sunt prezentate în Anexa 1. Hărțile relevante cu reprezentarea delimitării administrativ-teritoriale a viitoarelor municipii sunt prezentate în Anexa 2.

5 Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova, 2011,
Realizat de: Ion Osoian, Igor Sîrodoev, Eugenia Veveriţă, Valeriu Prohniţchi
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Legea României nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na țional – Secțiunea a
IV-a – Rețeaua de localități.
7
Propunere6deLegea
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în Republica
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document
în lucru,
României
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p. 5.
Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități.

7 Propunere de Politică Publică privind dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova, document
8
în lucru, p. 5.
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Numărul și densitatea mică a întreprinderilor și mărimea lor influențează și determină climatul
investițional existent într-o localitate. Investitorii sunt atrași, de regulă, de un climat investițional
favorabil, de existența unei piețe cu un potențial de absorbție, de calitatea ofertei/prestării de servicii
și de existența unei infrastructuri de calitate înaltă. Și la acest capitol municipiile Chișinău și Bălți
dispun într-o măsură mai mare decât alte localități de factori de producere și de elemente de infrastructură necesare pentru atragerea investițiilor. În anul 2010, investițiile în capital fix pe cap locuitor în mun. Chișinău au fost de 2,2 ori mai mari comparativ cu mun. Bălți (9822,8 lei față de 4437,5
lei), de 5,1 mai mari decât în raionul Soroca, de circa 4 ori mai mari decât în raionul Orhei şi de 6,5
mai mari decât în tot raionul Ungheni. Per total investiţiile în mun. Chişinău în anul 2010 au fost de
4,8 ori mai mari comparativ cu restul țării (9822,8 lei față de 1946,1 lei).
Posibilitățile limitate de angajare în câmpul muncii și investițiile minore în dezvoltarea afacerilor condiționează obținerea unor venituri mici de către cei angajați. În anul 2010 salariul mediu
în mun. Chișinău a fost de 3737,2 lei, în mun. Bălți de 3169,8 lei, iar în celelalte orașe a variat
între 1900 și 2500 lei8. Veniturile atrag după sine pauperizarea populației. Analiza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul 2010 arată că sub aspect regional, inegalitatea
în sate şi oraşele mici a crescut, iar în oraşele mari (Chișinău și Bălți) diferenţa dintre bunăstarea
celor săraci şi bogaţi s-a diminuat. La sate rata sărăciei a constituit 30,3%, în orașele mici 14,2%,
iar în oraşele mari de 7,3%9.
Argumentele și faptele prezentate anterior sunt motive întemeiate pentru revederea politicilor
de dezvoltare urbană și implementarea urgentă a conceptelor de consolidarea a potențialului de
dezvoltare a orașelor. Calculele atestă că atribuirea statutului de municipii ar contribui la consolidarea potențialului economic de dezvoltare existent al orașelor.
Tabelul 3. Indicatori de activitate a agenților economici
Încasări
Plăți bănești
Nr.
Profit
Nr.
bănești din
salariaților și
Localități
agenților
net, angajați,
vânzări,
contribuții de asigueconomici
mln. lei
mii
mln. lei
rări sociale, mln. lei
1. Oraşul Cahul
162
1433,4
53,8
6,3
202,7
Municipiul Cahul
203
1530,3
81,8
7,5
225,6
Municipiu/oraș, %
125%
107%
152%
118%
111%
2. Orașul Orhei
Municipiul Orhei
Municipiu/oraș, %

140
277
198%

1507,9
1644,6
109%

51,9
65,1
125%

5,9
7,1
118%

161,3
181,8
113%

3. Oraşul Soroca
Municipiul Soroca
Municipiu/oraș, %

112
156
139%

1347,1
1447,9
107%

106,6
124,6
117%

6,0
6,9
112%

208,3
215,4
103%

4. Oraşul Ungheni
Municipiul Ungheni
Municipiu/oraș, %

142
180
127%

1441,9
1483,3
103%

10,9
23,4
213%

5,1
5,5
109%

163,67
169,4
103%

Sursa: Anuar statistic BNS, 2011.
8 Propunere de Politică Publică privind dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova, document
în lucru, p. 6.
9 Ibidem, p. 7.
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Adițional acestor indicatori viitoarele municipii ar putea consolida și dezvolta avantajele economice de care dispun în prezent.
Astfel, municipiul Cahul, cu o populaţie între 48-68 mii locuitori va deveni cea mai mare
aglomerație urbană din sudul ţării. Avantajele plasării faţă de reţelele de transport: aeroport clasa
„A”, cale ferată, autostrăzi active în 5 direcţii, r. Prut; amplasarea în Cahul a Oficiului vamal Cahul-Oancea (România); Complexul sanatorial pe baza izvoarelor de apă minerală locală, activitatea întreprinderilor industriei alimentare şi uşoare sunt avantaje economice pe care statutul de
municipiu le poate poate amplifica. Importanţa regională a municipiului va creşte considerabil
odată cu amplificarea activității portului şi a terminalului „Giurgiuleşti”.
Municipiul Orhei ar putea avea o populaţie între 48-74 mii locuitori și o suprafață de 3,5 ori
mai mare şi ar putea deveni un centru industrial, care ar înviora o vastă zonă agricolă în regiunea
centrală a ţării, cu tradiții în cultivarea fructelor și viței de vie. Fiind unul din cele mai vechi localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova, Orheiul prin dezvoltarea industriei hoteliere şi de agrement ar putea pune în valoare mai mare condiţiile perfecte pentru dezvoltarea turismului - muzee, mănăstiri, canioanele râurilor, unul din cele mai mari masive de păduri din ţară, etc..
Municipiul Soroca ar putea avea o populaţie între 48-74 mii locuitori și o suprafață de două
ori mai mare. Soroca este unul din cele mai vechi oraşe ale Republicii Moldova cu o industrie
dezvoltată (60% din export-import a căreia sunt îndreptate spre UE) şi beneficiază de condiţii
pentru dezvoltarea turismului (istoria, etnografia, izvoare minerale, r. Nistru). Oraşul Soroca este
unul din „focarele” active ale activităţii de antreprenoriat. De asemenea, aşezarea geografică
avantajoasă din punct de vedere al infrastructurii de transport ar putea contribui mult la atragerea investitorilor și investițiilor.
Municipiul Ungheni ar putea avea o populație între 40-60 mii locuitori. Ungheniul este unul
din cele mai active oraşe din Republica Moldova, în ce priveşte atragerea resurselor financiare din
proiecte, granturi şi investiţii pentru dezvoltarea economiei şi infrastructurii oraşului. Zona economică liberă, întreprinderile mixte cu participarea investiţiilor străine provenite din Belgia,
SUA, România, etc. avantajul plasării geografice cu deschiderea către căile de tranzit şi vamale de
ieşire spre Europa Centrală, condiţiile care vor fi oferite pentru procesarea produselor din zone
agricolă adiacentă îl pot propulsa după indicatorii de dezvoltare alături de municipiul Bălți.
5. Aspecte financiar-bugetare
Relațiile inter-bugetare actuale, procesul bugetar la nivelul UAT-lor de diferit nivel şi managementul finanţelor publice locale este reglementat de un spectru de acte legislative: Legea privind
sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr. 847/1996, Legea privind administraţia publică locală, nr.
436/2006, Legea privind finanţele publice locale, nr. 397/2003 și Legea bugetară din anul respectiv.
Conform prevederilor legale în vigoare între managementul financiar al orașelor și actualelor
municipii există unele diferențe în procedura de elaborare a bugetelor, procedura de raportare a
executării bugetului, tipul, structura și mărimea veniturilor, tipul relațiilor cu alte bugete, dar
există şi similitudini.
În procedura de elaborare a bugetelor diferențele se manifestă doar prin durata termenelor
de coordonare a bugetelor și prin faptul că municipiile Chișinău și Bălți au relații directe cu Ministerul finanțelor, iar orașele trebuie să coordoneze elaborarea bugetelor cu consiliile raionale.
Analiza bugetelor executate în perioada 2007-2012 atestă o creștere constantă a ponderii bugetelor primăriilor orașelor analizate în bugetul raional. Se constată că, în această perioadă, bugetele
orașelor Cahul, Orhei și Ungheni, în diferiți ani au avut o pondere de la 27% până la 31% în bugetul raional. În acest sens este puţin justificat rolul consiliilor raionale în coordonarea bugetelor
unor entităţi care au circa o treime din bugetul raionului. Cu atât mai mult că ”coordonarea” bugetelor, în special la partea de venituri, se face de regulă în defavoarea orașelor reședință de raion.
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Sistemul nestimulator al finanțelor publice locale condiționează pierderea unor venituri de către
primăriile orășenești din cauza necesității nivelării bugetare.
În structura categoriilor de venituri, între oraşele reşedinţă de raion şi municipiile Chişinău
şi Bălţi se atestă diferențe între tipul și mărimea categoriilor de venituri. Astfel, în comparație cu
municipiile, orașele nu beneficiază de venituri din: (i) taxele pentru resursele naturale; (ii) veniturile din vânzarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului; (iii) încasările din
vânzarea bunurilor confiscate; (iv) defalcări de la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. În lipsa unor date relevante (numărul de unități
de transport înmatriculate în orașe, cota parte a taxei pentru resursele naturale achitate în orașe
etc.) care în prezent nu sunt calculate în profil teritorial, se poate doar estima cu cât ar creşte
bugetele oraşelor analizate. De exemplu, în mun. Chişinău, ponderea în bugetul municipal a celor
patru surse de venit constituie 2,21%. Raportând la bugetele oraşelor analizate acordarea statutului de municipiu ar aduce în bugetele locale suplimentar 1,1-1,5 mil lei.
Totodată, în condiţiile legislaţiei în vigoare, orașele, în comparație cu municipiile beneficiază
de o pondere mai mare a defalcărilor din impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul
unităţii administrativ-teritoriale respective, care este de două ori mai mare decât în cazul mun.
Chișinău și Bălți. Atribuirea statutului de municipiu oraşelor analizate ar putea diminua viitoarele bugete municipale. Astfel, în condițiile implementării unei politici de stimulare a dezvoltării
orașelor centre de influență regională prin care aceste localități ar putea beneficia avantajele oferite municipiilor, va fi necesară revederea cotelor defalcărilor din anumite categorii de venituri.
Atribuirea statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raion ar contribui la creşterea capacităţii lor fiscale. Analiza surselor de venit ale bugetelor locale ale oraşelor analizate, atestă că
în condiţiile activităţii financiare din anul 2010, în cazul creării municipiilor, capacitatea fiscală
ar putea creşte de 1,1-1,6 ori.
Tabelul 4. Capacitatea fiscală a oraşelor şi potenţialelor municipii
Capacitatea fiscală 2010 (VP+IVPF)*, lei
Localitate
Municipiu/Oraş, ori
Scenariul 1
Scenariul 2
Mun. Cahul
12,895,965.18
10,026,240.0
1.6 -1.2
or. Cahul
8,233,013.23
8,233,013.2
Mun. Orhei
23,127,724.31
18,911,679.3
1.4 -1.1
or. Cahul
16,751,491.12
16,751,491.1
Mun. Soroca
11,093,872.36
9,045,088.8
1.4 -1.1
or. Cahul
7,931,152.32
7,931,152.3
Mun. Ungheni
24,696,246.95
21,897,679.9
1.2 -1.1
or. Cahul
20,072,555.34
20,072,555.3
Sursa: Calculele autorilor conform datelor Ministerului finanţelor pentru anul 2010.
*VP – venituri pe proprietate; IBPF – impozitul pe venitul persoanelor fizice.

De asemenea, atribuirea statutului de municipiu va contribui la diminuarea cheltuielilor de
administrare. Analiza costurilor pentru serviciile cu destinaţie generală atestă, că în condiţiile
rezultatelor financiare pe anul 2010, crearea municipiilor ar putea diminua cheltuielile de administrare de la 11 până la 47 lei per locuitor şi obţinerea unor economii de circa 1,2 mil lei, Scenariul 2, mun. Soroca până la 4,7 mil lei în cazul Scenariului 1, mun. Orhei.
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Tabelul 5. Costurile pentru serviciile cu destinaţie generală
Cheltuieli SDG* municipiu/
Cheltuieli SDG*
Municipiu/
locuitor, lei
Localitate
oraş/locuitor lei,
Oraş, lei
2010
Scenariul 1
Scenariul 2
Mun. Cahul
27.52
38.99
-23.45 -11.98
or. Cahul
50.98
Mun. Orhei
34.32
54.07
-47.38 - 27.62
or. Orhei
81.70
Mun. Soroca
24.80
33.24
-19.42 -10.99
or. Soroca
44.23
Mun. Ungheni
40.10
59.32
-35.95 -16.73
or. Ungheni
76.05
Sursa: Calculele autorilor conform datelor Ministerului finanţelor pentru anul 2010.
*SDG – servicii cu destinaţie generală.

La capitolul similitudini, atât municipiile actuale cât și orașele sunt afectate de aceleași lacune
ale sistemului de finanțe publice locale. Analiza datelor pe bugetele locale atestă că deşi, veniturile totale ale bugetelor UAT sunt în creştere, totuşi, analiza acestora pe componente identifică
tendinţe nefavorabile pentru procesul bugetar la nivel local. Astfel, dacă până în 2008 ponderea
veniturilor curente în totalul veniturilor bugetare locale depăşea ponderea transferurilor, atunci
din anul 2008 situaţia este inversă, demonstrând o extindere a centralizării financiare în formarea
bugetelor locale şi o limitare a autonomiei financiare a APL. În plus, ponderea acestora în PIB
este într-o continuă descreştere: dacă în 2001 bugetele locale la partea venituri fiscale deţineau
23,3%, atunci în 2010 – doar 9,4%.
Obiectivul 2 al SND este perfecţionarea actualului sistem de finanţe publice locale, astfel încât
să se asigure autonomia financiară a APL, cu menţinerea disciplinei financiare, maximizarea eficienţei şi asigurarea echităţii în alocarea resurselor. In conformitate cu Planul de acţiuni grupul
de lucru pentru descentralizarea fiscală, recent a aprobat un set de propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de relaţii inter-bugetare, care prevede: (a) implementarea unui sistem de alocare a
transferurilor către administrația locală: transfer necondiționat, transfer condiționat pentru
educație, volum, reguli (formule) și proceduri de alocare; (b) restructurarea/redefinirea sistemului de venituri proprii; (c) stabilirea unui sistem cal și stabil de partajare a IVPF.10
6. Concept de atribuire a statutului de municipiu: obiective
Obiectivul principal: prin acordarea statutului de municipiu unor oraşe centre raionale să fie
create condiţiile necesare pentru a impulsiona dezvoltarea socio-economică a acestor aglomeraţii
urbane, a contribui la dezvoltarea în ansamblu a zonei de influenţă și a atenua disparitățile de
dezvoltare teritorială existente.
Reieşind din obiectivul principal obiectivele specifice ale Conceptului sunt:
–– Perfecţionarea cadrului legal privind statutul aglomeraţiilor urbane cu rol important în
dezvoltarea socio-economică şi teritorială;
–– Impulsionarea dezvoltării cooperării între oraşe şi localităţile din zona de influenţă în calitate de premisă a dezvoltării serviciilor publice, creşterii utilităţilor publice şi în consecinţă
a calităţii vieţii;

10 Raport despre propunerile de politici pentru perfecţionarea sistemului de finanţe publice locale din
Moldova. CPM, 2012.
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–– Impulsionarea elaborării unor politici de dezvoltare urbană adecvate abordărilor şi tendinţelor actuale de dezvoltare policentrică pentru prevenirea ruralizării oraşelor şi degradării
urbane.
Realizarea obiectivului principal al prezentului Concept presupune trei premise importante:
1. Atribuirea statutului de municipiu unor oraşe reşedinţă de raioane nu trebuie să fie un
simplu act politic de prefaţare a titulaturii localităţii cu sintagma „municipiu”. Acordarea
unor oraşe a statutului de municipiul trebuie să fie realizată în cadrul demarării unei reforme naţionale de optimizare a structurii administrativ teritoriale ca parte componentă şi în
conformitate cu obiectivele reformei de descentralizare.
2. Atribuirea statutului de municipiu trebuie să se realizeze în paralel cu implementarea unor
politici de dezvoltare a polilor de creștere.
3. Dat fiind faptul, că la etapa actuală, când schimbarea statutului autorităţilor administraţiei
publice locale şi a aleşilor locali pot fi modificate sau întrerupte doar în condiţii speciale
(referendum local, modificarea Constituţiei, etc.), se propune realizarea obiectivelor conceptului printr-un proces în două etape.
Etape şi scenarii de implementare
Având în vedere Obiectivele şi premise menţionate anterior, prezentul Concept poate fi realizat în două modalităţi:
1. În două etape conform cu două scenarii de delimitare administrativ-teritorială sau
2. Într-o etapă distinctă în care delimitarea administrativ-teritorială nu este un criteriu definitoriu.
Conform primei modalităţi, într-o primă etapă, oraşele Cahul, Orhei, Soroca şi Ungheni
sunt constituite ca municipii conform modelului municipiilor Chişinău şi Bălţi. Iar în a doua
etapă aceste municipii devin unităţi administrativ-teritoriale de nivel I cu competenţe şi atribuţii
distincte de alte localităţi de acelaşi nivel. În această modalitate, constituirea municipiilor se poate realizarea prin două scenarii.
Conform primului scenariu în componenţa municipiilor sunt incluse de la 7 până la 17 localităţi suburbane. Totodată, conform Scenariului 1, începând cu 2015, întreg teritoriul Republicii
Moldova se reorganizarea într-un singur nivel administrativ sau în două nivele cu atribuirea denumirii de raion actualelor regiuni de dezvoltare care vor deveni unităţi administrativ teritoriale
cu personalitate juridică.
Conform scenariului doi în componenţa municipiilor sunt incluse de la 4 până la 7 localităţi
suburbane iar teritoriul Republicii Moldova continuă să fie organizat în două nivele: raioanele, UTA
Găgăuzia şi mun. Chişinău – nivelul II iar municipiile, oraşele şi comunele (satele) – nivelul I.
Conform celei de-a doua modalităţi, municipiul Bălţi, oraşele Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni
şi poate încă alte câteva oraşe (de exemplu: Hânceşti, Căuşeni, Edineţ, Drochia, Floreşti, etc.) sunt
constituite ca Zone Metropolitane. În această modalitate criteriul de delimitare administrativteritorială nu este definitoriu.
Descrierea detaliată a fiecărei etape se prezintă în continuare.
Etapa 1. Perioada 2012-2013
În cadrul acestei etape se propune modificarea cadrului legal în vigoare cu extinderea statutului de municipiu pentru anumite categorii de orașe / aglomeraţii urbane, care corespund
unor criterii de atribuire a acestui statut, stabilite expres în lege, precum şi abilitarea noilor entităţi administrative cu competenţele şi atribuţiile specifice unităţilor administrativ teritoriale de
nivel II, după modelul mun. Chişinău şi Bălţi. În acest sens se vor opera modificări în cadrul
legal şi se vor realiza următoarele activităţi:
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1. În Legea privind organizarea administrativ-teritorială nr. 764-XV din 27.12.2001 se modifică:
a. Art. 4 şi art. 8, prin care lista municipiilor se extinde cu alte 4 municipii: Cahul, Orhei,
Soroca şi Ungheni
b. Anexele la Legea 764/2001 se modifică astfel încât în componenţa noilor municipii
sunt incluse localităţile suburbane pentru care se păstrează statutul actual de unitate
administrativă cu personalitate juridică în componenţa municipiului.
2. În Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XIV din 28.12.2006 se operează
următoarele modificări:
a. Se stabilesc criteriile de atribuire oraşelor cu un rol deosebit în dezvoltarea socio-economică şi teritorială a statutului de municipiu;
b. Municipiile sunt abilitate cu responsabilitatea de a acorda servicii publice nu numai
pentru orașul reşedinţă dar și pentru localitățile din componenţă;
c. Sunt menţionate expres formele de cooperare intercomunitară între oraşe şi localităţile suburbane;
d. Pentru primăriile oraşelor-municipii se stabilesc competenţe similare consiliilor raionale în relaţiile cu localităţile din componenţa municipiilor.
3. În Legea finanţelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Codului fiscal şi Legea cu a
privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XII din 1996 se operează următoarele modificări:
a. Se extind posibilităţile de creştere a ponderii veniturilor proprii în bugetele municipale prin partajarea unor surse de venituri
b. Se asigură păstrarea prevederilor de a beneficia de transferuri;
c. Se reglementează posibilităţile de colectare a unor venituri noi;
d. Municipiile nou constituite stabilesc relații inter-bugetare directe cu Ministerul
Finanțelor, după modelul mun. Chişinău şi Bălţi.
4. După aprobare de către Parlament a modificărilor menţionate, se operează modificările
relevante în unele Hotărâri ale Guvernului, de exemplu Hotărârea Guvernului cu privire la
structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)
nr. 688 din 10.06.2003; sau Hotărârea Guvernului cu privire la structura şi efectivul-limită
ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi
administrative centrale nr. 735 din 16.06.2003, etc.
5. Consiliile municipale aprobă noile structuri organizaţionale, organigramele şi statele de
personal, regulamentele pentru noile direcţii, secţii, servicii. În acest el se constituie cadrul
instituţional al administraţiei municipale.
6. Comisiile de lucru pentru constituirea administraţiilor municipale finalizează preluarea
competenţelor de prestarea serviciilor publice administrative de la autorităţile raionale către autorităţile municipale. Are loc astfel finalizarea constituirii noilor municipii.
Etapa 1. Perioada 2014-2015
În etapa a doua de implementare a conceptului este elaborată şi aprobată Legea cu privire la
statutul municipiilor. După aprobarea Legii, se consultă populaţia localităţilor suburbane privind schimbarea statutului localităţilor din componenţa municipiilor. Reforma finalizează cu definitivarea statutului aglomeraţilor urbane cu rol deosebit în dezvoltarea socio-economică şi teritorială. În acest sens sunt realizate următoarele activităţi:
1. Grupul de lucru de pe lână Cancelaria de Stat elaborează proiectul Legii cu privire la statutul municipiilor. În lege sunt stabilite criteriile de atribuire a statutului de municipiu, competenţele autorităţilor municipale, modalitatea de organizare şi funcţionare a administra-
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ţiei publice municipale, relaţiile inter-bugetare, etc. Mun. Chişinău va avea un statut diferit
consfinţit prin lege organică.
2. Prin Lege se stabileşte că municipiile sunt unităţi administrativ-teritoriale de nivel unu, iar
competenţele, responsabilităţile şi drepturilor acordate în perioada primei etape de realizare a Conceptului devin proprii (obligatorii).
3. După aprobarea Legii de către Parlament, în localităţile suburbane se desfăşoară referendumuri locale referitor la schimbare a statutului localităţilor rurale şi intrarea lor în componenţa municipiilor.
4. Parlamentul i-a act de rezultatele consultărilor populaţiei şi aprobă modificări la Legea
privind organizarea administrativ-teritorială nr. 764-XV din 27.12.2001. În acest fel are loc
constituirea municipiilor în conformitate cu obiectivele reformei. Alegerile locale din 2015
se vor desfăşura în cadrul noilor structuri administrativ-teritoriale.
7. Crearea zonelor metropolitane
Obiectivele prezentului concept pot fi realizate şi printr-un set de activităţi distincte orientate
spre crearea zonelor metropolitane. Experienţa internaţională atestă că zonele metropolitane
sunt entităţi independente create prin asociere voluntară, de regulă în jurul localităţilor urbane
care cuprind teritoriul oraşului şi al localităţilor din zona adiacentă, dar care nu creează o unitate
administrativ-teritorială cu personalitate juridică, autorităţile publice locale păstrându-şi autonomia locală.
Zonele metropolitane se creează, de regulă, pentru: (i) a asigura dezvoltarea economică şi
socială echilibrată a localităţilor componente; (ii) a gestiona mai eficient resursele umane, economice, financiare, patrimoniale şi naturale; (iii) a creşte calitatea vieţii locuitorilor, competitivitatea şi bunăstarea localităţilor; (iv) a realiza o dezvoltare echilibrată între localitatea urbană şi cele
rurale; (v) a asigura condiţii de protecţie comună împotriva dezastrelor naturale; (vi) a creşte
accesul la resurse, respectiv de a crea noi oportunităţi pentru dezvoltare.
Principiile de bază ale organizării şi funcţionării unor astfel de structuri sunt:
–– Parteneriatul voluntar
–– Cooperarea inter-municipală
–– Respectarea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale constitutive şi
–– Descentralizarea serviciilor publice.
Astfel, o zonă metropolitană este o structură asociativă constituită pe bază de parteneriat voluntar între un oraş mai bine dezvoltat şi localităţi urbane şi rurale aflate în vecinătatea acestuia,
având relaţii de colaborare şi cooperare economică, socială, culturală şi de protecţie a mediului.
Zonele metropolitane sunt administrate de un Consiliul metropolitan condus de Preşedintele
Consiliului – de regulă primarul oraşului, asistat de unu sau doi vicepreşedinţi. Consiliul metropolitan este alcătuit din primarii unităţilor administrativ-teritoriale componente ale zonei şi, în
multe cazuri, câte un reprezentant al fiecărui consiliu local. Consiliul metropolitan are în structura comisii de specialitate alcătuite din specialişti delegaţi de consiliile locale precum şi un secretariat tehnic cu funcţii administrative. Comisiile sunt structurate pe domenii de activitate şi asigură promovarea iniţiativelor şi proiectelor pe aceste domenii în colaborare cu primăriile şi consiliile locale.
Atribuţiile şi competenţele zonelor metropolitane sunt de regulă stabilite prin lege. Pornind
de la principiile autonomiei locale, Consiliul metropolitan decide prin consens domeniile şi limitele competenţelor zonei. Fiind o persoană juridică de drept public zona metropolitană poate
constitui întreprinderi, societăţi pentru prestarea de servicii publice, se poate asocia sau colabora,
în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate în scopul prestării de
servicii publice sau atragerii de fonduri suplimentare pentru realizarea scopurilor statutare.
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Zona metropolitană are buget propriu asigurat prin contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente, de la bugetul de stat, din programe de finanţare externă, precum şi din alte surse, conform legii. Prin decizie a Consiliului metropolitan se stabilesc
cotele părţi de contribuţie în vederea finanţării bugetului acesteia.
Având în vedere cele menţionate anterior, acest scenariu este relativ mai facil de realizat ori nu
presupune transformări şi reorganizări administrative radicale. Numărul de localităţi din zona
adiacentă oraşelor Cahul, Orhei, Soroca şi Ungheni care se vor asocia în zone metropolitane
poate coincide cu numărul de localităţi prevăzut de Scenariul 1 sau de Scenariul 2 sau poate fi un
alt număr de localităţi.
Totodată, implementarea efectivă a acestui Scenariu va necesita realizarea următoarelor activităţi:
1. Elaborarea şi aprobarea Legii cu privire la zonele metropolitane, care să reglementeze modul de constituire, de organizare şi funcţionare, administrarea, finanţarea, competenţele şi
atribuţiile zonelor metropolitane.
2. Modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială nr. 764-XV din 27.12.2001
şi reglementarea expresă în lege a formei de organizare teritorială – zonă metropolitană.
3. Modificarea Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006 şi
reglementarea domeniilor de competenţă a zonelor metropolitane.
4. Modificarea Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi reglementare prin lege a acestei forme de cooperare teritorială şi competenţele ei.
5. Modificarea Legii privind dezvoltarea regională nr. 438-XVI din 28.12.2006 şi reglementarea modalităţii de participare a zonelor metropolitane în programele de finanţare destinate
dezvoltării teritoriale echilibrate.
6. Modificarea Legii privind serviciile de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002 şi
reglementarea creării şi prestării de servicii publice de către zonele metropolitane.
7. Modificarea Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 şi reglementarea modalităţii de constituire a bugetelor şi finanţarea cheltuielilor zonelor metropolitane.
8. Modificarea altor acte legislative şi normative conexe.
9. Discutarea publică, promovarea conceptului de asociere în zone metropolitane şi desfăşurarea şedinţelor de constituire a zonelor metropolitane.
10. Formarea şi înregistrarea Asociaţiilor Zonele Metropolitane.
8. Evaluarea impactului implementării Conceptului
Aşa cum a fost menţionat în capitolele precedente, tranziţia din anii 90 a influenţat negativ
nivelul de trai şi gradul de ocupaţie a populaţiei în oraşele mici și mijlocii ale Republicii Moldova.
Depăşirea problemelor cu care se confruntă localităţile urbane este împiedicată de un şir de factori importanţi: potenţial de dezvoltare limitat şi nevalorificat, resurse financiare insuficiente,
infrastructura afacerilor subdezvoltată, resurse umane calificate insuficiente, marginalizarea economică şi excluderea socială a unor pături a populaţiei, inclusiv a tineretului.
]Restabilirea bunăstării şi viabilităţii în localităţile urbane poate fi realizată, pe de o parte, în
baza activităţilor centralizate şi coordonate la nivel de stat (legislaţie, descentralizare fiscală, promovarea investiţiilor, suport antreprenoriatului, asistenţa specială oferită păturilor sociale vulnerabile). Pe de altă parte, este importantă iniţiativa administraţiilor locale în vederea creării în
oraşe a climatului favorabil pentru dezvoltarea activităţii de antreprenoriat, colectarea impozitelor, reconstruirea infrastructurii, organizarea factorilor de producere, etc. Aceste condiţii pot fi
create preponderent prin creşterea potenţialului lor economic şi de resurse, ceea ce poate fi realizat inclusiv prin schimbarea statutului localităţilor.

239

Implementarea Conceptului de atribuire unor oraşe a statutului de municipiu ar putea asigura beneficii pentru însăși cele patru orașe, beneficii pentru localitățile și locuitorii din zonele
adiacente și beneficii la nivel național.
Beneficii pentru orașe:
–– Constituirea municipiilor (sau eventual a zonelor metropolitane) va crește potențialul lor
uman prin stabilizarea și atragerea populației tinere și a populației active. Noile municipii
după suprafață și numărul locuitorilor vor fi comparabile cu localități similare din Uniunea Europeană.
–– Creșterea numărului populației, suprafeței și a potențialului economic atrage după sine
creșterea eficienței autorităților publice locale, ori raportul dintre nivelul de venituri ale
autorităţilor locale şi costurile prestării serviciilor pe cap de locuitor are tendinţe de creştere.
–– Statutul de municipiu va extinde lista de competențe și atribuții a autorităților locale inclusiv în domeniul de organizare a unor servicii publice de reabilitare a infrastructurii de
utilităţi publice, salubrizare a suburbiilor, gestionare a patrimoniului și respectiv din domeniul financiar.
–– Amalgamarea localităţilor suburbane ca proces al constituirii municipiilor va consolida
potenţialul lor economic de dezvoltare. Consolidarea potenţialului de dezvoltare este o
prioritate la nivelul administraţiei publice centrale, la nivelul administraţiei publice locale,
populaţiei şi a altor actori ai procesului de dezvoltare de la nivel local.
–– Extinderea serviciilor în suburbii va contribui la dezvoltarea economiei de scară a serviciilor, implicit la diminuarea cheltuielilor operaționale, eficientizarea şi sporirea calităţii serviciilor.
–– Potențialul economic și de resurse umane consolidat va oferi mai multe posibilități și
oportunități de a atrage investiții, de a accesa fonduri, de a fi competitivi cu localități similare din vecinătatea apropiată de peste hotare.
Beneficii pentru localitățile și locuitorii din zonele adiacente:
–– Locuitorii localităților suburbane devin parte a unor aglomerații urbane, practic ”orășeni”,
cu toate avantajele ce derivă din acest statut – acces la serviciile care lipsesc acum în
localitățile rurale, acces la servicii de o calitate mai înaltă care există în orașe, posibilități de
creștere avansată a calității vieții grație consolidării potențialului de dezvoltare.
–– Serviciile comunale prestate în orașe (apă, canalizare, gestionare spații verzi, transport public, urbanism și arhitectură, iluminat, servicii juridice, etc.) își vor extinde aria de activitate și în localitățile din componența municipiului – asigurând astfel prestarea de servicii
acolo unde ele nu există, reducând cheltuielile și crescând calitatea serviciilor acolo unde
ele există.
–– Localitățile suburbane vor avea posibilitatea să lărgească spectrul serviciilor locale. Astfel
de servicii precum, transportul public, serviciul de salubrizare, sănătate publică, eventual
iluminat public și asigurarea securității publice vor deveni mai accesibile pentru locuitorii
acestor localități.
–– Experiența mun. Chișinău și Bălți atestă că statutul de municipiu oferă posibilități mai
mari pentru mobilizarea resurselor financiare, instituţionale şi umane în realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii urbane.
Beneficii la nivel național:
–– Facilitarea concentrării resurselor financiare (de stat, municipale şi private) în mai multe
centre urbane va contribui la echilibrarea dezvoltării teritoriale la nivel regional şi urban și
impulsionarea soluţionării problemelor majore de dezvoltare urbană a oraşele cu influenţă
regională și localitățile din regiunea lor adiacentă.
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–– Lichidarea inegalităţii în dezvoltarea social-economică dintre Municipiul Chişinău şi alte
regiuni, stimulând dezvoltarea oraşelor cu influenţă regională ca potenţiali „poli de creştere”, ceea ce va permite economisirea resurselor şi a timpului, crearea unor zone confortabile pentru climatul de afaceri, locurilor noi de muncă, creşterea economiilor teritoriilor
subdezvoltate.
–– Ajustarea normelor legale la procesele economice şi administrative din Republica Moldova
cu cele care au loc la nivel european, în special a celor care ţin cont de principiile dezvoltării policentrice a teritoriului.
–– Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea carcasei de sprijin a dezvoltării urbane în Republica
Moldova, prin care va fi asigurată interconexiunea proceselor de dezvoltare din mun. Chişinău cu procesele de dezvoltare din celelalte oraşe cu influenţă regională.
–– Aprobarea conceptului şi implementarea lui ar putea fi un proiect pilot pentru implementarea primei faze a unei noi reforme administrativ-teritoriale. În cazul pilotării constituirii
municipiilor ca localităţi mai mari cu mai multe avantaja aceasta ar condiţiona asocierea
voluntară a altor localităţi în entităţi mai mari ceea ce ar grăbi realizarea unei noi reforme
administrativ teritoriale.
Păstrarea status quo-ului și neimplementarea unor politici și programe de impulsionare a
dezvoltării urbane va perpetua:
–– Concentrarea resurselor economice, financiare, investiţionale, umane în mun. Chişinău și
posibil Bălți și respectiv.
–– Aprofundarea polarităţii de dezvoltare teritorială.
–– Degradarea infrastructurii de utilităţi publice (drumuri, sisteme de apă şi canalizare) din
cauza lipsei resurselor financiare pentru reabilitare.
–– Pierderea funcțiilor urbane de către orașele mici și mijlocii și respectiv “ruralizarea“ modului de viaţă orăşenesc ceea ce înseamnă excluderea din procesele și tendințele care au loc la
nivel european și internațional.
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Abstract
Dincolo de problematica mai complexă a politicianismului, dar totuși strâns legată de aceasta, a
existat și există o altă problemă, la rândul ei serioasă, privind modul concret în care organele
administrației publice descentralizate și desconcentrate, alese și numite, înțelegeau să-și îndeplinească atribuțiile ce le reveneau prin lege.
„Ce bine ar fi ca prefecții să nu mai ia parte la luptele electorale, ci să se ocupe numai de buna
gospodărie a districtului lor fără prea multă privire la partid! Ce bune ar fi când am vedea o dată
câteva guverne urmându-se unele după altele din diferite partide, și lăsând totuși vreo 10-15 ani pe
acești prefecți neschimbați, numai dacă sunt oameni onești și capabili. Aceasta ar fi reforma cea
adevărată în administrația țării”.1
Cuvinte cheie: Politic, juridic, stat, administraţie, legislaţie, eficienţã, mediere.
I. Introducere
Într-adevăr statul modern se caracterizează printr-o organizare administrativă eficientă, dar
el nu se poate reduce numai la administraţia sa, în stat existând o politică care reprezintă voința
majorității populaţiei, în urma rezultatului alegerilor libere. Pentru organizarea şi funcţionarea
eficientă a unui Stat este necesar ca administraţia şi puterea politică să colaboreze. Administraţia
statului este una din formele fundamentale de realizare a puterii politice. Aceasta înseamnă că nu
se poate concepe ca, existând întregul, să nu existe şi partea, întregul şi partea neputând fi concepute în mod separat. Ele sunt indisolubil legate. Având un efect determinant şi o certă influenţă
asupra activităţii administraţiei, dintre instrumentele de care dispune puterea politică pentru
conducerea politică, desigur că administraţia prezintă cea mai mare importanţă. Interdependenţa reciprocă, armonia între concepţii, metodele utilizate, funcţionarii publici din administraţie
sunt factori esenţiali pentru eficienţa activităţilor administrative. De aceea, analiza raporturilor
dintre elementul politic şi administrativ şi interacţiunea lor este primordială, în știința
administrației.
Sistemul politic este ansamblul instituţiilor publice, inclusiv partidele politice, împreună cu
relaţiile dintre ele, existente într-un anumit regim politic.
II. Regimul politic – modul de realizare a puterii politice
În ceea ce priveşte regimul politic, acesta este un concept complex, care exprimă realitatea
raporturilor dintre guvernaţi şi guvernanţi sau, cu alte cuvinte, modul de realizare a puterii politice sau de guvernare, în sens larg. Principalele elemente definitorii ale regimului politic sunt:
modul de organizare a instituţiilor politice şi relaţiile dintre ele, metodele lor de acţiune, locul şi
1 T. Maiorescu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a Româniaie sub domnia lui
Carol I, Vl. III (1881-1888), București, 1899, discursul din Ședința Camerei de la 12/24 noiembrie 1882
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funcţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor sociale, caracteristicile sistemului judiciar, gradul
de asigurare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, doctrina politică a regimului
respectiv, ideologia pe care o promovează, baza economico-socială pe care se întemeiază.
Un regim politic este considerat democratic dacă îndeplineşte, în esenţă următoarele condiţii:
respectă pluralismul politic, puterea politică este instaurată prin alegeri libere; guvernele, chiar
dacă nu sunt alese, răspund politic în faţa parlamentelor; respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti este o preocupare constantă a guvernanţilor.
Din observarea fenomenului administrativ european actual, rezultă că între sistemul administrativ şi sistemul politic există un complex de relaţii, care ajung până la existenţa unor zone de
indiferenţă sau osmoză.
În ceea ce priveşte natura relaţiilor dintre cele două sisteme, esenţa acesteia este influenţa reciprocă. Trăsăturile caracteristice ale influenţelor reciproce diferă de la ţară la ţară.
III.1. Conexiunea dintre sistemul politic şi cel administrativ în activitatea decizionalã
Referitor la conexiunea dintre sistemul politic şi cel administrativ în activitatea decizională,
un reputat autor francez, Jacques Ziller.2, afirmă că este imposibilă separarea instituţiilor politice,
cărora le aparţine decizia politică, de organele administrative care au sarcina executării acesteia.
Factorii politici şi structurile administrative nu pot acţiona decât împreună pentru rezolvarea
problemelor publice, începând cu sesizarea şi evaluarea acestor probleme, continuând cu elaborarea deciziei, executarea ei şi evaluarea rezultatelor obţinute.
Cele prezentate demonstrează că, în realitate, nu există un sistem administrativ pur şi simplu,
ci un sistem politico-administrativ, deoarece marea majoritate a autorităţilor şi instituţiilor care îl
compun au atât o componentă administrativă, cu rol de execuţie, cât şi una politică, cu rol de
decizie şi de conducere la nivel superior3.
Mediul politic are o mare influenţă asupra administraţiei deoarece ea este cel mai important instrument de care dispune puterea politică pentru servirea – în sensul cel mai nobil al acestei noţiuni
– Societăţii, menţinerea ordinii publice şi ocrotirea vieţii umane. Întrepătrunderea dintre Administraţie şi puterea politică, armonia concepţiilor, metodele utilizate, oamenii care reuşesc în fruntea Statului
şi cei care izbutesc în Administraţie sunt elemente esenţiale pentru eficienţa acţiunii.
Administraţia şi puterea politică sunt indisolubil legate. Pentru a-şi exercita funcţiunea în
scopul îndeplinirii misiunii sale, Administraţia trebuie să se sprijine pe o putere politică, a cărei
autoritate faţă de cetăţeni este un factor principal al eficienţei sale. Dar, în acelaşi timp, puterea
politică este influenţată de Administraţie, care o ajută la pregătirea proiectelor de legi şi a deciziilor şi este indispensabilă la executarea lor; uneori puterea politică pentru a se menţine utilizează
Administraţii specializate precum poliţia sau informaţia.
Administraţia şi puterea politică se întrepătrund fiind dificil de stabilit linia care le desparte.
Dacă se stabileşte linia de despărţire prin modul de desemnare al titularilor de funcţiuni, se relevă că omul politic este ales, în timp ce funcţionarul public este numit de el.
În practică există o ierarhie a funcţiunilor, care corespunde unei ierarhii a deciziilor. Puterea
supremă într-un Stat este politică, indiferent de modul ei de desemnare. Ea adoptă deciziile fundamentale sau dacă lasă să le adopte Administraţia, tot puterea politică rămâne răspunzătoare.
Administraţia este subordonată puterii politice.4, dar puterea ei proprie este variabilă.5.
2 J. Ziller, Administration comparees, Les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Ed.
Montchrestien, Paris – 1993, pp.11,12
3 Liviu Coman-Kund – Sisteme Administrative Europene – Manual pentru specializarea universitara –
Administratie publica, Casa de Presa şi Editura Tribuna, Sibiu, 2003, pag 5, 6
4 Vezi supra, paragraful nr. 2
5 Michel Lesage, Le milieu politique, în Traite de science administrative, op.cit.pag 165-166
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Mai mulţi factori determină misiunea, organizarea internă şi atribuţiile Administraţiei. Aceşti factori depind de funcţiunea pe care puterea politică o atribuie Statului, precum şi de organizarea politică a Statului însuşi, de structura forţelor politice, economice şi sociale adică a partidelor
politice şi a grupelor de presiune.
În practică este posibil ca aceeaşi problemă să fie independentă de orice idee se transformare
economică a Societăţii. Un grup politic a cărei putere este contestată, dar care nu acceptă această
contestare benevol recurge la tehnici autoritare acordând largi atribuţii Administraţiei pentru a
se menţine la putere, pe când puterea politică, care acceptă contestarea, nu are aceeaşi strategie.
Aşadar, extinderea sau limitarea atribuţiilor exercitate de Administraţie depind de organizarea
puterii politice şi de structura Statului.6.
Manifestarea opiniilor politice este şi mai mult limitată deoarece ea poate avea o influenţă
asupra funcţionării serviciului public. De aceea s-a impus obligaţia de neutralitate a funcţionarului în sensul de a nu favoriza vreun partid politic. Dar aceasta nu înseamnă că, deşi neutru în
activităţile sale, funcţionarul este apărat în faţa intervenţiilor politice. Este greu ca funcţionarul să
nu ţină seama de dorinţele exprimate de o autoritate politică locală sau centrală a vreunui partid
politic. Administraţia se conformează dreptului, asigurând legalitatea, dar termenele necesare
pentru rezolvarea problemelor pot fi mai mult sau mai puţin prelungite, şi dreptul de apreciere,
în alţi termeni, puterea discreţionară a funcţionarilor, rămâne suficient de mare pentru a face loc
influenţelor politice7.
Există adevărate pârghii de transfer a voinţei politice către administraţia publică care asigură
subordonarea acesteia din urmă faţă de politic.
În acelaşi timp modelul presupune separarea, neconfundarea puterii politice şi a administraţiei.
Dat fiind că alternanţa sau cel puţin schimbarea politică sunt regula într-o democraţie reală,
administraţia nu poate fi legată de puterea politică şi nu trebuie să fie reînnoită în totalitate la fiecare schimbare politică, ci din contră trebuie să aibă stabilitate şi continuitate. Astfel, evoluţia
constituţională a regimurilor politice contemporane, fondate pe principiul partidelor ce se succed
la putere, trebuia să ajungă la o împărţire a funcţionarilor în două categorii: pe de o parte, funcţionarii de carieră, pe de altă parte ,,funcţionarii politici”. Funcţionarii politici ce pot fi recunoscuţi prin faptul că putem să-i deplasăm după voie sau cel puţin să îi punem în disponibilitate şi
care asigură legătura, - dar în acelaşi timp separarea - între puterea politică şi aparatul administrativ. Opusul sunt funcţionarii de carieră, ,,funcţionarii adevăraţi” a căror ,,vocaţie este să administreze înainte de toate într-un mod nepărtinitor”.
Astfel face Weber distincţia între cele două puteri şi funcţiile lor. A lua parte, a lupta, a fi pasionat sunt caracteristicile omului politic şi mai ales ale şefului politic. Activitatea şefului politic
este subordonată unui principiu de responsabilitate deosebit ba chiar opus, aceluia al funcţionarului. Onoarea şi valoarea funcţionarului constă în abilitatea sa de a executa conştiincios un ordin
sub responsabilitatea autorităţii superioare, chiar dacă, în pofida propriei lui păreri, autoritatea
superioară se încăpăţânează să urmeze o cale greşită. El trebuie mai degrabă să execute acest ordin, ca şi cum ar corespunde cu propriile sale convingeri8.
Faţă de cele menţionate, rezultă că trăsătura caracteristică, evidentă în sistemul nostru constituţional privitor la administraţia publică locală este renunţarea la ierarhia dintre diferitele autorităţi administrative şi acordarea unei importanţe deosebite colaborării tuturor autorităţilor administraţiei publice locale în scopul rezolvării treburilor locale şi a intereselor cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
6 Ibidem pag 167.
7 Mihai T. Oroveanu – Tratat de Stiinta Administratiei, Editura Cerma , Bucuresti, 1996 – pag 49
8 Ioan Alexandru, Tratat de administratie publica, Ed. Universul Juridic p.109
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III.2. Relaţia dintre sistemul politic şi cel administraţie ȋn lume:
Europa zilelor noastre prezintă un tablou variat, de la țară la țară, în funcție de condiții, de
particularități etc., în ceea ce privește raportul funcționarilor publici cu politica.
Astfel, destule state europene, Germania și Franța constituind un exemplu elocvent în acest
sens, s-au îndepărtat de la modelul weberian, realitățile contemporane vădind o legătură între
sfera politicului și cea a administraţiei, care merge uneori până la suprapunere și confuzie.
Doctrina occidentală contemporană apreciază că trei sunt elementele de forță pentru evocarea raporturilor dintre politică și administrație și anume: impactul politicului în activitatea de
selecție, recrutare și în cariera de ansamblu a funcționarilor publici; întrepătrunderea între politic
și administrativ precum și puterea de care dispune administrația asupra sferei politicului9.
Administrația și Politica ocupă un loc special în lumea contemporană. Adesea aceste două
noțiuni sunt considerate contradictorii, cu toate că există un raport între ele și forme de întrepătrundere reciprocă.
Administrația trebuie să execute deciziile puterii politice. Multă vreme această apreciere a
părut atât de importantă încât se considera că agenții publici trebuie aleși în funcție de criterii
politice. Astfel, în Franța, cam până la 1844, funcționarii s-au aflat în întregime la discreția
miniștrilor. Cu timpul, s-au dezvoltat alte considerații.
În ce privește participarea funcționarilor la viața politică, aceștia sunt supuși, de regulă, unei
obligații de loialitate față de națiune și de instituțiile sale, la care ne-am mai referit.
Într-o viziune sintetică, se poate susține că neutralitatea politică a funcționarilor publici este
o problemă care are răspunsuri diferite, în funcție de tradițiile și de legislația fiecărei țări în parte.
Funcția publică este în întregime în serviciul oamenilor politici aflați la putere sau trebuie să
fie autonomă?
Au funcționarii publici libertatea de a-și exercita drepturile politice la fel ca orice cetățean?
Dacă da, în ce limite?
Au oamenii politici vreun rol în desemnarea funcționarilor? Răspunsul la această ultimă întrebare se apreciază că ar trebui să fie negativ10.
Cât priveşte principiile constituţionale ale funcţiei publice, reţinem interdicţia expresă pentru
anumiţi funcţionari publici de a face parte din partide politice. Se interzice expres acest lucru în
art. 40 alin. 3 din Constituţia României, pentru judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţi,
membrii activi ai armatei şi poliţişti, lăsându-ne posibilitatea stabilirii şi altor categorii de funcţionari publici prin lege organică. Acest lucru este reglementat pentru Secretarul unității administrativ teritoriale în mod expres în art.116 alin.(2) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată.
Din coroborarea art. 40 alin. 3 cu art. 73 alin. 3 lit. j reiese că «sarcina» principală în acest sens
revine statutului funcţionarilor publici, fără a fi excluse şi alte legi organice, care conţin norme cu
privire la funcţia publică dintr-o anumită structură organizaţională a administraţiei publice (de
exemplu Legea administraţiei publice locale), sau după caz, dintr-un anumit domeniu de activitate, fie din administraţia publică (de exemplu învăţământul)11, fie din afara acesteia (de exemplu
9 D. Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Ed. C.H. Beck, 2006, pag.160-161
10 D. Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Ed. C.H. Beck, 2006, pag.179)
11 Ne-am exprimat părerea, în prima ediţie a Tratatului că funcţiile didactice de conducere, de la director
de grădiniţă, director de liceu, decan, până la rector şi director în Ministerul Învăţământului să fie incluse e legea învăţământului în această categorie, pledând în acest sens întregul circ prin care a trecut şi mai
trece învăţământul post-revoluţionar, efect principal al ocupării acestei funcţii de lider politici (A. Iorgovan, Monstruozităţile juridice ale tranziţiei sau politizarea fundaţiilor, în Revista „Ordinea”, nr. 34/713 octombrie 1994). Legea învăţământului, (Legea nr. 84/1995) în art. 11, nu a reglementat asemenea
incompatibilităţi de a interzice desfăşurarea de activităţi politice în incintele de învăţământ.
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justiţia). Este, însă, contrară literei şi spiritul Constituţiei ideea după care Statutul general al funcţiei publice, tocmai dreptul comun (adică legea la care face referire art. 73 alin. 3 lit. j) să nu stabilească anumite categorii de funcţionari care „nu pot face parte din partide politice”, idee care a
fost prezentă, de altfel, în proiectul de statut12.
III.3. Funcţionarul public
În concluzie nu orice funcţionar public nu poate face parte din partide politice, iar nominalizarea celor mai importanţi, care intră sub incidenţa acestei interdicţii, trebuie făcută prin Statutul
funcţionarilor publici, alte legi organice urmând să prevadă situaţii particulare.
Statutul funcţionarilor publici, adoptat în condiţiile procedurale ale art. 113 din Constituţia
nerevizuită, dar şi pe un fond de conflict politic deschis între Primul-ministru în funcţiune şi
coaliţia care l-a propus, implicit Preşedintele României13 în funcţiune se rezumă doar la o interdicţie cu caracter general, admiţând, însă, ca principiu, apartenenţa funcţionarilor publici la partidele politice, cu excepţia participării ca membru al organelor de conducere ale acestora. Textul
articolului 42, modificat prin Legea 161/2003, devenind art. 43 după republicarea Statutului are
următorul conţinut: „(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin,
să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice,
să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului
12 Ar fi contrar literei şi spiritului Constituţiei să se interpreteze şi în extrema cealaltă, că toţi funcţionarii
care intră sub incidenţa Statutului (deci a dreptului comun), de drept intră şi sub incidenţa art. 40 alin.
3. Ca atare, în Statut nu ar trebui reţinută decât o normă cu valoare de principiu, în genul: „Funcţionarii
publici la care se referă prezentul statut nu pot face parte din partide politice” sau pur şi simplu:
„Funcţionarii publici nu pot face parte din partide politice”. Partea finală a art. 40 alin. 3 este cât se poate
de edificatoare: „şi alte categorii de funcţionari publici, stabilite prin lege organică”; pentru susţinerea
concluziilor de mai sus, acest text ar fi trebuit redactat în genul: „precum şi categoriile stabilite de Statutul funcţionarilor publici”
		Statutul funcţionarilor publici, adoptat prin Legea nr. 188/1999, nu numai că nu vine cu interdicţie în
această privinţă, dar, mai mult, transformă în funcţii publice funcţii care fuseseră ocupate pe criterii
politice, şi ne refeream în ediţia anterioară la funcţia Secretar General al Camerei, respectiv cea de Secretar General al Guvernului, ambele reţinute în anexa la Statut, până la modificarea acestuia prin Legea
nr. 161/2003. Legea a fost concepută cu o anexă, intitulată „Lista cuprinzând funcţiile publice” , în care,
şi în prezent pe prima poziţie, la categoria „Funcţii publice generale” apare „Secretar General al Guvernului”. Este evident substratul politic a acestei pretinse, moderne şi liberare filosofii, menţinerea în funcţii a persoanelor promovate de partidele aflate la guvernare în momentul adoptării Statutului. Remarcăm apoi dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
Ministerelor, conform cărora Secretarul General al Guvernului este numit de primul-ministru (art. 19
alin. 2) şi poate avea rang de ministru (art. 22 alin. 1), precum şi pe cele ale art. 49 alin. 1 din acelaşi act
normativ care defineşte în termen diferit funcţia de Secretar General al Ministerului („funcţionar public
de carieră, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism”).
		Urmare a modificărilor aduse Legii nr. 188/1999 după apariţia ediţiei anterioare a Tratatului nostru,
funcţia de Secretar General al Camerei a fost eliminată din anexa la Statut care cuprinde funcţiile publice. De altfel, potrivit dispoziţiilor art. 200 alin. 2 din Regulamentul Senatului adoptat în anul 1993
(republicat in M.O.P.I., nr. 58/2001) şi alte art. 212 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor adoptat în anul 1994 Secretarul General al camerei este numit de Cameră pe durata mandatului acesteia,
prevederi de natură a evidenţia, între criteriile preeminente de numire în funcţia de Secretar General al
Camerei, pe cele de ordin politic (A. Iorgovan, Tratat …, Vol. I, 2001, nota 1, p. 567).
13 La doar câteva zile de la angajarea răspunderii, Primul-ministru în funcţiune, Radu Vasile, este contrar
Constituţiei, revocat de Preşedintele României (Decretul nr. 426/1999, publicat în M.O., nr. 609/1999).
Plecându-se de la aceste experienţe, prin Legea de revizuire a Constituţiei, cum s-a arătat în cele ce preced, s-a introdus un text expres care interzice ca Preşedintele României să-l demită pe Primul-ministru
(art. 107 alin. 2 în versiunea Constituţiei revizuite).
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de lucru. (2) Funcţionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale
partidelor politice”.
De asemenea, în sfera abaterilor disciplinare este enumerată şi următoarea faptă: „desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic (art. 65 alin. 2 lit. h din
Statutul republicat)”.
În plus, Legea nr. 161/2003, în secţiunea care reglementează incompatibilităţile privind funcţionarii publici, conţine dispoziţii exprese în această privinţă, în art. 97, potrivit căruia „Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică” (alin. 1, respectiv art. 98: „(1) Funcţionarii publici pot fi membrii ai partidelor politice legal constituite. (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod politic poziţiile unui partid politic.
(3) Funcţionarii publici care potrivit legii fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu
pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.”).
O soluţie de corectare a reglementării iniţiale pe care am apreciat-o deja ca o exagerare14 se
impune şi ea este justificată prin raportare la alte reglementări incidente în materie, în speţă prevederile Legii nr. 215/2001, şi mai ales faţă de exemplele din dreptul comparat15.
Limitări ale exerciţiului acestor drepturi ale funcţionarilor publici operează şi în temeiul Legii
nr. 4/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici16, mai precis al prevederilor referitoare la activitatea politică a funcţionarilor publici, cuprinse în art. 10, potrivit cărora în exercita14 A. Iorgovan, Tratat. Vol. I, ed. 2001, p. 548'.
15 În Anglia, de pildă, sunt trei grade, restricţii severe 20%, restricţii intermediare 50% şi cu libertate de exprimare politică 30% (A.W.Bradley, K.D. Ewing, Constituţional and Administrative Law, op. cit., p. 320-321).
		Pentru prima categorie este interzisă participarea la activitatea politică naţională (intrarea în staff-ul
partidelor politice, exprimarea în public asupra controverselor politice naţionale), fiind vizaţi nu numai
„seniorii”, adică funcţionarii superiori ai administraţiei statului, dar şi „funcţionarii de ghişeu”, adică
administratorii aflaţi, prin atribuţiile de serviciu, în contact direct cu publicul. Acestora li se permite
participarea la activitatea politică locală, ca de exemplu, să candideze pentru autorităţilor locale, „but
must act with moderation and discretion particulary în matters affecting their own departments” (adică
participarea este permisă cu moderaţie şi discreţie, mai ales când este vorba de aspectele ce privesc departamentul în care funcţionează) (A.W.Bradley, K.D.Ewing, op.cit., p. 320).
		În Grecia, ca să ne referim la o ţară din Uniunea Europeană mai apropiată geografic de România, s-a
adoptat un nou Cod al funcţionarilor, în 1999, fiind vorba de Legea nr. 2683/1999 cu privire la „ratificarea Codului situaţiei funcţionarilor civili şi angajaţi persoanelor morale de drept public, precum şi alte
dispoziţii”.
		Este de menţionat că principiul neutralităţii politice a funcţionarilor este prevăzut chiar de art. 29 parag. 3 din Constituţia Greciei, care a fost interpretat absolut de către Consiliul de Stat printr-o decizie
din 1991, punct de vedere criticat de doctrină (Ch.G.Chryssanthakis, Le corps des fonctionnaires în
L’administration publique en Grece, op. cit., p. 87 şi opiniile acolo citate: Hanellopoulous, Makrydimitris, Sakkoulas).
		Astfel, noul Cod îngăduie unui funcţionar în funcţiune să participe la alegerile pentru funcţia de primar, preşedinte de comună şi membru în consiliu comunal (municipal). Funcţionarul care a avut o
funcţie de conducere mai exact, a fost şef al unei structuri administrative de la nivelul departamentului
are interdicţie un an de zile după părăsirea funcţiei de a participa la alegerile departamentale, (C. Chryssanthakis, op., cit., p. 88).
		Textul din Constituţie, citat mai sus prevede: „Este absolut interzis magistraţilor, militarilor, în general,
şi agenţilor corpurilor de securitate precum şi funcţionarilor publici de a se manifesta, în orice manieră,
în favoarea partidelor politice. De asemenea, este interzis agenţilor persoane morale de drept public,
întreprinderilor publice şi colectivităţilor teritoriale, de a desfăşura activităţi militante în favoarea unui
partid politic”.
16 Publicată în M.Of. , nr. 157/2004.
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rea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis să participe la colectarea de fonduri
pentru activitatea partidelor politice, să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică, să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice, să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor
politice ori a candidaţilor acestora.
De principiu, atare restrângeri sunt necesare, şi vom reitera aici aprecierea noastră anterioară,
arătând că nu este de conceput, în sistemul nostru constituţional că anumite funcţii din administraţia publică, în special, să nu fie prin Statut eliberate de un „patronaj” politic. Nu mai puţin adevărat însă este faptul că pe „cântarul politic” se stabilesc categoriile pentru care operează restrângerile
sau interdicţiile exerciţiului acestui drept ori ale nivelurilor ierarhice ale funcţiilor publice.
Problema nu este simplă, dacă ne raportăm la istoria funcţiei publice, inclusiv la noi, pe de o
parte, şi la situaţiile din dreptul comparat, de altă parte.
Se ştie că în Marea Britanie, până la mijlocul secolului XIX, 17 s-a aplicat sistemul patronajului
politic, ca sistem oficial, nimeni nu obţinea o funcţie publică dacă nu avea un sprijin politic, mai
exact al unor influenţi politicieni (spoils sistem), iar aceştia acordau sprijinul, precum regii franci
concesiunile domeniale, pentru a răsplăti loialitatea, mai exact vasalitatea.
Istoria universală, ca şi istoria României, au cunoscut de atunci perioade de politizare oficială
a funcţiei publice, 18 chiar dacă, într-o formă sau alta se menţinea concursul, calitatea politică
reprezenta o condiţie pentru admiterea la concurs (la noi, în ultimii ani ai regimului Ceauşescu,
se ajunsese până acolo încât nici înscrierea pentru examenul de admitere la facultatea de Drept
nu se făcea fără o recomandare politică), iar unele funcţii publice, de regulă cele mai importante
din administraţie, prin lege, nu puteau fi deţinute decât de persoane cu anumite funcţii politice
(celebrul principiu al cumulului din sistemul trecut).
Pe de altă parte, lumea actuală este lumea drepturilor omului, interdicţia pentru funcţionarii
publici de a face parte din partidele politice, pe ideea de a le menţine un statut de echidistanţă faţă
de partide şi a evita patronajul de care am vorbit mai sus, apare ca o restrângere, în mod evident,
a exerciţiului dreptului de asociere, iar restrângerile trebuie să fie ,,justificate,,.În cazul nostru, ele
trebuie să aibă ca temei unul din motivele reţinute de art. 53 din Constituţie: apărarea siguranţei
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, des17 Sistemul patronajului a fost desfiinţat, în mare parte prin reforma administrativă din 1853, dar şcoli
pentru formarea funcţionarilor funcţionau de 40 de ani. Administrarea imensului teritoriu al Indiei,
care depindea de Marea Britanie, a impus necesitatea formării unor profesionişti în administraţie, ceea
ce a dus la înfiinţarea, în 1813, a Şcolii de Hailenbury, condusă de celebrul Malthus, impunându-se
principiul recrutării elevilor prin concurs, care era şi modalitatea principală de ocupare în carieră, a
funcţiilor superioare, dublat, fireşte, de o atentă şi minuţioasă ,,analiză a personalităţii,,.
		Se poate spune că în această şcoală s-au pus bazele nu numai a unei doctrine cu privire la formaţia
profesională a funcţiei publice, dar şi a unei filozofii, a unui cod moral al funcţionarului, care s-a fortificat, prin trecerea anilor, îmbrăcând, acum, forma unor acte cu caracter intern, dar care au început să
fie tratate de instanţele britanice ca veritabile acte juridice normative, cu efecte erga omnes,cum s-a
arătat deja.
18 Dacă ar fi să ne referim numai la regimul fascist din Germania, este de reţinut că Legea din 1937,
contrar principiilor tradiţionale, a impus funcţionarilor nu numai obligaţia de a face parte din partidul
naţional-socialist (care oricum devenise partidul întregii naţiuni germane, ca şi partidele comuniste de
după război, din ţările imperiului sovietic) ci şi obligaţia unui total devotament faţă de regim, supunere
absolută faţă de ordinele superiorilor şi, în ultimă instanţă, faţă de Fuhrer. Orice sancţiune de linie de
partid avea repercusiuni asupra funcţiei, în orice caz, cine manifesta opinii diferite decât cele ale partidului şi regimului era imediat îndepărtat din funcţie, legea interzicând expres acest lucru.
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făşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.
Este adevărat, apartenenţa la un partid politic a unui funcţionar public nu înseamnă neapărat
şi patronaj politic, la fel de bine patronajul poate funcţiona, şi funcţionează mai în toată lumea,
fie şi în cazuri izolate, faţă de funcţionarii care, potrivit Constituţiei, nu fac parte din partide politice. Nu mai vorbim de faptul că ,,patronajul,, cel mai puternic este al oamenilor de afaceri, care
nu sunt neapărat oameni politici, dar este ştiut că mulţi se află în spatele oamenilor politici. Aici
nu se pot stabili soluţii valabile peste tot, trebuie avute în vedere situaţiile naţionale, tradiţiile19,
legiuitorul constituant român din 1991 ţinând seama de ceea ce a fost în trecut, a înţeles să prevadă expres pentru anumite funcţii această interdicţie, lăsând posibilitatea ca legea organică să o
consacre ca principiu pentru restul funcţiilor publice.
În felul acesta, de la un principiu constituţional ajungem la un principiu legal, care admite
însă şi excepţii, chiar pentru administraţia publică. Când vorbim de excepţii, avem în vedere
funcţionarii de carieră, nu funcţionarii politici, care, prin definiţie, sunt stabiliţi pe criterii politice, dar şi această categorie trebuie prevăzută de Statutul funcţionarilor publici20.
Statutul în vigoare se ocupă exclusiv de funcţionarii de carieră, care se bucură de stabilitate şi
au raporturi de funcţie pe durată nedeterminată, lăsând să se înţeleagă că funcţionarii revocabili,
numiţi pe durată determinată, nu intră sub regimul său de general de protecţie, ceea ce este, desigur, o greşeală. Ne rezumăm a preciza că, în Grecia, despre existenţa acestei categorii de ,,agenţi,,
se aminteşte chiar într-un text de Constituţie (art. 103 parag.5)21. necesitatea unor dispoziţii exprese cu privire la această categorie de funcţionari în Statutul funcţionarilor publici se impune cu
atât mai mult dacă nu se va adopta, prin lege specială, un Statut al funcţionarului parlamentar,
normele actuale din Regulamentul camerelor fiind insuficiente22.
19 Aşa, de pildă în unele ţări (de ex. SUA), judecătorii pot fi şi membri de partid, în Germania pot fi
membri de partid şi judecătorii de la Tribunalul Constituţional, în altele un atare drept este recunoscut
şi pentru cadrele armatei ori poliţişti etc., iar într-o altă categorie intră ţările care nu prevăd această
interdicţie pentru nimeni (de ex. Cipru).
20 Ne referim, de pildă, la funcţiile de consilieri pe lângă oamenii politici, care sunt demnitari în executiv
sau legislativ , inclusiv funcţiile de consilier (expert) al grupurilor parlamentare sau al birourilor permanente din teritoriu etc.
21 Textul Constituţiei îngăduie ca, prin lege, anumiţi funcţionari să fie exceptaţi de la principiul garantării
dreptului la carieră, fiind nominalizaţi ambasadorii, funcţionarii de la Preşedinţia Republicii, precum şi
cei de la Cabinetul Primului-ministru, a miniştrilor şi a secretarilor de stat.
22 De pildă, în Regulamentul Senatului, găsim următoarele norme:
		„ (1) Grupurile parlamentare, în funcţie de mărime lor, îşi constituie un Secretariat tehnic a cărei structură se stabileşte de Biroul permanent. Numirea şi salarizarea membrilor aceştia se fac prin ordin al
Secretarului General al Senatului, cu contract de muncă pe durată determinată, corespunzătoare legislaturii. Numirea în şi revocarea din funcţie se fac la propunerea grupului parlamentar respectiv” (art. 21
alin. 1 din Regulamentul Senatului).
		„ (1) Pentru exercitarea mandatului de senator, în circumscripţiile electorale se organizează, pentru fiecare senator, câte un birou senatorial, având ca personal încadrat un şef de birou senatorial, un şofer şi
o secretară, dactilografă, personal care face parte din aparatul Senatului.
		(2) Încadrarea personalului birourilor senatoriale se face cu contract de muncă pe durată determinată
de Secretarul General al Senatului, la propunerea senatorilor în cauză.
		(3) Pe perioada în care îndeplineşte această activitate, personalul angajat se consideră detaşat sau, după
caz, transferat în interesul serviciului, în condiţiile legislaţiei muncii.
		(4) Contractul de muncă al personalului birourilor senatoriale încetează din dispoziţia senatorului sau,
în cazul în care titularului mandatului îi încetează calitatea de senator la data la care noul titularul dispune aceasta.” (art. 183 din Regulamentul Senatului).
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IV. Teza legării administraţiei publice de politică
Autoarea spunea un mare adevăr, teza legării administraţiei de stat de politică este, am putea
spune, o constantă a fenomenului administrativ ’’statul’’, din antichitate şi până în zilele noastre.
Problema este însă a modului în care se face această legătură care este semnificaţia şi mai ales
implicaţiile legăturii dintre politic şi administraţie, până unde merge elementul politic, care, întro societate democratică, bazată pe pluralism, este variabil, şi unde începe elementul tehnic profesional care, logic, ar trebui să aibă continuitate. Regimul politic anterior, când Prof. Valentina
Gilescu făcea aceste afirmaţii, pe fondul principiului partidului unic, care evident era şi permanentul partid conducător, a promovat, ca teză oficială, ideea după care şi funcţionarii administrativi, ca de altfel şi magistraţii trebuiau să fie membrii de partid, mai mult, activişti de partid. Nu
exista organ al administraţiei de stat, de la Primărie până la Guvern, în care să nu fie prezente în
organizaţii de bază ale P.C.R., iar liderii acestor organizaţii, prin lege, făceau parte, de drept, din
conducerea colectivă a organului respectiv. În plan teritorial, de pildă, la nivel judeţean, Preşedintele comitetului executiv, potrivit legii( Legea nr. 57/1968), era tocmai liderul organizaţiei judeţene de partid etc.
Nu este, de exemplu, de neconceput ca obiective pentru o activitate de stat, pentru structuri
ale administraţiei publice, fie de stat, fie ale colectivităţilor teritoriale să fie stabilite prin acte exclusiv politice ale partidelor politice. Una este strategia de partid şi programele, eventuale, de
guvernare, prezentate în campania electorală, în dezbaterile pblice, în dezbaterile de partid etc. şi
alta este problema administraţiei concrete. Chiar dacă în urma câştigării alegerilor locale sau a
celor generale, un partid îşi extrage programul de administrare sau, după caz, de guvernare din
propriul program politic, s-a trecut din sfera competiţiei pentru putere în sfera organizării şi
exercitării puterii, fiind în «spatele» programelor o hotărâre a consiliului local, respectiv un vot al
Parlamentului (votul de investitură). Mai departe, linia politică, devenită linie oficială a administraţiei locale sau, dup caz, a guvernării ţării trebuie să fie îmbrăcată «în haina juridică», deci
consacrată legislativ, ca să putem vorbi de sarcini pentru autorităţile administraţiei publice, în
sens juridic al termenului23.
Într-o formă generală, permanenţa actuală a funcţionarilor, continuitatea administraţiei, estompează amploarea schimbărilor politice, schimbări care rezultă din deplasări în majoritatea
parlamentară, din ascensiunea la putere a unor partide aflate în opoziţie sau chiar necunoscute.
Permanent puterea politică face eforturi să impună puterii administrative voinţa sa de aceia
raporturile raporturile dintre cele două puteri au pus permanent probleme.
Este neîndoielnic faptul că măsura în care administraţia beneficiază de o continuitate şi de o
independenţă care lipsesc puterii politice (aceasta fiind dependentă de electorat şi de mandatul
limitat), şi atunci şi acolo unde puterea de obstrucţionare a administraţiei este suficientă pentru
a reduce la zero deciziile guvernelor sau pentru a le impune integral, administraţia este cea care
deţine puterea reală.
		Biroul Permanent al Senatului aprobă statul de funcţii şi regulamente pentru buna desfăşurare a activităţii serviciilor Senatului, la propunerea Secretarului General al Senatului. (Art. 32 alin. 1 lit. n)
		Întrebarea care se pune este următoarea: dacă persoana „disponibilizată”, în condiţiile art. 183 alin. 4
din Regulamentul Senatului, citat, apreciază că „dispoziţia senatorului” este un act abuziv, se poate adresa justiţiei şi, dacă da, instanţei de drept comun sau instanţei de contencios administrativ ? Sunt
������������
probleme la care Regulamentele Camerelor nu pot da o rezolvare, cu numai legea.
		În orice caz, nu poate fi îngrădit accesul la justiţie, competenţa aparţinând instanţei de contencios administrativ, aplicându-se, prin analogie, dispoziţiile din «dreptul comun» al funcţiei publice (Legea nr.
188/1999 şi Hotărârea de Guvern dată în aplicarea, evocate în această lucrare).
23 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul I, Ediţia 4, Editura All Beck, pagina 269.
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Conflictele care persistă în zilele noastre între puterea politică şi administraţie, dovedesc faptul că în ciuda accentuării birocratizării statale, procesul nu este finalizat în societăţile democratice aşa cum a fost finalizat în statele totalitare, unde puterile fuzionează, creându-se aşa după
cum vom vedea ,,sisteme administrative cu integrare absolută”.
În orice caz, însă, administraţia este supusă legii, ea este dependentă de guvern, ea trebuie să
se conformeze opţiunilor parlamentului, posedând totuşi o autoritate secundară; nu este numai
subordonată, ci şi puternică.
Administraţia dă un ajutor tehnic Şefului Statului, Parlamentului, miniştrilor, colaborând cu
aceştia; ea face cunoscute nevoile şi posibilităţile şi poate contracara, în mediul său de acţiune,
excesul.
Ea este puternică prin utilitatea şi cunoştinţele sale.
Atunci când administraţia atinge un înalt grad de putere, ne aflăm într-un regim birocratic, al
unei birocraţii omnipotente (pluripotente). Într-un astfel de regim, libertăţile cetăţenilor sunt
îngrădite sau suprimate şi, practic, administraţia scapă controlului care trebuie să se exercite asupra sa.
Gustul său pentru hârtii şi formalism creşte, tendinţa sa de a se separa de restul naţiunii, de a
se constitui într-o clasă distinctă, poate face să apară o adevărată aristocraţie administrativă.
Chiar în regimuri în aparenţă foarte democratice, activitatea şi permanenţa administraţiei
dau acesteia o forţă singulară.
Ea trebuie ţinută în mână de puterea politică, prin vigilenţa cetăţenilor şi graţie jocului contradicţiilor şi libertăţilor publice. Când acestea încetează să servească şi vrea să domine, se ajunge
la abuz. Astfel, administraţia are ca primă caracteristică aceea de a fi subordonată şi nu de a se
dovedi puternică.
Administraţia este permanentă, ea necesită, din ce în ce mai mult, cunoaştere şi tehnicitate
Administraţia face loc reprezentanţilor aleşi ai populaţiei, ea foloseşte auxiliari, agenţi temporari, dar ea foloseşte mai ales funcţionari permanenţi; prin această permanenţă a funcţionarilor,
administraţia are o continuitate, formează corpuri.
Deoarece sarcinile administraţiei au devenit din ce în ce mai delicate, necesitatea cunoaşterii,
a competenţei, a tehnicităţii speciale este imperioasă. Administraţia, cu multiplele sale specialităţi, trebuie să folosească veritabili tehnicieni: ingineri, medici, jurişti, economişti, psihologi etc.,
dar chiar personalul pur administrativ trebuie să aibă, cel puţin la eşaloanele superioare, o formaţie extrem de solidă şi trebuie să-şi însuşească în serviciul pe care-l ocupă o parte din tehnicitate24.
Aşa după cum spuneam, administraţia publică - în realizarea funcţiilor sale – are un important rol în pregătirea deciziilor politice.
Această sarcină a administraţiei este deosebit de însemnată şi subliniază din nou importanţa
funcţiilor acesteia în cadrul societăţii.
De aceea, trebuie avută permanent în atenţie tendinţa administraţiei de a determina decizia
politică, mai ales prin procedeul de a oferi o singură variantă de soluţionare, care este prezentată
drept optimă. Această tendinţă a administraţiei este justificată uneori de gradul de tehnicitate
necesar în documentarea şi elaborarea deciziilor, tehnicitate ce depinde de mijloacele materiale
(de ex. tehnica de calcul) şi mijloacele umane (specialişti), care se regăsesc cu precădere în cadrul
administraţiei. În condiţiile statului de drept, de la caz la caz, puterea politică, ţinând seama de
aceste argumente, poate să delege pe seama administraţiei, competenţa de a se lua decizii privind
probleme deosebit de însemnate, administraţia supraordonându-se astfel politicului. În cadrul
societăţilor totalitare – unde administraţia nu constituie o putere separată, ci se realizează în
condiţiile unei totale subordonări a acesteia faţă de puterea politică, nu se pot dezvolta asemenea
24 Ioan Alexandru, Tratat de administratie publica, Ed. Universul Juridic p.85
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tendinţe. În această ordine de idei, trebuie reţinut că în sistemul nostru constituţional administraţia publică are locul şi rolul său bine precizat, şi anume acela de organizator al procesului de
realizare a valorilor politice, exprimate prin lege, poziţie de pe care pregăteşte decizia politică şi
colaborează în acest fel la elaborarea acesteia, dar nu este chemată - de regulă - să adopte decizii
cu caracter primar, ci numai în vederea executării acestora25.
Dacă mai amintim şi prevederile art. 29 din Constituţie, potrivit cărora libertatea gândirii şi a
opiniilor nu poate fi îngrădită şi că nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrar convingerilor sale, precum şi prevederile art.40 din Constituţie, care consacră dreptul de asociere liberă în partide politice, mai puţin pentru unele partide care militează împotriva pluralismului
politic, vom putea formula o primă observaţie importantă, şi anume aceea că partidele şi formaţiunile politice ca elemente ale sistemului politic nu se supraordonează administraţiei publice, aşa
cum se petreceau lucrurile în statul totalitar, în care, deşi se declara în textele Constituţiei că întreaga putere politică aparţine poporului, se preciza apoi rolul conducător al clasei muncitoare şi
al partidului unic în conducerea întregii societăţi, situaţie în care întreaga activitate a administraţiei avea drept obiectiv realizarea voinţei politice a partidului unic.
Aşadar, voinţa partidelor politice nu se poate impune administraţiei publice decât filtrată prin
sita prevederilor Constituţiei şi a celorlalte legi, care precizează cu exactitate tehnologia transformării opţiunilor politice în decizii politice iar apoi în norme juridice, acestea din urmă fiind
singurele obligatorii pentru administraţia publică.
În mod similar, consilierii locali şi primarii sunt validaţi după depunerea jurământului potrivit căruia slujesc Constituţia, legile şi binele locuitorilor care i-au ales.
Toate aceste reguli juridice care se constituie, alături de ele, în principii fundamentale ale statului de drept, trebuie cu sfinţenie respectate pentru a se obstacula tentaţia pe care ar putea-o avea
un partid politic, devenit majoritar în Parlament şi constituind un guvern monocolor, de a-şi
transforma ,,aleşii” sau structurile administraţiei publice centrale sau locale în ,,organe de partid”,
centrale sau locale.
Teza apolitismului administraţiei publice, în sensul insubordonării ei faţă de partidele politice, inclusiv faţă de partidul de guvernământ, nu este o vorbă goală, aşa cum încercau să demonstreze doctrinarii statului monolit, pornind de la teza marxistă a caracterului de clasă al statului,
ci apare ca rezultantă logică a constatării realităţii, potrivit căreia administraţia publică îşi realizează funcţiile în baza legalității proceselor generale şi specifice de conducere a activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor locale, iar aceste reguli fac şi trebuie să facă abstracţie de
caracterul puterii politice, de culoarea politică a partidului de guvernământ, bazându-se pe cuceririle ştiinţifice din diferite domenii ale cunoaşterii umane.
Faţă de multitudinea şi complexitatea problematicii posibile într-o analiză detaliată a raporturilor dintre administraţia publică şi mediul juridic, optăm în acest cadru pentru prezentarea
sistematică a principiilor de bază ce se desprind din legislaţia noastră cu privire la amenajarea şi
funcţionarea administraţiei publice, principii care stau la baza întregii activităţi administrative a
statului şi a colectivităţilor locale. Ţinem să precizăm că aceste principii deduse din prevederile
Constituţiei şi a celorlalte acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, formează un cadru teoretic şi metodologic adecvat unei activităţi cât mai eficiente
a autorităţilor administraţiei publice, mai ales datorită faptului că, bazându-se pe logica şi rigoarea raţionamentului, înlesnesc şi orientează gândirea şi acţiunea, permiţând abordarea complexă
a oricărei probleme din administraţia publică - dovedindu-se astfel de utilitate practică în efortul

25 Ioan Alexandru, Tratat de administratie publica, Ed. Universul Juridic p.92
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autorităţilor administraţiei publice în statul de drept, de a răspunde intereselor şi nevoilor cetăţeanului prin prisma intereselor generale ale societăţii26.
Dintr-o perspectivă istorică, putem afirma că raporturile între puterea politică şi administraţie au evoluat într-un sens favorabil acesteia din urmă.
Am putea spune că s-a produs un fenomen de osmoză, care a redus semnificativ subordonarea administraţiei faţă de puterea politică, cu toate că, din punct de vedere juridic, se menţine
această subordonare reflectată în dreptul de control pe care îl are puterea politică asupra activităţilor administrative ale statului27.
Amestecul partidelor în buna funcționare a administrației publice și subjugarea acesteia intereselor clientelare a continuat să reprezinte un fenomen firesc în viața administrativă locală. Faptul nu a trecut neobservat de opinia publică și mai ales de doctrină, care a scos de nenumărate ori
în evidență neajunsurile acestei situații. Amestecul partidelor se realiza în continuare atât în viața
electorală, cât și în funcționarea normală a instituțiilor locale. Situația era, se pare, atât de gravă
încât Prof. Paul Negulescu ajunsese la concluzia că singura soluție pentru o funcționare optimă a
administrației publice în general era desființarea partidelor politice.
V. Cadru legal
Schimbările fundamentale produse în societatea românească, la sfârşitul anului 1989 nu puteau rămâne fără efect pe planul administraţiei publice organizată la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, aflată în timpul regimului socialist într-o strictă subordonare faţă de administraţia centrală de stat.
Prin Decretul –Lege nr.8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat, în judeţe, municipiul Bucureşti, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti,
oraşe şi comune s-au constituit primării, ca organe locale ale administraţiei de stat, care au exercitat conducerea activităţii administrative în unităţile administrativ teritoriale existente, până la
primele alegeri parlamentare libere din 20 mai 199028.
După alegerile din 1990, în absenţa unui cadru constituţional corespunzător, a fost adoptată
Legea nr.5/1990 privind administraţia judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor până la organizarea de alegeri locale, care prevedea că, până la formarea viitoarelor organe locale, ca rezultat al alegerilor, administrarea judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor se realizează de prefecturi şi primării, organe locale ale administraţiei de stat cu
competenţă generală29.
La scurt timp, această reglementare cu caracter provizoriu a fost înlocuită cu Legea nr.69/1991
privind administraţia publică locală, care alături de Legea nr.70/1991 privind alegerile locale s-a
aflat la baza primelor alegeri locale generale organizate în România, după răsturnarea regimului
comunist, în februarie 199230.
La 8 decembrie 1991, la mai puţin de o lună de la intrarea în vigoare a Legii nr.69/1991 privind
administraţia publică locală, va intra însă în vigoare Constituţia, ca urmare a aprobării ei prin
referendum naţional, Constituţie ce va fundamenta, în cuprinsul a doar 4 articole, noua filozofie
aflată la baza organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale, în spiritul reglementărilor europene consacrate în domeniu31.
26 Ioan Alexandru, Tratat de administratie publica, Ed. Universul Juridic p.94
27 Ioan Alexandru, Tratat de administratie publica, Ed. Universul Juridic p.99
28 D.Apostol Tofan, Drept administrativ, vol.I, Tematica prelegerilor, Repere bibliografice, Ed. All Beck,
București, 2003, p.217
29 Op. Cit., p.217
30 Op. Cit., p.217
31 Op. Cit , p.218
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Ca urmare a problemelor apărute însă, în timp, în aplicarea unora din dispoziţiile conţinute
în legile mai sus menţionate, adoptate la sfârşitul anului 1991, la nivelul administraţiei publice
locale, cu puţin timp înainte de alegerile locale generale din vara anului 1996, prin Legea
nr.24/1996 a fost modificată şi completată Legea nr.69/1991, iar prin Legea nr.25/1996 a fost modificată şi completată Legea nr.70/1991.
Potrivit prevederilor Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală, fiecare comuna,
oraş sau subdiviziune administrativ - teritoriala a municipiilor avea un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor era funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod
excepţional in funcţia de secretar al comunei putea fi numita si o persoana cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.
Secretarul nu putea fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie si
nu putea fi soţ, soţie sau ruda de gradul întâi cu primarul sau viceprimarul.
Funcţia de secretar se ocupa pe baza de concurs sau de examen, după caz, iar numirea se făcea
de către prefect. Concursul sau examenul se organiza de primar, potrivit legii, in termen de 30 de
zile de la data la care postul devenea vacant. Din comisia de concurs sau de examinare făceau
parte in mod obligatoriu, primarul, secretarul general al prefecturii, secretarul general al judeţului si 2 reprezentanţi desemnaţi de consiliul local respectiv. Ordinul de numire se emitea de prefect, in termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului sau examenului, care se
comunica de către primar in termen de cel mult 3 zile de la rămânerea definitiva a rezultatului
concursului sau al examenului.
Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie si îndeplinea următoarele atribuţii principale:
a) participa in mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
b) coordona compartimentele si activităţile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) aviza proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le considera legale;
d) aviza pentru legalitate dispoziţiile primarului;
e) urmărea rezolvarea corespondentei in termenul legal;
f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor
de secretariat;
g) pregătea lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile si persoanelor interesate a actelor emise
de consiliul local sau de către primar, in termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede
altfel;
i) asigura aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor si dispoziţiilor cu caracter normativ;
j) elibera extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului, in afara celor cu caracter
secret stabilit potrivit legii;
k) legaliza semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi si confirma autenticitatea copiilor
cu actele originale.
Secretarul putea coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale, stabilite de primar si putea îndeplini si alte atribuţii prevăzute de
lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.
Eliberarea din funcţie, precum si sancţionarea disciplinara a secretarului se făcea de către
prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel puţin doua treimi din numărul consilierilor in funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numărul
consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative.
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Potrivit îmbunătăţirilor aduse Legii administraţiei publice locale, secretarul nu mai este „secretarul consiliului local” (ca in reglementarea anterioara a legii) ci este secretarul comunei sau
oraşului, deci al unităţii administrativ - teritoriale;
În al doilea rând, secretarul este salarizat din bugetul local, nu din bugetul statului, dar in
condiţiile stabilite prin lege;
În al treilea rând, secretarul are statut de funcţionar public, cu toate drepturile si obligaţiile
care revin acestor categorii de persoane, bucurându-se de stabilitate in funcţie.
Prin stabilitate in funcţie se înţelege situaţia juridica a funcţionarului public de a nu putea fi
transferat, înlocuit, sancţionat, destituit sau eliberat din funcţie decât in cazurile si cu respectarea
întocmai a condiţiilor si formelor stabilite de lege.
În al patrulea rând, ţinând seama de specificul si „specialitatea” acestei funcţii si de rolul pe
care secretarul îl are in cadrul comunei sau oraşului si pe lângă autorităţile administraţiei publice
care funcţionează la acest nivel - consiliu local si primar – legiuitorul a creat o norma imperativa
ce impune ca persoana care va ocupa aceasta funcţie sa aibă studii superioare, dar nu orice studii
superioare, ci numai juridice sau administrative.
În mod excepţional si numai la comune si oraşele mici (cu o populaţie de sub 30.000 de locuitori) legea prevede si posibilitatea ca secretarul sa aibă studii superioare de alta specialitate decât
juridice sau administrative si chiar studii medii (bacalaureat).
Ultima dispoziţie a textului de lege amintit instituie o interdicţie, in fapt o incompatibilitate
intre funcţia de secretar si cea de membru al vreunui partid politic sau formaţiuni politice, nerespectarea acesteia conducând la eliberarea sa din funcţie.
Faptul ca legea prevede interdicţia ca persoana care ocupa funcţia de secretar al consiliului
local sa nu fie membru al unui partid sau al unei formaţiuni politice, îşi are raţiunea atât in rolul
de specialist al secretarului pe lângă autoritatea administraţiei publice locale care analizează si
deliberează intr-un evantai larg de probleme, dintre cele mai diverse domenii si sectoare de activitate, cat si in necesitatea asigurării unei stabilităţi mai mari in funcţie a acestei persoane.
VI. Concluzie
În condiţiile in care atât consiliul local cat si primarul, deci cele doua autorităţi locale, sunt
constituite ca urmare a alegerilor periodice la care participa partidele si alianţele politice si care,
de la un mandat la celalalt se pot schimba si, in anumite situaţii schimbarea poate fi si in cursul
mandatului, este firesc ca secretarul, ca tehnician „apolitic”, sa asigure, in condiţii de loialitate,
obiectivitate si imparţialitate politica continuitatea normala si legala a activităţii in administraţia
publica locala.
Faptul ca secretarul comunei, oraşului sau judeţului nu poate face parte din partide politice,
nu trebuie sa se înţeleagă ca acestuia ii este interzis dreptul de a exprima opinii politice; „libertatea gândirii si a opiniilor nu pot fi îngrădite sub nici o forma” statuează dispoziţiile art. 29. din
Constituţie. Important este ca aceste opinii sa nu afecteze exercitarea obiectiva si corecta a funcţiei respective. Astfel de opinii nu pot izvorî din natura acestei funcţii si nu pot fi exprimate in
legătura si in considerarea acesteia, ci numai cu titlul personal si in afara exercitării ei.
Însă, nu pot să nu dezvolt modificarea absolut ilogică realizată de legiuitor prin Legea
nr.286/2006, modificare care, deşi la o primă vedere pare foarte de bun simţ, de fapt, ascunde o
mare greşeală. Astfel, art.84 şi art.86 din Legea nr.215/2001 sunt înlocuite cu art.1208 alin.(4):
„Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul
disciplinar al secretarului unităţii administrativ teritoriale se fac în conformitate cu prevederile
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici”.
Astfel, printr-o frază cuprinzând câteva cuvinte, au fost desfiinţate nu numai cele 2 articole ale
legii precedente, dar, luând în considerare întreg cuprinsul lucrării de faţă, putem spune că au fost
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desfiinţate cu nonşalanţă toate prevederile legislative din peste 150 de ani referitoare la statutul
juridic al Secretarului. Încă de la primele norme legislative exprese în acest domeniu, chiar şi în
perioada socialismului, au fost asigurate condiţiile necesare unei activităţi pe cât posibil profesional obiective ale persoanei care semnează aproape toate actele emise de către autorităţile administraţiei publice locale.
Niciodată în istoria administraţiei publice locale, Secretarul, indiferent de titulatură sau atribuţii, nu a fost „la mână” unui singur conducător, căruia, culmea, este obligat să-i confirme legalitatea deciziilor. Deci, pe de o parte, a devenit acum subalternul care depinde de aprecierile mai
mult sau mai puţin subiective ale Primarului, iar pe de altă parte, trebuie să-i garanteze acestuia
legalitatea activităţii.
Comentariile deosebite ale regretatului prof. Antonie Iorgovan, ale prof. Ioan Alexandru,
Prof. M Preda privind temeinicia, logica şi legalitatea normală a art.84 şi art.86 din Legea
nr.69/1991 nu-şi mai au rostul în contextul în care legea a fost adoptată şi este în vigoare. Efectele
dezastruoase ale noilor prevederi legislative sunt deja vizibile în condiţiile în care noii aleşi locali
au deschisă calea legală de a-şi înnoi pe loc echipa de lucru, fie şi cu sacrificarea celor care au zeci
de ani de experienţă.
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Abstract
European Governance. A White Paper, adopted by The Committee of the European Communities in 2001, enumerates five principles of good governance on which “are based democracy and the
observance of law in the EU Member States, but which are enforced at all governmental levels – global, European, national, regional and local as well”. The principles of European good governance
mentioned in the White Paper of European Governance are, in brief: openness, participation, accountability, efficiency and coherence. Consequential, assessment of how to achieve good governance must consider the manner in which its principles are made at all levels, and an important role
belongs to the local government which is closest to the citizen beneficiary of public decision.
Good governance at the local level aimes mainly local community development which is only
achievable by creating a stable internal legal framework, lacking in ambiguities. In this context, the
study highlights the impact of recent legislative changes in the field of metropolitan areas as associative forms of administrative units created for the development of infrastructure and development
objectives of common interest, association that strengthens complementarities between these units
and policymakers interested in territorial development.
1.Considerente generale privind dreptul de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai complexe ale Uniunii Europene, având ca principal obiectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei, scop în care acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltarea urbană şi rurală, cum sunt sectorul IMM, transporturile, agricultura, protecţia mediului,
ocuparea şi formarea profesională, educaţia, etc.
Pentru a se realiza aceste obiective, la nivelul Uniunii Europene s-au creat fondurile de solidaritate, ca instrumente de solidaritate financiară între statele membre (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate), la care se adaugă fondurile speciale de pre-aderare,
acestea fiind: PHARE (fond de sprijin pentru reconstrucţia economică), ISPA (instrument al politicilor structurale, ce prefigurează Fondul de coeziune) şi SAPARD (program special pentru
agricultură) la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora
la standardele şi structurile de organizare ale UE.
În ceea ce priveşte România, după cum se menţionează într-un studiu pe tema politicii regionale, acquis-ul de dezvoltare regională nu defineşte modul în care trebuie create la nivelul ţării
noastre structurile specifice de implementare a cerinţelor comunitare, ci doar menţionează care
sunt acestea şi lasă acest lucru în sarcina României.
Ca urmare, în concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale României,
precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul
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României s-au constituit opt regiuni de dezvoltare care, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România1, constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate
cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea Europeană (art. 6 alin.2)2.
Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică (art. 5 alin.2 din Legea nr. 315/2004).
Distinct de regiunile de dezvoltare, prin legi speciale se reglementează în România dreptul de
asociere al unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, relevante sunt prevederile art. 6 alin.3 din
Legea nr. 315/2004, potrivit cărora regiunile, judeţele, şi/sau localităţi din judeţe făcând parte din
regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale
şi/sau interjudeţene3.
Remarcabile în ceea ce priveşte materializarea dreptului de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale sunt dispoziţiile exprese ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare4, care a creat cadrul normativ al constituirii
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară5.
Din analiza dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 rezultă atenţia specială acordată de către legiuitor
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, definite ca fiind:
–– structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat6, înfiinţate, în condiţiile legii, de
unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (art.1 alin.2 lit. c);
–– organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean
(art. 1 alin.2 lit. g).

1 Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
2 concret, potrivit anexei la Legea nr. 315/2004, denumirea şi componenţa regiunilor de dezvoltare în
România se prezintă astfel: Regiunea NORD – EST care cuprinde judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi,
Suceava, Vaslui; Regiunea SUD-EST care cuprinde judeţele: Brăila, Galaţi, Constanţa, Teleorman, Vrancea, Buzău; Regiunea SUD care cuprinde judeţele: Argeş, Dîmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi; Regiunea SUD-VEST care cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea; Regiunea VEST care cuprinde judeţele: Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş; Regiunea NORD-VEST
care cuprinde judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj; Regiunea CENTRU
care cuprinde judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu; Regiunea BUCUREŞTI care cuprinde: Bucureşti, Ilfov
3 pentru tratarea dimensiunilor dezvoltării regionale în România, a se vedea şi Emilia Lucia Cătană, Drept
administrativ- note de curs, (2006), Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureş, pp.78-82
4 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
5 Pentru analiză doctrinară, a se vedea, Munteanu, Dumitru Codrin, Structuri şi mecanisme de dezvoltare
intercomunitară în contextul integrării europene, în ”Implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi a serviciilor publice”, Caietul ştiinţific nr. 8/2006 al Institutului de
ştiinţe Administrative al României, Editura Burg, Sibiu, p.139
6 cu privire la faptul că soluţia legiuitorului de a statua că asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt
persoane juridice de drept privat este discutabilă, a se vedea Vedinaş, Verginia, Regimul juridic al dreptului de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale în lumina modificărilor aduse Legii nr. 215/2001
prin Legea nr. 286/2006, în ”Revista de Drept Public”, nr. 2/2007, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, p.23
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2. Zonele metropolitane – specie a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. Extinderea
acestui concept prin Legea nr. 264/2011
În forma de redactare a Legii nr. 215/2001 anterioară modificărilor survenite prin Legea nr.
264/20011, zona metropolitană era definită ca reprezentând asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată. Ca urmare, zona metropolitană reprezintă o
specie a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară care se distinge de aceasta din urmă doar prin
aceea că e o formă asoiciativă permisă doar unităţilor administrativ-teritorale care beneficiază de
un anumit rang recunoscut de lege.
Prin Legea nr. 264/20117 s-a modificat art. 1 alin. 2 litera j din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin redefinirea conceptului de zonă metropolitană, după cum urmează: "j) zonă metropolitană - asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de
rangul I ori municipiile reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată". Sesizăm astfel că a fost lărgit acest concept nu numai la capitala României sau municipiile
reşedinţă de judeţ de rang 1 ci şi la toate municipiile reşedinţă de judeţ.
De asemenea, prin acelaşi act normativ s-a modificat art. 7 alineat 1 din Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de
localităţi, cu modificările şi completările ulterioare8, astfel: “În vederea dezvoltării echilibrate a
teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reşedinţă
de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului". Având în vedere că în forma anterioară de redactare textul de lege făcea
referire exclusiv la capitala României şi municipiile de rangul I, ca urmare a modificărilor survenite se extinde acest concept la toate municipiile reşedinţă de judeţ inclusiv prin cadrul normativ cu
caracter de normă specială în materia amenajării teritoriului naţional.
Apreciem că aceste modificări legislative au importante consecinţe de ordin practic, pe care le
vom expune în cele ce urmează.
În primul rând, este important de reţinut că legislaţia română face o ierarhie a localităţilor din
România. Astfel, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional, reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV din lege.
Ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea:
a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţiala la nivel european;
c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în
reţeaua de localităţi;
d) rangul III - oraşe;
e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor si oraşelor.
7 Legea nr. 264/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 12 decembrie 2011
8 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare,
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Ca urmare, este evident că, potrivit legislaţiei în vigoare, doar unităţile administrativ-teritoriale incluse la categoriile a, b şi c pot constitui zone metropolitane, restul putând constitui doar
asociaţii de dezvoltare intercomunitară care nu au şi regim juridic de zonă metropolitană.
În al doilea rând, este de remarcat că zonele metropolitane, prin apartenenţa lor la asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară păstrează toate celelalte caracteristici ale acestora, conferite prin
lege. Astfel, ca specie a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, zonele metropolitane sunt de
utilitate publică, prin efectul legii şi prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005. Caracterul de utilitate publică conferă asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară anumite drepturi şi obligaţii, după cum urmează:
a) drepturi:
–– dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică;
–– dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică.
b) obligaţii:
–– de a înregistra separat în evidenţele contabile ale acesteia bunurile achiziţionate sau
edificate din bani publici;
–– de a comunica autorităţii administrative competente rapoartele de activitate şi situaţiile
financiare anuale ;
–– de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
modelul extrasului situaţiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor
publice;
–– de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului;
–– în caz de lichidare, bunurile provenite din resurse bugetare şi rămase în urma lichidării
se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice cu acelaşi obiect de activitate.
Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a Asociaţiei se soluţionează potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/zonele metropolitane se finanţează prin contribuţii
din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. Ca urmare, putem concluziona că finanţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
se face în principal de la bugetele locale, dar şi Guvernul are obligaţia de a le sprijini prin programe
finanţate de la bugetul de stat, ceea ce nu exclude şi unele surse de finanţare suplimentare9.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/zonele metropolitane sunt conduse de un consiliu
de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales cu votul majorităţii membrilor săi.
Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraţie poate înfiinţa un aparat tehnic,
finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
9 a se vedea în acest sens, Vedinaş, Verginia, op.cit., pp.26-27; de asemenea, relevante sunt dispoziţiile art.
12 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice locale”
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Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administraţie şi a aparatului tehnic sunt
stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin
hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate.
Totodată, pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară/zonele metropolitane pot decide desemnarea unui administrator public a cărui recrutare, numire şi eliberare din funcţie se fac pe baza unei proceduri specifice
de către consiliile de administraţie ale acestora şi sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale
şi consiliilor judeţene respective.
În al treilea rând, sesizăm că zonele metropolitane beneficiază şi de prevederi legale distincte
în ceea ce priveşte modul de organizare şi funcţionare.
Asfel, potrivit alineatelor 2 şi 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul10, prevederi legale nemodificate prin Legea nr. 264/2011, zonele metropolitane funcţionează ca entităţi independente fără personalitate juridică. Acestea pot funcţiona pe un perimetru independent de limitele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autorităţile administraţiei publice locale.
Prin modificările aduse Legii nr. 350/2001 prin Legea nr. 7/2011, s-a introdus un nou articol,
art. 431, care conţine prevederi exprese cu privire la necesitatea elaborării unor strategii de dezvoltare teritoriale zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială.
Astfel, art. 1 al art. 431 dispune următoarele: “(1) În vederea asigurării dezvoltării coerente şi
durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite conform legii
elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de
planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.”
Strategia prevăzută la alin. 1 se elaborează în cadrul unui parteneriat format din reprezentanţi
ai consiliului judeţean şi ai autorităţilor administraţiilor publice locale din oraşul-centru polarizator, împreună cu toate comunele învecinate, şi, după caz, din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se finanţează de către partenerii asociaţi şi/sau de consiliul judeţean şi se aprobă de către consiliul judeţean, cu avizul parteneriatului periurban.
Pentru localităţile de rang 1, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului zonal periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru polarizator.
În cazul municipiului Bucureşti, iniţierea strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se poate face de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în condiţiile legii.
3. Concluzii
România ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene trebuie să dovedească în următorii ani că are capacitatea necesară absorbirii fondurilor europene - instrumente de solidaritate
financiară între statele membre (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate), care sunt destinate în principal dezvoltării colectivităţilor locale.
Pentru a-şi consolida capacitatea necesară dezvoltării colectivităţilor locale, ţara noastră trebuie să-şi creeze în primul rând un cadru legal intern stabil şi fără ambiguităţi, constituirea unor
forme asociative a unităţilor administrativ-teritoriale în vederea realizării în comun a unor pro10 Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare
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iecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice
având un rol esenţial şi stimulativ în realizarea acestui deziderat.
Pornind de la aceste premise, am făcut o analiză a zonelor de dezvoltare metropolitană din
perspectiva ultimelor modificări legislative în materie survenite prin Legea nr. 264/2011, modificări care înlătură limitarea oportunităţii de asociere în acest tip de structuri asociative doar la
capitala României sau municipiile reşedinţă de judeţ de rang 1 şi extind această oportunitate la
toate municipiile reşedinţă de judeţ. Apreciem acest demers legislativ ca stimulativ pentru dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale, crearea cadrului normativ pentru înfiinţarea de zone
metropolitane de către toate municipiile reşedinţă de judeţ mărind şansele atragerii de finanţări
europene în ţara noastră la nivel local.
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Rezumat
Una dintre cele mai eficiente metode de amenajare a diversității culturale s-a dovedit a fi autonomia regională. Intre simpla descentralizare administrativă şi federalism, fiecare stat caută soluţia
cea mai adaptată condiţiilor sale istorice, culturale, sociale şi politice.
In cadrul federalismului elveţian, cantonul Berna trebuie să răspundă democratic şi printr-o
soluţie durabilă solicitărilor din regiunea sa francofonă Jura pentru a se uni cu cantonul vecin cu
acelaşi nume.
Articolul analizează instrumentele de drept administrativ şi constituţional cantonale pe care le
foloseşte Berna pentru a asigura coeziunea cantonului bilingv, precum şi soluţiile propuse pentru a
se adapta acestei noi provocări.
Introduction
En essayant de réaliser une recherche sur les minorités nationales3, on doit remarquer l’interdisciplinarité du thème, qui intéresse l’histoire, la politique, la sociologie, la psychologie et le droit.
L’objectif de cet essaye est de contribuer, par l’analyse comparative de la protection suisse des
minorités nationales, plus précise, du canton de Berne, à une meilleure compréhension des deux
systèmes de garantie des droits des minorités: celui de la Suisse et celui de la Roumanie.
Pour atteindre ce but, la recherche a compris la législation et des rapports fédérales et cantonaux dans le domaine, ainsi que la participation a plusieurs séances organisées par l’administration cantonale et des interviews avec des personnes professionnellement impliquées dans la protection des minorités nationales dans le canton de Berne.
Considérations générales sur la protection des minorités nationales en Suisse
Pour la Suisse4, à notre avis, la protection des minorités linguistiques nationales (françaises,
italienne, romanche, allemande – dans les régions ou les germanophones sont minoritaires) a été
dès le début un facteur politique constituant de l’Etat, même si, dans la Constitution (comme acte
1	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cette étude a été réalisée avec la collaboration active de la Chancellerie d’Etat du canton de Berne, spécialement de Service des relations extérieures, support pour lequel je les remercie fortement, dans le
cadre du stage organisé à cette institution en collaboration avec l’Institut de Fédéralisme de Fribourg et
le Forum des Fédérations d’Ottawa dans la période 12 septembre -21 octobre 2011.
2 La situation présentée ci-dessous a comme base les informations accessibles pendant le stage.
3 Parce que la notion de minorité nationale couvre le contenu des notions minorité linguistique, culturelle, ethnique, religieuse et précisant que, dans cet essaye la notion minorité nationale n’a pas la signification de minorité reconnue par l’Etat national (voire centrale) opposé a la notion de minorité reconnue
au niveau infra étatique, régional, on va utiliser la notion de minorité nationale envisageant les communautés respectives ou leurs membres même s’il s’agit des minorités suisses ou bernoises.
4 La Suisse compte 7,9 millions habitants de quels 22,4% sont étrangers (statistique officielle de 31.12.2010).
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fondamental juridique), on reconnait un tel rôle seulement au peuple (suisse – notre ajout) et aux
cantons, pas aux communautés linguistiques. La « prise en considération » des minorités linguistiques nationales fait l’objet de l’article 70 de la Constitution fédérale qui la répartisse aux cantons.
Ainsi, pour la Suisse, la protection des minorités linguistiques nationales constitue un des fondements de l’Etat, un élément sine-qua-non pour le futur de l’Etat.
Subséquent, on remarque que les relations internationales de la Suisse ont stimulé une
meilleure protection des minorités nationales, s’agissant d’un phénomène relativement récent en
comparaison avec l’ancienneté du système suisse de protection des minorités linguistiques - qui
est déjà en place depuis 150 ans (à partir de 1848) et sa force d’influence a été relativement réduite
(par comparaison a la Roumanie). Pourtant, on observe que la reconnaissance internationale et
la protection officielle des Juifs et des gens de voyages comme minorités nationales est intervenue
en octobre 1998, par la Déclaration interprétative de la Suisse faite à l’ occasion de la ratification
de la Convention-Cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales.
En conséquence, à notre avis, la protection des minorités linguistiques nationales en Suisse a
comme objectifs d’assurer le développement de l’Etat multiculturel et la position que la Suisse la
désire dans la communauté internationale – en y assurant la base axiologique (en n’oubliant pas
les objectifs généraux de la protection de minorités).
La Suisse est un Etat fédéral et multiculturel. Si on est, généralement, d’accord à définir la Suisse
comme un Etat multiculturel, il n’y a pas un accord similaire sur la question nationale: est qu’il y a
la Suisse un Etat national ou multinational? On a déjà vu que on préfère de définir les minorités
par rapport aux critères langue et culture que par rapport a la nationalité. Donc, si on n’accentue
pas sur l’identité nationale différente des francophones et italophones, peut-être il vaut mieux
d’éviter de définir la Suisse comme Etat multinationale. Si on accepterait que Suisse soit un Etat
national (il est peut-être mieux d’éviter ce terme aussi ?) et multiculturel, on doit toujours ajouter
qu’il s’agit d’une nation dans le sens civique5. Pourtant, il paraît que, dans l’approche le plus répandue, on ne définis pas la Suisse par rapport a la notion de nation, en préférant de le définir, par
exemple, comme un Etat des minorités: linguistiques, culturelles, mais aussi politiques.
Dans la Suisse, l’organisation de l’Etat par le principe de fédéralisme a permis aux minorités de
devenir majorités dans leurs respectives cantons ou régions et, de cette position, de décider, plus
ou moins autonome, leur destin. A ce principe s’ajoute la démocratie directe et les droites linguistiques, culturels et de participation politique spéciales de quelles nous avons déjà parle. Et, au delà
de ca, il y a un mécanisme politique de collaboration dans le cadre des partis multiethniques, tout
construit sur une culture civique multi- et interculturelle6. L’ensemble des communautés pratiquant traditionnellement la démocratie directe unifiées par le principe du fédéralisme de subsidiarité représente, d’après ce qui on a compris, la voie par laquelle l’Etat Suisse a été crée.
En Suisse, de 1998, sont reconnues comme minorités nationales les groups linguistiques nationales (francophone, italophone, romanche, germanophone) ainsi que les gens de voyage7 et les
juifs. Le system de protection n’est pas uniforme, mais adapté aux besoins de chaque minorité et
a la situation de chaque canton. Les normes qui les protègent ont une application fédérale – pour
les traites internationales, la Constitution et les lois fédérales – mais aussi une application canto5 Si on définit la nation dans le sens ethnique, l’idée d’une Suisse – Etat multinational devient plus facile
à argumenter, a notre avis.
6 „Multiculturalism refers to the coexistence of cultures in the same society and it is often understood as
a programme or policy to recognize cultural differences (...). Interculturalism (...) denotes reciprocity of
respect between cultures” Patrick Thornberry, in Universal Minority Rights, edited by Marc Weller, Oxford University Press, 2007, p.329.
7 La notion de gens de voyage inclue les Roma et les Yeniches qui ont garde un mode de vie nomade, et
pas ceux qui sont sédentarisés.
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nale – en vue de caractère fédéral de l’Etat et de fait que la protection des minorités nationales est
un des domaines de compétence de niveau cantonal.
En essence, on voie le system suisse de protection des minorités nationales comme ayant trois
cercles concentriques:
–– le noyau le représente les mesures concernant la protection et la promotion de l’identité des
minorités linguistiques nationales – pour la promotion des quelles on a conçu un ensemble
des dispositions législatives et des pratiques politiques appliquées et adaptées depuis
presque 150 ans, généralement bien accepte par la société;
–– les mesures concernant la protection des autres minorités nationales reconnues : les juifs et
les gens de voyage. Leur protection se réalise par la voie des traites internationales spécifiques aux minorités nationales et par des mesures administratives, éducatives, culturelles
adaptées aux leurs besoins et aux leurs demandes ;
–– la protection des citoyens ou des étrangers résident en Suisse qui appartiennent aux communautés nationales ou ethniques diverses – qui sont protèges par les normes de droits de
l’homme et par des actions administratives ou culturelles ponctuelles. Dans cette catégorie
on peut portant dégager les citoyens qui, même s’il n’appartient aux communautés linguistiques nationales ou aux autres minorités nationales reconnues, ont des droits de participation à la vie politique inhérentes a la citoyenneté.
La protection des minorités nationales dans le canton de Berne8
Les plus grandes minorités linguistiques dans le canton de Berne sont les minorités francophone (comptant 7,6% des habitants), et italienne (2%), la majorité étant de langue allemand
(84%). Le reste de la population est forme des autres groupes linguistiques comptant chacune
moins de 1% de la population totale du canton (979 400 habitants en 2010, soit 12,5% de la population totale de la Suisse)9.
Prenant en compte le pourcentage et la territorialité de la minorité francophone, le canton de
Berne est bilingue, les langues officielles au niveau cantonal étant l’allemand et le français.
A cote de la minorité linguistique reconnue au niveau cantonal, la minorité francophone, la
protection des autres groups linguistiques, culturales, ethniques etc. résidant dans le canton se
réalise par l’application des normes fédérales et par les traites internationales sur les minorités
nationales ou sur les droits de l’homme, en général.
Le cadre général de la protection de la minorité francophone du canton de Berne est présenté
dans le document de la Chancellerie de l’Etat « Le bilinguisme du canton de Berne (langue, institutions cantonales et statut particulier du Jura bernois) », raison pour lequel nous ne les répéterons pas. En bref, elle consiste d’une politique linguistique et d’éducation spéciale, a laquelle
s’ajoute des droits de participation politiques au niveau cantonal et administratif, avec un régime
spécial pour le Jura bernois et pour les francophones de district de Bienne. L’Assemblée interjurassienne complément ce paysage institutionnel qui fait l’objet d’étude mentionnée antérieurement.
Comme élément de cohésion au niveau de gouvernement, on remarque spécialement l’institutionnalisation de la Délégation du Conseil-exécutif pour les affaires jurassiennes qui est forme
de 3 conseillers d’Etat et qui préavise toutes les affaires pertinentes pour le Jura bernois et la surreprésentation10 de la minorité francophone, comme principe générale de politique intercultu8 La Constitution du canton de Berne « parle » des minorités linguistiques, culturelles et régionales, pas
des minorités nationales (art.4 de la Constitution)
9 Source http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/regionalportraets/bern/blank/kennzahlen.html interrogée à 18 octobre 2011. De l’entière population du canton de Berne 13% sont étrangers.
10 Idée assimilée
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relle11. A part de ça, les institutions spéciales crées pour la représentation des francophones sont,
elles aussi, conçu de manière à concilier l’autonomie et la cohésion.
Le statut spécial du Jura bernois est étroitement lié avec le sujet des relations que le canton de
Berne entretient avec le canton du Jura et qui, elles aussi, se particularisent par rapport aux relations que le canton de Berne a avec tout autre canton12.
Des informations que on a reçu pendant le stage, on a compris que la promotion culturelle et
la protection de l’identité différente des personnes appartenant aux groups linguistiques et culturelles autres que ces mentionnés antérieurement se réalise par voie des actions privées avec l’appui des autorités communales qui sont compétentes dans ce domaine13. Par exemple, a l’initiative
d’une organisation représentative, la commune va fourni l’établissement pour l’enseignement de
la langue et de la culture maternelle. Il va de même en ce qui concerne les lieux de prière ou les
manifestations culturelles.
La protection de la minorité linguistique francophone a Jura bernois
1.Les faits
La plus grande des minorités linguistiques du canton de Berne c’est, comme l’ont déjà dit, la
minorité francophone. Il s’agit de presque 8% de la population du canton, dont la plus part se
trouve dans le Jura bernois (5,3%). Les autres francophones se trouvent plutôt dans la ville bilingue de Bienne, à Berne et à Thune (ou ils sont fortement minoritaires).
2.Le passe
La région du Jura bernois est formée comme résultat de la séparation du canton du Jura, après
les plébiscites de 1974-1975. A ce moment-là, les habitants de la parte sud du Jura, l’actuelle Jura
bernois, ont décidé de rester dans le canton de Berne en temps que la parte de nord a forme un
nouveau canton, par l’application de droit de l’autodétermination de peuple jurassien, reconnu a
ce moment la comme parte constituante du canton de Berne.
Les décisions différentes prises par les habitants du Jura (région qui a entré le canton de Berne
en 1815) s’expliquent, peut-être par au moins trois arguments : la religion différente (catholique
– nord, protestante – sud), le numéro plus grand des bernois assis dans le Jura bernois des autres
parts de canton, la langue (les francophones représentent une majorité plus grande au canton du
Jura que au Jura bernois). Les liaisons personnelles, professionnelles des jurassiens bernois avec
les autres habitants du canton de Berne, alémaniques inclus, paraissent plus étroites que celles des
autres jurassiens, ce qui a aussi une explication historique14.

11 L’application de ce principe a comme conséquence, parmi autres, le fait que les inhérentes divergences
d’opinions (par exemple, sur la pratique de la représentation équitable de la minorité francophone à
toute échelon administratif et dans tous les services spécialement ceux qui ont relations avec le publique,
la police et la sante inclus) restent au niveau concret et ne deviennent pas structurelles.
12 Sur les relations du canton de Berne avec le canton du Jura le Deuxième rapport du Conseil-exécutif au
Grand Conseil du 16 mars 2011 sur les relations extérieurs du canton de Berne (Points 3.3.1, 3.3.2) apprécie qu’elles constituent « un chapitre singulier des relations extérieurs ». « Les importants éléments de
politique intérieure qu’elles comportent interdisent toute comparaison avec les relations que le canton de
Berne entretient avec d’autres gouvernements cantonaux. »
13 Par exemple, Le parcours culturel annuel de la municipalité de Bienne http://www.parcoursculturel.
ch/?do=1
14 A voire les traites de con-bourgeoisie que différents villes du Jura bernois a signé avec l’Etat de Berne a
XVIème siècle.
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3.Les aménagements institutionnels et administratifs du canton de Berne pour assurer
l’expression et le développent de l’identité francophone / romande / jurassienne
Comme le document de la Chancellerie d’Etat « Le bilinguisme du canton de Berne (langue,
institutions cantonales et statut particulier du Jura bernois) » le présente, le cadre institutionnel du
canton de Berne a été adapte, de 1993 (la date de l’entré en vigueur de l’actuelle Constitution du
canton de Berne) jusqu’aujourd’hui, pour assurer l’objectif ci-dessus. Elles envisagent la Députation
de Grand Conseil, le Conseiller d’Etat du Jura bernois, la Délégation du Conseil-Exécutif pour les
affaires jurassiennes, le Conseil du Jura Bernois (CJB), le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF)15, l’Assemblée interjurassienne, aussi que la représentation équitable16 des francophones dans l’administration comme ensemble unitaire des mesures capables à
répondre aux demandes des francophones d’être impliques au gouvernement de l’état et de la région.
Comme aménagement linguistique du territoire, on a déjà constaté que le canton de Berne
est un des quatre cantons bilingues de la Suisse (à cote de Fribourg, Valais, Grison – qui est trilingue), la région du Jura bernois étant la seule région bernoise unilingue – francophone (art.6 de la
Constitution cantonale), et l’arrondissement administratif de Bienne – le seul arrondissement
bilingue, dans la région administrative bilingue du Seeland. Les langues officielles sont donc établies au chaque niveau administratif et sont les langues dans lesquelles l’administration communiquent avec le publique. Le principe de la territorialité des langues permit l’expression publique
de l’identité francophone au niveau administratif au quelle les francophones sont majoritaires.
4.La question
Comme la précision ainsi que la procédure de plébiscites de 1974 – 1975 ont été conteste, le
résultat des plébiscites – la séparation du Juras – a été aussi mis en question d’une part par le
canton du Jura et, d’une autre part, par une parte des citoyens du Jura bernois, spécialement de la
ville de Moutier.
Pour résoudre d’une manière politique la question, le canton de Berne et le canton du Jura ont
décidé la création de l’Assemblée Interjurassienne (AIJ) pour faciliter la communication et la
collaboration entre les autorités des deux cantons et des deux Jura. L’AIJ a permis la reprise de
dialogue et aussi la création de plusieurs institutions communes.
En 2005 l’AIJ a reçu le mandat de conduire une étude sur l’avenir institutionnel de la région
interjurassienne, mandat qu’elle a accompli en 2009 avec le résultat de proposer les deux cantons
de choisir une des deux solutions :
« a) La première alternative au statu quo consiste à rassembler en un nouveau canton les trois
districts du Jura bernois et les trois districts de la République et Canton du Jura et à fusionner en
six communes les 132 communes existantes dans la région à la fin 2008; la question des bourgeoisies reste ouverte. La ville de Moutier serait la capitale du nouveau canton.
b) La seconde, intitulée « Statu quo + », vise à améliorer la situation actuelle, notamment par
une simplification du paysage institutionnel du Jura bernois, par une réorganisation territoriale
et par un renforcement de la collaboration interjurassienne. »17

15 Ces institutions et leur compétence sont établies, sur la base de la Constitution bernoise, dans la Loi
sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi
sur le statut particulier, LStP), adopte par le Grand Conseil bernois le 13 septembre 2004.
16 La représentation équitable est plus qu’une représentation proportionnelle, l’equitabilite comprend une
représentation dans toutes les Directions et services de l’administration aussi que au toutes les niveaux
hiérarchiques.
17 Conclusions de Rapport final de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), Avril 2009, http://www.aij.ch/
CMS/default.asp?ID=203, téléchargée le 28 septembre 2011
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en précisant que « les Gouvernements décideront, sous l’égide de la Confédération, de la suite à
donner aux propositions de l’AIJ. Ils apprécieront en temps voulu l’opportunité et les modalités
d’une éventuelle consultation populaire »18.
5.L’avenir
L’idée de la consultation populaire a été acceptée par les deux cantons concernés. Pourtant, il
y a encore des questions à clarifier :
De sa parte, le canton de Berne, a accepté que seuls les habitants du Jura bernois devront être
consulte, et pas tous les habitants du canton. Pour ça, la loi sur le statut particulier doit être modifiée après que les gouvernements (du Jura et de Berne) se mettent d’accord sur certains points19.
Uns de ces points visent, de notre avis, s’il y aura lieu une seule consultation de peuple au plusieurs, la question à demander, le moment à choisir.
Le choix appartienne aux politiciens et se dégagera des négociations intercantonales. Pourtant, on voit déjà que l’organisation de la consultation devra surmonte plusieurs défis.
Quant au moment du vote, le canton de Berne a avancé l’an 2013 comme possible, proposition avec quelle le canton du Jura parait être d’accord.
Sur la question à demander, le canton de Berne a précisé que, aux yeux du Conseil-exécutif,
la question devrait avoir le libelle suivant : « Voulez-vous que le Conseil-exécutif engage une procédure qui doit permettre a la population du canton et de la région du Jura bernois de se prononcer ultérieurement sur la création d’un nouveau canton selon le modèle propose par l’Assemblée
interjurassienne ? »20 Le canton du Jura n’a pas encore précisé sa position, de notre connaissance,
cette question étant étroitement liée avec celle du numéro des consultations.
Sur la question d’une seule consultation ou plusieurs, les deux cantons ont des opinions assez différentes. Le canton de Berne ést pour une seule consultation, en temps que le canton du
Jura s’est prononce pour plusieurs, comme en 1974 – 197521, chacun ave ses arguments.
On peut remarqué, par exemple, que la pouvoir de décision sur l’organisation d’une votation
sur son territoire appartienne, souverainement, à chaque de deux cantons et que la consultation
populaire pourra résulter dans une réduction de territoire bernoise plutôt que jurassien, le premier étant donc le plus affecté.
En suite, comme le Rapport final de AIJ n’a pas recommandé comme solution capable
d’éteindre le conflit celle qu’une partie du Jura bernois s’attache au canton du Jura, l’idée d’une
consultation populaire par communes paraît pour les intéressés comme un instrument impropre
pour le but accepté par les deux cantons.

18 C’est nous qui ont souligné
19 A voir le Communique de presse du canton de Berne de 27 mai 2011
20 Communique de presse du canton de Berne, 27.05.2011, p.6
21 « Les règles qu’elle a elle-même fixées pour le vote de 1974 s’appliqueront aussi a 2013, le cas échéant »
- de Le Jura Libre, 15 sept. 2011, article « CJB : un jouet bien couteux », p.3
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De plus, l’idée d’accepter une consultation par communes est rejeté, parce que cette solution
n’a pas fait l’objet de l’analyse de l’AIJ22 étant dificile de l’improviser23.
D’une autre perspective, l’enjeu est plutôt politique et les arguments juridique doivent se
contenter avec leur rôle des instruments dans une dispute identitaire.
Quant aux effets de la possible unification de Jura, le Rapport de la Section Institutions de CJB
sur les propositions de L’Assemblée interjurassienne concernant l’avenir institutionnel de la région
interjurassienne de 25 mai 2011 remarque que la séparation du Jura bernois ou de Moutier seul
(approximative 50% de la population francophone du Jura bernois) aura des effets dans le canton
et au-delà du canton de Berne :
–– Premièrement, les francophones du canton de Berne resteront encore plus minoritaires
(aprox. 5% - 3%), ce qui impliquera, peut-être, des changements institutionnelles (la Députation, le CJB) et des ressources. Les francophones biennois seront particulièrement affectés parce que sur les sujets culture et surtout éducation ils collaborent étroitement surtout
avec les autorités du Jura bernois.
–– S’il y aura une consultation dans les deux Juras, et il y aura, appariement, dans le 2013, la
question politique du Jura bernois changera profondément, seulement si on accepte la
consultation par commune. Si Moutier décidera de s’attacher au canton du Jura, il n’y aura
plus des demandes autonomistes dans le Jura bernois, mais le bilinguisme et la situation
des romands du canton de Berne seront affaiblis. On doute que la question jurassienne
disparaîtra, quel que soit le résultat parce qu’elle va reste au moins dans la mémoire collective des gens de deux cantons.
–– Le bilinguisme du canton de Berne serait donc mis en question, si on envisage que serait
plus difficile de demander a la majorité alémanique de soutenir tout l’effort impliqué par
cet aménagement pour une minorité resté peut-être non beaucoup plus grande qu’une
autre non-nationale.
–– L’éventuelle perte d’un canton bilingue affectera les cantons de la Suisse Occidentale, canton du Jura inclus, parce qu’ils perdront l’appui d’un grand canton, comme Berne. De
même, ça pourra affecter la cohésion de la Suisse entière parce que seulement Fribourg et
Valais resteront des cantons bilingues franco-allemands.
Ces arguments repoussent seulement sur le sens de solidarité et il paraît que le défit sera la
manière dans laquelle l’identité va se concilier avec la solidarité.
Pourtant, un avenir moins contestée semble d’offrir les projets comme La Stratégie en faveur
des agglomérations et de la coopération régionale (SACR), La Nouvelle Politique Régionale, La
Conférence TransJurassienne qui s’inscrit dans la théorie de fédéralisme coopératif24, ou l’idée de
l’espace fonctionnel de l’Arc Jurassien.
22 « Le gouvernement jurassien ne partage pas les allégations prétendant qu’une consultation populaire
ne pourrait porter que sur deux modèles étudies par AIJ au cours de ses travaux. en effet, dans les
conclusions de son rapport, dans le chapitre intitule Solution politique a la Question jurassienne (de
Rapport final de AIJ , avril 2009, p.41), l’AIJ affirme que (...) ce serait faire preuve de fatuité que de produire une conclusion univoque et péremptoire selon laquelle telle ou telle piste serait la seule forme institutionnelle a considérer pour la région interjurassienne (...) l’AIJ ne dit nullement que la votation doit se limiter a tels deux modèles. Au contraire, dans ses recommandations, l’AIJ précise qu’il appartient aux
deux gouvernements d’apprécier les modalités de la consultation populaire, sous l’égide de la Confédération », Rapport du Gouvernement eu Parlement sur la reconstruction de l’unité du Jura, RCJU, 7 juin
2011, p.7, www.jura.ch/gvt
23 Peut-être cette solution serait analyse après et si le résultat de la consultation régionale sera négatif pour
l’unification des Juras.
24 Deuxième rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil du 16 mars 2011, p.20

270

Ces préoccupations pour coopération intercommunale et interrégionale ont déterminé, en
2007, la modification de la Loi sur les communes, à la base de l’art. 3 al.3 de la Constitution. Les
nouvelles dispositions de la loi sur les communes permettent la création, par vote populaire régional, des conférences régionales comme corporations de droit public. De ce point de vue, on
voie une différence entre les actuelles conférences intercantonales, organisées par concordats
entre les cantons et les conférences régionales envisagées par la Loi des communes, les derniers
etant organisées comme corporation de droit publique.
Dans le cadre de la Conférence Régionale de Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, comme dans
tout autre conférence régionale projetée, les décisions sont à prendre par la majorité des voix.
Pourtant, dans cette conférence, parce que les francophones seraient encore minoritaires, la loi
prévoit, pour les affaires concernant principalement le Jura bernois, la possibilité d’un vote séparé à l’initiative de dix communes de la région, comme disposition permettant à assurer la prise
en compte des intérêts différents des francophones de Jura bernois.
En complétant le tableau de l’avenir de la région francophone du canton avec cet élément, il
paraît qu’il y reste encore des éléments a clarifier, parmi-elles, les relations entre les organes
comme CJB et CAF et les organes responsables pour la culture/la subvention de la culture dans la
nouvelle organisation.
6.Conclusions
La protection des minorités nationales reste un domaine dans lequel les états manifestent leur
souveraineté, en ce qui concerne les moyens choisis et l’allonge de cette protection au-delà de la
protection générale des droits de l’homme.
La Suisse et la Roumanie reconnaissent les minorités nationales et ont ratifié la ConventionCadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires25 ainsi que les autres instruments internationales relatifs aux droits de l’homme26.
Pourtant, les situations différentes historiques, démographiques et constitutionnelles on fait que
la Roumanie organise la protection de ses minorités nationales dans un système plutôt uniforme,
pour toutes les minorités, en temps que Suisse la fait d’une manière différenciée, les mesures les
plus fortes visant la protection des minorités francophone, italophone, romanche et germanophone, même si les Juifs et les gens de voyages sont aussi reconnus comme minorités nationales.
La protection des minorités linguistiques nationales est dirigée par les principes des égalités
des langues nationales et officielles, et par le principe de la territorialité, d’ou résulte un schéma
linguistique générale qui, même si fait des distinctions entre les gens parlant ces langues, il ne
s’agit pas de la discrimination, à notre avis. Les distinctions sont justifiées et proportionnelles
avec leur but – la réalisation de cette schéma linguistique spécifique qui vise d’assurer la gouvernance de la société multiculturelle suisse.
En ce qui concerne les notions utilisées, on remarque que les parlements fédéral et cantonal
de Berne préfèrent les notions de minorités linguistiques et culturelles, au celles des minorités
nationales ou ethniques, pour des raisons d’historie et de la multiculturalité du peuple suisse.
Le rôle principal dans la protection des minorités culturelles et linguistiques revienne, grâce à
la Constitution fédérale aux cantons.
Le canton de Berne, par sa constitution, accorde une protection particulière à la minorité
francophone, dont la langue est la deuxième langue officielle du canton. Aux ces mesures spé25 Entrée en vigueur en Suisse le 1 avril 1998 et en Roumanie le 1 mai 2008.
26 Convention Européenne pour la protection des droits de l’homme, Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Roumanie - 9 déc 1974 , Suisse
- 18 juin 1992), Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Romania - 15 sept 1970, Suisse - 29 nov. 1994),
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ciales s’ajoutent celles prises à niveau fédérale qui assurent aussi la protection des autres minorités
reconnues au ce niveau et aux personnes appartenant aux autres cultures ou langues.
Les mesures relatives à la minorité francophone vise d’en assurer la protection, mais aussi la
promotion et le développement de la minorité, et l’expression de son identité particulière par des
droits individuels reconnus aux membres de cette minorité, par la création des institutions spéciales (CJB, CAF) et par l’introduction des procédures (le vote séparé de la Députation, l’octroi
des subventions etc.) qui concrétisent la participation effective de cette minorité a la vie politique
cantonale, régionale, locale.
Au ces mesures il s’ajoute ceux envisagées pour assurer la cohésion du canton en limitant les
compétences spéciales des ces institutions aux domaines de la culture, langue, l’enseignement.
Pour compléter l’image, il faut ajouter les droits électoraux classiques (de vote et d’être élu) et
de la démocratie directe qui, lorsque s’exerce au niveau régional, ou la minorité francophone est
majoritaire, dans le Jura bernois, permet une réale autonome régionale, à notre avis.
En pensant au futur, il est impossible de détacher l’avenir du canton de ce de la Suisse entière.
A ce niveau, des divers projets essai de compenser les découpages étroits communales et cantonales avec des nouvelles institutions conçues au niveau régional et intercantonal pour faciliter le
développement du pays dans l’ère de la mobilité et de la communication, en respectant toujours
les droits traditionnelles du peuple suisse, a notre avis, partie essentiale de l’identité suisse.
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Abstract
Le Laboratoire d’Études Européennes, Sociologie Applicative et Politiques Régionales, entité de
recherche et d’activités didactiques dans l’Université d’État Alecu Russo de Balti, a organisé la collection des données au sujet nominalisé, entre 2 et 17 mai 2012. L’enquête sociologique par l’intermédiaire du questionnaire a été administrée sur un échantillon de 1085 sujets, sélectés parmi la population ordinaire, et l’interview semi-structurée a été appliquée sur un échantillon de 243 experts de
42 mairies.
En ce qui concerne la capacité de planification des gouvernements locaux, on peut juger en fonction du degré de réflexion des problèmes prioritaires avec lesquelles se confrontent les communautés
sur le plan du développement économique de la localité: 79 % des membres de l’Administration Publique Locale ont affirmé que ces priorités ont été reflétées dans un plan de développement socioéconomique et 21 % ont répondu négativement. La réflexion inadéquate des problèmes de la communauté dans les plans de développement socio-économique constitue une preuve décisive de graves
lacunes qui existent dans ce domaine.
Une autre modalité de mesurer la capacité de planification du développement de la communauté réside dans le degré de mise en œuvre de ces plans. La population ordinaire qui a affirmé
l’existence de ces plans dans leurs localités, a évalué l’implémentation de ceux-ci en proportion de 37
%. L’implémentation partielle des plans de développement socio-économique des localités, même si
on parle hypothétiquement, dans certaines situations, a été conditionnée aussi des facteurs objectifs.
Et cela constitue un argument en faveur de la conclusion sur la capacité insuffisante de planification
des gouvernements locaux. En outre, cette conclusion est également prouvée par la réponse aux
autres questions: 24 % des répondants ordinaires considèrent que dans leur localité n’existent pas des
spécialistes formés en planification et développement socio-économique, 12 % n’ont pas répondu, 37
% ont nié la formule selon laquelle dans la communauté se trouve toujours „la bonne personne au
bon endroit”.
Afin d’améliorer les services de planification et d’attirer des investissements, selon les membres de
l’Administration Publique Locale interviewés, il faut entreprendre les actions suivantes:
1. Engager par concours et motiver les spécialistes pour accroître les résultats de leur activité;
2. Réaliser régulièrement des formations adéquates dans le domaine;
3. Assurer une plus grande transparence de l’administration locale aux citoyens, aux agents économiques, aux ONG, aux média et éveiller leurs intérêts en ce qui concerne les mesures de
planification et d’attraction des investissements;
4. Décentraliser réellement, par l’autogestion financière des processus visant à résoudre les problèmes de la communauté.
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Laboratorul de Studii Europene, Sociologie aplicativă şi Politici Regionale, entitate de cercetare şi de activităţi didactice în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, a organizat
colectarea datelor empirice la tema nominalizată în perioada 2 mai 2012-17 mai 2012. Ancheta
sociologică prin intermediul chestionarului a fost administrată pe un eşantion de 1085 de subiecţi, selectaţi din populaţia de rând, iar interviul semi-structurat a fost aplicat pe un eşantion de
243 de experţi din 42 de primării din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Investigaţia efectuată urmărea scopul de a diagnostica capacitatea APL de a planifica, a atrage
şi a gestiona investiţii şi a elabora soluţii adecvate în vederea sporirii capacităţii instituţionale în
acest domeniu
Despre capacitatea de planificare a guvernelor locale putem judeca în funcţie de gradul de
reflectare a problemelor prioritare cu care se confruntă comunităţile în planul de dezvoltare economico-socială a localităţii: 79% din membrii APL (experţi) au afirmat că aceste priorităţi au fost
reflectate într-un plan de dezvoltare economico-socială, iar 21% au răspuns negativ. Reflectarea
inadecvată a problemelor comunităţii în planurile de dezvoltare economico-socială este o probă
concludentă a carenţelor ce există în acest domeniu.
O modalitate de măsurare a capacităţii instituţionale a APL de a atrage şi gestiona investiţii
vizând dezvoltarea comunităţilor constă în gradul de implementare a acestor planuri. Populaţia
de rând, care a afirmat existenţa planurilor de dezvoltare economico-socială în comunitate, a
evaluat implementarea acestora în proporţie de 37%. Implementarea parţială a planurilor de
dezvoltare economico-socială a localităţilor, chiar dacă ipotetic vorbind, în anumite situaţii a fost
condiţionată şi de factori de ordin obiectiv, constituie un argument în favoarea concluziei cu
privire la capacitatea insuficientă de planificare, atragere şi gestionare a investiţiilor de către guvernele locale. De altfel, această concluzie este consolidată şi de răspunsul la alte întrebări: 24%
din respondenţii de rînd consideră că în localitate nu există specialişti pregătiţi în planificarea şi
dezvoltarea economico-socială (12% n-au răspuns), 37% au infirmat formula conform căreia în
comunitate „la locul potrivit este omul potrivit”, iar la întrebarea ce împiedică specialiştii din APL
să planifice corect dezvoltarea localităţii şi atragerea investiţiilor, populaţia de rînd a listat cauzele în felul următor:
Necunoaşterea metodelor, instrumentelor de planificare-22%
Insuficienţa experienţei de gestionare a investiţiilor-22%
Incompetenţa-19%
Lipsa informaţiei privind potenţialii investitori-17%
Factorii politici locali-12%
Factorii politici naţionali-7%
Altceva-1%
În vederea stabilirii unui diagnostic cât mai obiectiv asupra dimensiunii de care ne ocupăm
este raţional să comparăm opinia oamenilor de rând cu explicaţiile invocate de experţi. Membrii
APL listează cauzele care conduc la scăderea capacităţii de proiectare a guvernelor locale, după
cum urmează:
Lipsa resurselor financiare în bugetele locale şi a resurselor din exterior care sunt necesare, în
mare parte, în calitate de contribuţie proprie la atragerea investiţiilor;
Lipsa informaţiei despre potenţialii investitori;
Gradul insuficient de formare în domeniu;
Subaprecierea acestei dimensiuni, în special, din cauza numărului mare al obligaţiunilor de
serviciu.
Insuficienţa resurselor financiare în fiecare comunitate concepută separat poate fi depăşită
într-o anumită măsură prin cooperarea intercomunitară. Investigaţia efectuată a demonstrat deschiderea oamenilor de rind spre colaborarea cu localităţile vecine. Chiar dacă idea intercomu274

nalităţii nu prea are tradiţii în Republica Moldova1, cea mai mare parte a populaţiei (73%) conştientizează necesitatea cooperării eforturilor primăriilor în vederea soluţionării celor mai prioritare probleme cu care se confruntă localităţile din ADR Nord2.
ADR Nord urmează să utilizeze la maximum această predispoziţie spre cooperare intercomunitară a populaţiei, conştienţizând faptul că acceptarea ideii nu înseamnă, în toate cazurile, şi
depunerea eforturilor (de către populaţie) pentru a implementa ideea susţinută. Despre aceasta
ne vorbesc elocvent datele cu privire la participarea populaţiei la soluţionarea problemelor comune din localitate:
1. Mă implic permanent - 3%;
2. Mă implic după posibilităţi - 45%;
3. Mă implic foarte puţin - 26%;
4. Nu mă implic deloc - 26%.
Nu este întâmplător faptul că doar 36% din respondenţi se consideră membrii activi ai comunităţii, în timp ce 49% din populaţie nu se consideră membru activ al comunităţii. Şi experţii
(membrii APL) consideră pasivitatea populaţiei drept una din cauzele principale care generează
probleme în dezvoltarea comunităţii. Astfel, printre cauzele care generează probleme în dezvoltarea comunităţii manifestarea nominalizată este plasată pe locul 3 (19%), pe primele două poziţii
fiind „sărăcia populaţiei” (23%) şi „plecarea oamenilor peste hotare” (21%). Este de remarcat, că
oamenii de rând au identificat exact aceleaşi 3 cauze de bază care condiţionează probleme în
dezvoltarea comunităţii, plasând pe primul loc „plecarea oamenilor peste hotare”. Această coincidenţă a viziunilor este un argument forte împotriva celora care diminuează importanţa opiniei
populaţiei de rând în gestionarea socialului, inclusiv, în procesul elaborării şi adoptării deciziilor
administrative.
Activismul civic insuficient al populaţiei nu trebuie să ne descurajeze. Or, Consiliul Europei
încurajează statele membre să implementeze şi să susţină cooperarea intercomunală. Astfel, Recomandarea 221 (2007) a Congresului Puterilor Locale cu privire la cadrul instituţional de cooperare intercomunală a recomandat statelor membre să stabilească un cadru juridic suficient de
expres, previzibil şi acceptabil pentru realizarea cooperării intercomunale, să sensibilizeze aleşii
locali în ceea ce priveşte avantajele cooperării intercomunale şi să pună la dispoziţia lor module
de formare cu privire la crearea şi funcţionarea mecanismelor şi organismelor specifice de cooperare intercomunală.
În vederea realizării efective a cooperării intercomunale, autorităţile publice locale urmează
să circumscrie necesităţile concrete într-un domeniu şi în anumite localităţi cadrului legislativ
existent, astfel încât pentru fiecare serviciu, în funcţie de localitate, să fie identificată cea mai
avantajoasă formă organizatorico-juridică de cooperare3. Printre formele de cooperare intercomunală se numără: Societatea pe acţiuni, Societatea cu răspundere limitată, Instituţia publică,
Grupa financiar-industrială, Parcurile industriale. Domeniile prioritare de cooperare intercomunală sunt: drumurile, alimentarea cu apă şi canalizarea, managementul deşeurilor.
1	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
În 2010, 71,8% din respondenţii chestionaţi (eşantion naţional) în cadrul studiului „Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare
europeană” au declarat că localitatea lor nu era parte a vreunui consorţiu care ar putea implementa un
proiect comun //http://www.viitorul.org.
2 Colaborarea intercomunală este dreptul comunelor şi al municipalităţilor, realizat în procesul exercitării
competenţelor lor, de a coopera în cadrul unor structuri specifice şi de a se asocia cu alte comune/
municipalităţi în vederea realizării obiectivelor de interes comun.
3	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Bostan, Galina. Sinteza studiului „Noi perspective pentru intercomunatate în Republica Moldova”, august 2011, p.22.
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Aşadar, liderii locali urmează să valorifice potenţialul celor 64% din populaţie care manifestă
pasivitate faţă de problemele cu care se confruntă localitatea. Evaluarea eforturilor care le întreprind guvernele locale în această direcţie a fost realizată prin intermediul câtorva întrebări. Astfel, în opinia respondenţilor, APL le solicită consultare în soluţionarea problemelor comunitare:
1. foarte des - 2%; 2. des - 7%; 3. nici des, nici rar - 19%; 4. rar - 22%; 5. foarte rar - 13%; 6. Nici o
dată - 37%.
În contextul acestor date, poziţia conducătorilor guvernelor locale în ceea ce priveşte pasivitatea populaţiei urmează să fie interpretată foarte critic, nuanţat. Astfel, conform studiului
„Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul
proceselor de integrare europeană”4 (2010) în cadrul căruia au fost evaluate şi opiniile autorităţilor publice locale, printr-un ghid de interviu structurat auto-administrat pe un eşantion total de
39 APL din diferite regiuni ale ţării şi de caracter eterogen (sate, orăşele şi oraşe), principalele
obstacole în ceea ce priveşte implementarea proiectelor europene erau (răspunsuri multiple):
1. Lipsa personalului calificat - 84,2%;
2. Lipsa iniţiativei din partea populaţiei - 73,7% (sublinierea ne aparţine- GH. Neagu)
3. Birocraţie - 42,1%;
4. Perioada lungă de implementare - 42,1%;
Se pare că liderii guvernelor locale nu conştientizează pe deplin responsabilităţile ce le revin
în antrenarea locuitorilor în rezolvarea problemelor localităţii: în această activitate se manifestă
carenţe serioase. Despre aceasta ne vorbesc datele investigaţiei noastre expuse ceva mai sus cu
privire la consultarea populaţiei din localităţi, cât şi faptul că 11% din respondenţi au solicitat
respectarea de către conducerea localităţii a opiniei cetăţenilor de rând, ca una din măsurile ce
trebuie de întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia economico-socială din localitate.
În activităţile (de lungă durată) orientate spre depăşirea pasivităţii unui segment considerabil
al localnicilor, ADR Nord urmează să conceapă comunităţile locale ca şi un capital social 5. („Capitalul social este creat când relaţiile dintre oameni se schimbă în aşa mod încât facilitează acţiunea”, „capitalul social se referă la caracteristici ale organizării sociale, cum ar fi reţelele sociale,
normele şi încrederea, care facilitează coordonarea şi cooperarea pentru beneficiu mutual”.6 ).
Prin capital social din perspectiva grupului şi/sau localităţii înţelegem măsura în care comunitatea este integrată în vederea susţinerii contractului, menţinerii ordinii societale moderne a
cărei natură este contractuală7 sau, mai simplu spus, integrarea eforturilor în vederea soluţionării
problemelor comunităţii. Din această perspectivă, este de remarcat rolul ONG-urilor în soluţionarea problemelor comunităţii. Chiar dacă, de cele mai multe ori, ONG-urile contribuie la rezolvarea unor probleme locale, importanţa lor macrosocială constă şi în faptul că pun la dispoziţie o
reţea organizată care poate fi convertită spre diverse utilităţi. După cum demonstrează experienţa, angajarea civică este o condiţie a bunei guvernări şi a prosperităţii economice a diverselor regiuni din Italia8.
4 Bordeianu, Mircea, Cruc, Olesea, Osoian, Ion. Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană. Chişinău,2011//http://www.
viitorul.org.
5 Capital denominează o „acumulare de muncă (în formă materială sau încorporată) care, atunci când
este realizată pe bază privată, exclusivă, de către agenţi sau grupuri de agenţi le permite acestora să devină energie socială în forma de muncă reificată sau vie” (Bourdieu & Wacquant, 1992:118-119. Apud,
Sandu,Dumitru. Spaţiul social al tranziţiei. Iaşi:Editura Polirom, 1999, p. 218).
6 Petrovici, Norbert. Comunitatea înţeleasă ca resursă//web.adatbank.transindex.ro/.../web6-7_07_...
7 Ibidem
8 Ibidem.
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În acelaşi timp, este regretabil faptul că populaţia de rând nu conştientizează pe deplin rolul
considerabil al ONG-urilor în dezvoltarea durabilă a regiunii. Investigaţia noastră demonstrează
că doar cca 60% din respondenţii de rând consideră activitatea ONG-urilor în procesul de dezvoltare comunitară ca fiind „foarte importantă/importantă. De aici concluzia: fără schimbarea
mentalităţii locuitorilor în ceea ce priveşte rolul ONG-urilor şi angajarea civică potenţialul capitalului social nu va spori, chiar dacă starea financiară a comunităţilor se va îmbunătăţi.
Capacitatea APL de a planifica, atrage şi gestiona mijloace în vederea soluţionării problemelor
cheie cu care se confruntă comunităţile a fost măsurată şi prin intermediul întrebării (de control)
dacă administraţia publică locală este în stare să rezolve problemele comunităţii: doar 60% din
populaţia de rând manifestă încredere în capacitatea APL de a rezolva problemele respective (30
– au răspuns negativ, 10% nu au răspuns).
Populaţia de rând, ca şi membrii APL, conştientizează rolul considerabil al resurselor financiare în soluţionarea problemelor comunităţii. De altfel şi în Avizul Comitetului Regiunilor al UE
(CoR) este subliniat faptul că, consolidarea autonomiei financiare a autorităţilor locale este o
parte esenţială a procesului de identificare a soluţiilor pentru problemele comune prin intermediul cooperării regionale şi transfrontaliere între autorităţile locale şi regionale din UE şi Republica Moldova9. În acelaşi timp, populaţia de rând din Regiunea de Dezvoltare Nord depreciază
rolul considerabil al autonomiei locale, decentralizării (fiscale şi financiare) în rezolvarea problemelor acumulate. Aceeaşi constatare este dedusă şi din analiza răspunsurilor experţilor la întrebarea ce ţine de cauzele ce generează probleme în dezvoltarea comunităţii. Numai 2% din membrii APL au indicat asupra gradului insuficient al autonomiei locale (ultima cauză, după importanţă). Or, studiile existente în domeniu demonstrează că fără o decentralizare adecvată, fără
depăşirea caracterului fragmentar al organizării teritorial-administrative, nu este posibilă accelerarea dezvoltării economico-socială a regiunilor şi a ţării în ansamblu. Astfel, administraţiile locale cu un buget mic nu au întreaga gamă de instrumente necesare pentru elaborarea cerinţelor
pentru proiectele finanţate de UE. Pentru a fi eligibile pentru Programul Operaţional Comun
România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, de exemplu, autorităţile locale trebuie să
elaboreze proiecte cu un buget de 100.000-1.000.000 de euro. În virtutea cerinţei de cofinanţare
de 10%, multe administraţii locale nu ar fi în stare să prezinte, de exemplu, o propunere de un
proiect de 1,5 milioane Euro, întrucât în aproximativ jumătate de localităţi bugetul anual este mai
mic decît cele 150.000 de euro necesare pentru cofinanţare10. Aceste argumente constituie o dovadă în plus în favoarea ideii intercomunalismului.
Percepţia eronată a rolului autonomiei locale în dezvoltarea regiunilor ne demonstrează necesitatea gestionării/manipulării aşteptărilor oamenilor de rând (dar şi a membrilor APL) şi de
diseminare a informaţiilor ce ţin de relaţiile dintre administraţia publică centrală şi administraţia
publică locală, corelată (luând în consideraţie şi alte date) cu rolul acţiunilor civice în eficientizarea activităţii guvernării locale. Acest lucru este cu atât mai necesar, cu cât chestiunea cu privire
la decentralizare este abordată (cel puţin de către unii factori decizionali) ca fiind de o importanţă majoră şi urmează a fi implementată cât mai curând.
În acest context apare întrebarea firească în ce măsură membri APL sunt pregătiţi pentru
descentralizarea efectivă a procesului de administrare. Ipoteza care se desprinde din datele invocate anterior nu este deloc favorabilă implementării efective a reformei cu acest deziderat.

9 Apud: Bordeianu, Mircea, Cruc, Olesea, Osoian, Ion. Evaluarea atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor
autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană. Chişinău,2011//http://
www.viitorul.org.
10 Ibidem.
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Trezeşte o mare îngrijorare faptul că un segment important al populaţiei de rând (17%) consideră că liderii APL îşi realizează interesele personale/de grup şi nu interesele comunităţii. În
vederea măsurării gradului de obiectivitate, am invocat şi răspunsurile la alte câteva întrebări:
astfel, 12% din respondenţii de rând consideră că factorii politici locali îi împiedică pe specialiştii
locali să planifice corect dezvoltarea localităţii şi atragerea investiţiilor, 37% au răspuns negativ la
întrebarea dacă în localitatea în care trăiesc specialiştii care se ocupă de planificare şi dezvoltarea
socio-economică sunt la locul potrivit.
Aceste date corelative cu poziţia a 24% din respondenţi care consideră că în comunitate nu
există specialişti pregătiţi în planificarea şi dezvoltarea socio-economică, la care se alătură 33%
din intervievaţi care consideră că în localitatea nu este în proces de dezvoltare/schimbare solicită
de ADR Nord şi alte instituţii abilitate să iniţieze măsuri sistemice de formare continuă a membrilor guvernelor locale. Opinia publică a sugerat şi temele principale ale formării profesionale continue:
–– Modalităţi de atragere a investiţiilor în economia locală;
–– Perfecţionarea planificării dezvoltării comunităţii;
–– Modalităţi de sporire a rolului primăriei în gestionarea problemelor economice din localitate;
–– Rolul opiniei oamenilor de rând în eficientizarea conducerii comunităţii.
Să invocat şi răspunsurile experţilor: doar 61% din cei intervievaţi au afirmat că în localitate
există specialişti pregătiţi în domeniul planificării şi dezvoltării economico-sociale, (39% au răspuns negativ). 31% din membrii APL au apreciat capacitatea instituţională a administraţiei locale în atragerea investiţiilor ca fiind „nici dezvoltată, nici nedezvoltată”, 10%- „nedezvoltată”, 3%
inexistentă. Acest punct de vedere, în mare, este comparabil cu atitudinea cetăţenilor de rînd:
33% au afirmat că localitatea la moment nu se află în dezvoltare (NS/NR-11%), 24% presupun că
în localitatea în care trăiesc nu există specialişti pregătiţi în planificare şi dezvoltare socio-economică (12% n-au răspuns), 37% au afirmat că ideea potrivit căreia „la locul potrivit este omul potrivit” nu este valabilă pentru localitatea respectivă (12% n-au răspuns); la întrebarea ce împiedică specialiştii din APL să planifice corect dezvoltarea localităţii, 19% au indicat „incompetenţa”,
22% - „necunoaşterea metodelor, instrumentelor de planificare”; 30% din respondenţi nu cred că
APL este în stare să rezolve problemele comunităţii.
Aşadar, opinia membrilor APL Nord şi a populaţiei de rând ne conduce la concluzia că aproximativ 30-40 % din APL nu dispun de specialişti bine pregătiţi pentru dezvoltarea durabilă a
localităţii (sau aceştia nu sunt implicaţi în aceste procese). În acelaşi timp, atât membrii APL, cât
şi populaţia de rând conştientizează adecvat prioritatea problemelor ce urmează a fi soluţionate
în comunitate şi, de asemenea, modalităţile, instrumentele cu ajutorul cărora poate fi atins acest
deziderat.
Datele cantitative culese ne permite să conchidem că APL a achiziţionat, totuşi, o anumită
experienţă în ceea ce priveşte elaborarea şi implementare unor proiecte. Faptul că 54% de respondenţii de rând au afirmat că în comunitatea lor au fost implementate proiecte pentru rezolvarea
anumitor probleme ( 84% - membrii APL)) , iar obiectivele propuse, în cea mai mare parte, au
fost atinse (63% confirmă reuşita) demonstrează acest fapt. Or, fără concursul APL aceste proiecte nu puteau fi implementate.
În vederea perfecţionării tehnologiilor de planificare, atragere şi gestionare a resurselor pentru necesităţile comunităţilor, urmează, în primul rând să se intensifice procesul de diseminare a
informaţiei despre potenţialii donatori. Concomitent, este important ca în cadrul APL să existe,
cel puţin, o persoană cu abilităţi necesare pentru elaborarea proiectelor (cunoaşterea limbii engleze; cunoaşterea procedeelor de elaborare a proiectelor: experienţa României a demonstrat fap278

tul că 76% din valoarea totală a finanţării de proiecte aprobate pentru primării din valoarea totală a finanţării a fost obţinută de către autorităţile locale care au personal specializat11.
Abordarea sintetică a materialului empiric colectat în procesul investigaţiei noastre ne permite să conchidem că cele nai relevante căi de eficientizare a procesului procedurii de elaborare,
atragere şi implementare a proiectelor destinate soluţionării problemelor comunităţii sunt următoarele:
–– angajarea prin concurs a şi motivarea adecvată a specialiştilor
–– realizarea i adecvate permanente în domeniu;
–– deschiderea mai mare a administraţiilor locale către cetăţeni, agenţii economici, ONG-uri,
mass-media şi cointeresarea acestor entităţi în realizarea măsurilor de planificare şi atragere a investiţiilor;
–– consolidarea colaborării cu instituţiile financiare şi cu cele donatoare;
–– demonstrarea investitorilor potenţiali a modalităţilor de utilizare a investiţiilor precedente,
creşterea gradului de transparenţă în managementul proiectelor.
–– efectuarea descentralizării reale prin intermediul autogestionării financiare a proceselor
orientate spre soluţionarea problemelor comunităţii.

11 Toth,A., Dărăşteanu,C.,Tarnovschi,D. Autorităţile locale faţă în faţă cu fondurile europene. Bucureşti:
Fundaţia Soros-România, 2010, p.37, apud , Bordeianu, Mircea, Cruc, Olesea,Osoian, Ion. Evaluarea
atitudinilor, capacităţilor şi nevoilor autorităţilor Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană. Chişinău,2011//http://www.viitorul.org.
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Abstract
L’utilisation d’étiquettes RFID est aujourd’hui en constante augmentation. Ce type de technologie
peut être utilisée dans différents domaines tels que, comme dans ce cas précis, pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Cet article traite du développement de la technologie d'Identification
par Radiofréquence et de ses implications juridiques en ce qui concerne le contexte italien, qui
pourrait être considéré comme l'une des réalités le plus avancés, du point de vieu juridique, de
l’Union européenne. En particulier en Italie il y a une double protection pour les personnes concernées quand ils sont impliqués dans l'activité des travailleurs. En fait, il ya bien sûr la directive de
protection des données, integrée par le Code italien sur la Confidentialité (décret législatif no.
196/2003), mais il y a aussi le statut des travailleurs (loi n. 300/1970) qui prend en charge le premier
acte législatif pour protéger la vie privée et la sécurité, des travailleurs italiens.
En outre, le Garant italien de Confidentialité est très attentif à ces situations et il a déclaré dans
un certain nombre de cas relatifs aux enjeux des TIC et de la vie privée. De cette façon, il a soutenu
la création d'un cadre juridique utile pour comprendre les règles fondamentales qui doivent être respectées pour mettre en œuvre un système RFID.
En plus des questions de confidentialité cet article montre également comment il est important
l'attention sur la sécurité des travailleurs. De cette façon, nous parlons d’un sujet qui est plus important que la protection des données personnelles. Dans certains cas, les dispositions de protection des
données doit succomber sous les règles de la sécurité des lieux de travail.
Enfin, dans la conclusion, l'auteur conseille aux personnes qui travaillent dans ces domaines la
manière de procéder, d’un point de vue juridique, afin de developer un système RFID, finalisé à la
sécurité des lieux de travail.
INTRODUCTION
In recent years, hardware devices, increasingly smaller and cheaper combined with increasingly powerful and reliable software, have led to the creation of so-called “Smart Environments”:
this environment is defined as: «a physical world that is richly and invisibly interwoven with sensors, actuators, displays, and computational elements, embedded seamlessly in the everyday objects
of our lives, and connected through a continuous network» [1]. In a typical view, these physical
devices work to support individuals in their daily activities in a way as natural as possible. The
objects of common use are equipped with sensors and connections in order to be able to operate
with each other and with the surroundings.
Generally, a smart environment (i) includes integrated devices in the environment, (ii) provides context-aware information recognizing the people and the context in which they are located, (iii) can be customized according to the needs of people and the environment itself (iv) is
adaptive since it changes according to the situation, and (v) is able to anticipate the needs of
people. In order to implement smart environment, even in ambient related to public administra280

tion, Wireless Sensor Network [2] and Body Sensor Network [3]can be used because they can be
easily integrated into the environment and physical persons. The creation of these environments
has the aim of creating safe work environments, intelligent and proactive against the occurrence
of danger. Unlike the current solutions, which in most cases are able to simply report the occurrence of a dangerous situation after this has occurred, the RFID system wants to prevent such
situations predicting and managing potential risks, especially in cases where these are due to occur concomitantly of different situations, which individually would not be dangerous [4].
Obviously, this involves physical activity of workers and their personal data.
REMOTE CONTROL OF WORKERS ACTIVITY - THE ITALIAN CASE
The article 4 of the Italian law no. 300/1970 (henceforth the Workers’ Statute) prohibits the
installation of audio-visual and other equipment that have as their purpose, decisive and exclusive, remote control of the workers activity [5]. Even in the ministerial report that accompanied
this law specifies that the needs of the productive organization of the employer must still be accompanied with a human dimension, and therefore not exaggerated, use of technology [6].
If the presence into a plant, in its nature, is potentially suitable for remote control of the workers, this activity can be justified by the criteria of objectivity and necessity required by law and by
«organizational and production requirements or the job security.» It is necessary, in this case, an
agreement with the trade unions of the company or, in their absence, with the works council. The
law provides that «in the absence of agreement, at the request of the employer, carried out by the
Labour Inspectorate (in our system is the duty of the Labour Office of Province), dictating, if
necessary, the procedures for the use of these facilities.»
The article 4 of the Statute speaks specifically about worker’s activity, unlike article 3 where
reference is made in employment (so more specific), just to give a substantial and general uncertainty to the protected good and to make it easily adaptable to changing technologies. Of course,
with new Legislative Decree no. 196/2003 (hereinafter the Privacy Code) we have not an overlap,
but an addition of protection: there will have to comply with the dictates of both the Workers’
Statute and the Privacy Code.
Extremely misleading is the concept of “other equipment” of the article 4 because potentially,
with the evolution of today’s technology, there may be included electronic instruments which are
also used in order to ensure the protection of personal data, installed on a server or on PCs provided to employees (for example, a log file or a system control for illegal access) and in general
systems for protection of workstations. It is therefore necessary, for the equipment that are not
exclusively designed to control (and therefore prohibited), perform a careful balancing of interests between the dignity of the worker and, in this case, safety in the workplace. For example, in
the absence of agreement with the trade unions, according to the procedure of article 4, paragraph 2, of Workers’ Statute, in the past, the installation of Kienzle devices would be illegal.
In specific reference to the RFID tags, there are who is in favor if security needs, or the protection of company assets requires, the use of such means, but always with the consent of article 4,
paragraph 2, of Workers’ Statute [7]. Another part of the Italian doctrine is against any use of such
devices [8]. Others, perhaps with more liberal spirit, say that the provision of article is due solely
to non-essential systems to the execution of performance such as, for example, the PCs that, as
essential tools for the performance of work (in some work), are not to be considered as potentially suitable for the control of the worker [9]. According to a minority doctrinal orientation, and
if the text were limited to the verification of the correct use of the tools available to the employer,
and did not concern then a supervising of workers, then it would not apply even the second paragraph of article 4 [10]. We move in this direction: the so called defensive controls. The Italian
Supreme Court has already held, however, that there are no absolute defensive controls, but must
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be assessed in each single case what you want to inspect, remaining «certainly outside the scope
of the application of the rule on direct controls to ensure illegal conduct (access to restricted areas
such as illegal conduct) of the employee (so-called defensive controls) such as, for example, access
control systems to restricted areas or, indeed, the apparatus for detection of unwarranted calls.»
(Cass. 3 aprile 2002, n. 4746).
SAFETY AT WORK
An analysis of the key figures who are involved in the prevention, and therefore have an active
role in safety at work, we will find a top-down structure with the person responsible at its peak,
which is in principle the employer.
«Employer»: means the person who owns the employment agreement with the employee or, at
least, the person who, according to the type and structure of the organization in which the employee works, has the responsibility of his own organization or the production unit because it exercises decision-making powers. In reference to Legislative Decree no. 81/2008 (hereinafter TUSL),
therefore, we can summarize the positions of the employer in three definitions. Employer is:
a) in the statutory sense, the figure that materially and formally entered into the contract of
employment, as provided by article 2082 of the Italian Civil Code;
b) the employer delegate, which is the entity that carries out certain functions under delegated
by the employer;
c) the employer in fact, that those who actually (principle of effectiveness) plays the role having the necessary decision-making power.
In a company is therefore possible that there are more than one employer on which there is a
liability in terms of safety. An example can be given by a company in which two or more members
maintain extensive executive powers, although there is formally a sole director. Or in the case of
multiple production units where, for each site will be an employer responsible for safety at work.
The employer must prepare the document for the risk assessment that identifies the issues
related to work activity and in which are shown the protective and preventive measures that are
necessary to safeguard the health of workers. The employer, of course, is then held to the implementation of these measures and its supervision.
«Manager»: is a person who, by reason of professional skills and powers hierarchical and
functional appropriate to the nature of the task conferred on it, shall implement the directives of
the employer organizing and supervising the work on it. This person, independently of any delegation (which may be or not), plays an active role in the management of the company, including
those aspect relating to safety. In order to qualify a person as a manager do not even need a job,
but simply a factual situation in which the same person carries on a decision, regardless of powers
and responsibilities. So there are similar skills and similar responsibilities with the figure of the
employer.
«Officer in charge»: is a person who, by reason of professional competence and within the
limits of powers and functional hierarchy appropriate to the nature of his task, supervise the work
and ensure the implementation of the directives received, checking the correct execution by
workers and exercising functional power of initiative. The officer, therefore, according to the
definition offered by TUSL has an intermediate function, the junction between the manager and
the worker. So, as the manager, the officer in charge is also directly responsible for the failure to
implement the obligations in the field of security that is specific recipient. In the absence of an
express delegation with full powers and decision-making autonomy, the officer in charge can
never obtain obligations and responsibilities as the employer (or manager), which was held in
check by appropriate forms of supervision that the safety measures are met adequately by all
workers.
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«Worker»: is the person who, regardless of the type of contract, held a job in the organization
of a public or private employer, with or without pay, but only in order to learn a craft, an art or a
profession excluding domestic and family service workers. Thus defined is equivalent to the
worker the worker-member of a cooperative or corporation, de facto, who lends his activities on
behalf of the company or coop; the associate member; the beneficiary of job training or guidance;
the student education institutions and universities; the participant in training courses in which
they use laboratories, equipment, chemical, physical and biological limited to the periods in
which the student is actually applied to such instruments; the volunteers.
«Responsible for the service of prevention and protection»: is a person in possession of
skills and professional requirements set out in article 32 of TUSL designated by the employer,
from which depends, to coordinate the service of prevention and protection against risks.
Define these key figures, we can say that the safety not only determines rights and duties, but
also helps to identify a unique company where all people are debtors and co-responsible in order
to don’t compromise the achievement of corporate security.
Obviously there are dangerous work by their nature where the risk could not be entirely eliminated at source and where this danger can and should be limited involving, for example, minimizing the number of workers in certain operations (it can take all the measures to guarantee
hygiene in some environments using appropriate equipment, etc., or it can install first aid stations, or it may be installed a system of warning about the risks involved (acoustic), it could be
given information to workers).
Thus, there is a limit of reasonableness which can’t be exceeded because, eliminating the
source of a given risk, we would get to the impossibility of execution of a work performance. This
leads us to understand how the security of the person is not itself an absolute value but it’s a «preeminent value in relation to other constitutional values with which the discipline of work must
take into account, such as in particular full development of the individual, free choice of employment, freedom of movement, freedom of information, protection public order» [11]. Obviously
there is not a person more protectable with respect to another. Again for the purpose of proportionality of the measure of safety, the tendency, even at the supranational level, is to level up the
best practices, so it’s definitely acceptable the advancement of quality standards, which are useful
to limit dangerous situation and incidents through the use of RFID technology. Of course, always
in compliance to an equalization of interest, given the importance of worker safety, it is acceptable
a “voluntary” standardization upwards (in reference to best practices developed by international
bodies for certification of processes and/or products, such as ISO standards).
DETAILS ON THE PRINCIPLE OF DEFENSIVE CONTROLS
The concept of defensive controls has been developed by Italian courts and also positively
screened by doctrine. This definition allows us to overcome an interpretative obstacle and allows
the introduction of devices suitable for monitoring but if they are aimed solely to the suppression
of unlawful conduct. In fact the concept of defensive controls has led to the development of a
form of polyvalent protection both for the employer and the employee, when the unlawful conduct must be avoided, but it can’t be considered in no way apodictically to censor so as to cancel
any guarantee of dignity and privacy. That is, we must necessarily speak of a type of operation
defined by the information: in this way becomes fundamental the contribution of trade unions to
make the arrangements for informing the employee fully aware. Hence it does not seem correct
to speak of third category, but this would also become a form of control necessarily governed by
the second paragraph of the article 4 of the Workers’ Statute [12].
In this regard, a recent judgment of the Italian Supreme Court has held that a dismissal based
on the control of some e-mail of one employee, in compliance with the article 4 and recalling the
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decision of the trial court of first instance, could be admitted. «The same court, with unchallenged finding of fact has, however, stated that the employer has made ex post control, after the
implementation of activity set against the employee, when it had uncovered evidence of the fact
as to recommend the opening a work survey. […] In this case the employer has developed some
control activities over ICT network that was independent from the mere monitoring of the execution of the work performance of employees […]. The so called defensive controls, in other words,
it was not about the exact fulfillment of the obligations arising from the employment contract,
but it was designed to ascertain the behavior that put in danger the same image of the company.»
(Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722).
It’s also true that it becomes very difficult, if not impossible, to determine when it crossed the
border of defensive controls; when the pace of the employer crosses the minefield of control of
employee’s work activity. For this reason, dialogue and information become essential.
NEW TECHNOLOGIES, PRIVACY AND CONTROLS
In the field of safety at work is essential the information that the worker receives in relation to
the risks associated with his activities and, therefore, also with regard to the measures which the
employer intends to develop.
Obviously, as mentioned above, the problem of remote control of the worker is increasingly
critical with the development of new technologies and the Workers’ Statute is definitely a defense
for privacy in the employment relationship, widely regarded (not counting then only employment, but also collaboration, co.co.pro., etc..).
The processing of personal data, even in the workplace, must necessarily consider the provisions contained in the Italian Privacy Code that, in Title VIII - Labour and Social Security, clear
the field from all types of doubt when, both in artt. 113 and 114, makes applicable the provisions
of artt.8 and 4 of law no 300/1970 (Workers’ Statute) [13].
Is therefore important to analyze the purpose and specify it in a unique way.
In terms of monitoring of telephone users, for example, even the Italian Supreme Court (see
Cass. 3 April 2002, n. 4746) analyzed what was effectively the object of control, because if the
purpose and object of control is the workers activities it will apply the article 4 of the Statute (so
we have the option of ban or of union agreement in compliance with paragraph 2 of the same
article 4), or if the control is designed to assess an unlawful use of working tools (so we have a
purpose and an object that have nothing in common with the activity’s control tout court considered) then we do not fall within the article 4 and the equipment can be installed and used without
permission. Of course, in this case the control does not extend to the content of the call, the last
three digits must be obscured, and there must be adequate information for the worker; in short,
it must always keep in mind the criteria of proportionality (and adequacy), purpose, necessity
and legality that are the cornerstones of the entire Italian Privacy Code and European data protection legal framework.
In the use of biometric data, for example, the Italian Guarantor has repeatedly stated, analyzing disparate realities and ruling differently depending on cases. Given the general principles, the
administrative authority control did not consider legitimate the processing carried out by an industry of roofing cement that used the access to the workplace through fingerprints detection
devices in order to calculate the workers’ salary. In addition to concerns about security systems
designed for the processing of data, and the inadequate privacy policy, it was definitely disproportionate and unnecessary the data treatment in respect to the purpose. It could, in fact, be
achieved the same purpose with a “simple” magnetic badge, without filing and processing biometric data such as fingerprints [14].
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In an another case, also in the field of biometrics, the Italian Guarantor is expressed in favor
terms about the use of fingerprints in milling industry (processing of grain). In such cases, the
fingerprints would be «detected and converted into a template encrypted smart card» which, in
turn, was placed in the exclusive availability of the worker. The worker during his accessing to the
work site, would have to put the smart card into a card reader and his finger on a reader: the association of the two codes would open the plant doors. The Italian Guarantor considered the
treatment, as well as technologically appropriate, proportionate and necessary because it aims to
verify the access to particular areas where only authorized personal could be play their job [15].
Along the same lines goes the general act of Italian Guarantor «Guidelines for the data treatment of private employee» that in the specific voice of biometric data processing requires that the
fingerprint, once translated in a mathematical model and putted over a smart card, shall be deleted after 7 days (automatic deletion to avoid oversights by staff).
Of particular interest is a more recent decision of the Italian Guarantor, of 4 October 2011,
regarding vehicle tracking systems in the context of the workers activity. The starting point is
definitely different, but they did not change the obiter dicta, and then the key concepts that could
be applied to all types of data processing in the workplace with the presence of new technologies
(ICT). Even if we are talking about localization of vehicles with GPS systems, on the lawfulness of
the processing of the data, the Guarantor makes explicit reference to the balancing of interest. In
addition to certify positively this type of monitoring activities, the Italian authority, in section 2.3,
states that «If you have taken the guarantees provided by the article 4, paragraph 2, law no.
300/1970 (Workers’ Statute), the private employers and public economic entities may lawfully
perform the processing of personal data (other than sensitive) relating to the location of its employees to optimize organizational needs and production or for safety at work, even without the
consent of the parties involved, as a result of this act, in application of the rules on balancing of
interests (article 24, paragraph 1, lett. g) of the Italian Privacy Code) identifies a legitimate interest in the treatment of this type of data. To balance these kind of considered interested we have to
take into account the guarantees of the law no. 300/1970». Of course it must respected the principles of relevant and not excessive. This means, for example, that the system must be compiled
in such a way to process data relating to the position of the worker in the workplace, providing,
perhaps, some shadow areas where the workers could maintain their privacy.
We can therefore anticipate analogically that, even in reference to the RFID tags, in workplaces, there seems no reason to consider them a priori prohibited.
“SMART LABELS” (RFID): THE ITALIAN GUARANTOR ESTABLISHED THE WARRANTIES FOR THEIR USE
The act of the Italian Guarantor Privacy about the use of RFID technology, although not recent, it is still important because it says some key concepts of a general nature that are the basis of
any treatment of personal data and then it makes lawful use, under certain circumstances, of innovative techniques, both of process and product [16]. In this document the authority talks mostly about consumers especially about supply trade chain, producers and distributors, and so on. If
about intern aspects we have not special difficulties (when, for example, the tags are used for a
better analysis of sales and then for a more profitable internal organization and exhibition of the
goods), this type of treatment becomes more delicate when the use RFID systems borders between personal data of third parties. Among the options that relate to this use, need of attention,
there is also the data processing related to the access to specific workplace [17].
The forecasts, therefore, in this act of the Italian authority, shall become binding even against
the employers who want to rationalize and regulate access to certain workplaces.
The starting point is the respect of general principles:
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1. principle of necessity (article 3 of Italian Privacy Code): RFID systems should be configured in order to avoid the use of personal data or the identifiability of the concerned persons, unless it is strictly necessary in relation to the objective pursued;
2. principle of legality (article 11, paragraph 1, lett. a), of Italian Privacy Code): treatment is
permitted only in compliance with the assumptions that the Code states. That is, depending on the case, when there is privacy policy or the resulting consensus or, again, when
there is the added, if required, notification to Guarantor;
3. principle of purpose and quality of data (art. 11, paragraph 1, lett. b), c), d) e e), of Italian
Privacy Code): the controller may process personal data only for specified, explicit and
legitimate purposes. The data must also be archived only for the time strictly necessary for
the purpose for which they are collected and they must be used in compliance with the
aims and objectives stated. The data should also be relevant, accurate, not excessive and
updated;
4. principle of proportionality (art. 11, paragraph 1, lett. d) of Italian Privacy Code).
Obviously can not miss the references to the privacy policy and consent, which are, moreover,
already implicitly defined within the principle of legality. With regard to the privacy policy, in
addition to providing workers with an internal official in which they identified the features and
details required for the installation of RFID tags, it could also opt for alerts with signs similar to
video surveillance. The consent, however, it’s not necessity, because the use of RFID technology
as part of the work is to be considered as a measure capable of ensuring its work activity (exemption under the article 24, paragraph 1, lett. b) of the Italian Privacy Code). Furthermore, as already said, the safety of the worker can be protected by the Legislative Decree no. 81/2008 (TUSL)
and then is connected with the exemption of the article 24, paragraph 1, lett. a) of the Italian
Privacy Code [18].
DATA RETENTION
In the case that the system allows the storage of data relating to accesses’ records via RFID
tags, it must be accomplished the principle of proportionality, also here, because the temporary
storage of data must be commensurate with the necessary time to achieve the aim pursued that
could be the safety in the workplace.
The storage should, therefore, be limited to a maximum of twenty-four hours subsequent to
registration, providing in some alternative provisions for special situations. For example, in case
of holidays, or if requested by the investigative judicial police or the judicial authorities, it will
take different and obviously longer times. It may however be foreseen a period of storage even
greater if the exigencies of the situation require it, but it is not recommended to not exceed over
a period of seven days [19].
In all cases in which you wish to proceed to a lengthening of the storage times for a period
longer than a week, it must make a request to the Italian Guarantor that, assessed the specific
requirement of security, would make an exception to the principle of proportionality.
Finally, the system used must be configured in such a way as to provide for the automatic
deletion of data in ways to render them unreadable or reusable.
CONCLUSIONS
With an increasing frequency RFID systems involve processing of personal data, which provide end identify, directly or indirectly, the owners of that particular tag, namely data subject. It
is therefore necessary that during the realizations phases of a type system, and its use, it will pay
particular attention to the protection of confidentiality, personal identity and the protection of
personal data.
286

There are no special regulatory difficulties in the use of this technology, but it is still required
special attention to the processing of data that can be summarized as follows.
Information to be given to the data subject: it is necessary to use a particular RFID system
that would be provided to interested workers an appropriate disclosures (privacy policy), that
could involve the data subject, according to the article 13 of the Italian Privacy Code. Furthermore, it is appropriate to follow the involvement process of the trade unions, according to article
4, paragraph 2, of the Workers’ Statute.
Identification of data subject: it is appropriate that the RFID tag does not directly contain
personal information. The best solution is to give impersonal badge containing information explicable only indirectly to the employee. In this case, the identification (association tag - worker)
would performed only later, and in the case of illegal conducts, Judicial Authorities requests, accidents and any other provisions of the law that requires the identification of the action’s responsible.
It should also make visible both the tag (as mentioned, it can be used a badge) that the RFID
readers. If these are not easily identifiable, then it can opt for a posters similar to those used for
video surveillance.
It must also avoid the continuous monitoring of the working activity eluding the constant
mapping of the position of the workers within the workplaces. A useful solution might be to use
“proximity readers” who have, therefore, a limited radius of action to the concerned gates.
Data retention: it must be made as specified above in the field of data retention. It recommends storage for no more than seven days, whereas access to dangerous areas of certain workplace can be a situation that could lengthen the period of data retention up to a week.
Security measures: although no longer exists the obligation of preparing the DPS, there are
still safety requirements laid down in the article 31 and Annex B, of the Italian Privacy Code.
Furthermore, it must be foreseen automatic deletion of data collected in accordance with the
provisions for data retention.
Processor of personal data: it is advisable to appoint different representatives for three different areas of treatment: a) who can access and process the data relating to the operation of such
a system and that those who manage access levels for each impersonal tags, thus determining
which tags are allowed in certain work’s areas and which do not; b) who can access and use the
information only for the association tag - worker (or whoever assigns workers in certain occupations); c) who can access to both types of data and it is therefore potentially (but only later, and in
the cases specified above) able to bind the worker to each gates crossed during the course of his
employment.
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1.Définition et objectif
Un groupement d'intérêt économique (GIE) est, en France, un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en
commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou développer leur activité, ou d’améliorer ou
d’accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité.
Cette structure intermédiaire entre la société et l’association, dont l’objet ne peut être que de
prolonger l’activité de ses membres, a été instituée par l’ordonnance du 23 septembre 1967, qui est
aujourd’hui intégrée dans le code de commerce à l'article L. 251-6.
L’objectif des groupements d'intérêt économique est la mise en commun pour des entreprises
de leurs activités (tout en conservant l'autonomie), l'association (pas de pleine capacité juridique)
et la société (forme juridique trop rigide) n'étant pas de formes adaptées.
Le GIE est constaté dans un acte écrit qui contient un certain nombre d’informations et il doit
être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
En pratique, le GIE est fréquemment utilisé pour une coopération durable entre professionnels, comme le Groupement des Cartes Bancaires CB qui regroupent les banques utilisant ce mode
de paiement, les GIE regroupant les commerçants locataires dans les centres commerciaux, ou les
GIE organisant une assistance technique et des services communs pour des experts comptables.
Le choix du GIE dans le cadre d’un projet doit se faire avec précaution. Il limite les possibilités
de diversification ultérieure en cas de besoin et de plus les coûts d’une éventuelle transformation
en société commerciale seront généralement prohibitifs au plan fiscal.
Un GIE est formé de plusieurs entreprises. Une personne recrutée par ce groupe travaillera à
temps partagé pour ces entreprises.
2. Caractéristiques
–– Très grande marge de liberté dans la constitution de la convention organisant le groupement (des règles précises pour l'administration, le contrôle, la dissolution et la liquidation)
–– Pleine capacité juridique et personnalité morale.
–– Doit avoir pour objet, le prolongement de l'activité économique de ses membres (pas nécessairement la réalisation de bénéfices)
–– La constitution d'un capital n'est pas nécessaire mais les membres sont tenus indéfiniment et
solidairement
3.La constitution du groupement d'intérêt économique
3.1. Les conditions de fond
A/ L'objet
Selon l'ordonnance de 67, le GIE doit être dans le prolongement de l'activité de ses membres
(différent des sociétés) : le but est de "faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices
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pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut
avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport a celle-ci". Le GIE a un but économique : production,
distribution et consommation (même activité libérale). Le GIE ne peut émettre d'obligations que
s'il est exclusivement compose de sociétés pouvant le faire. L'objet peut être civil ou commercial
bien que le GIE doive être immatricule au RCS. L'objet doit être rédige précisément : les dirigeants ont d'important pouvoirs pour les actes entrant dans l'objet. Il doit être licite (pas susceptible d'entente ou d'abus de position dominante).
B/ Les membres du groupement
Ils doivent avoir au moins 2 membres, personnes physiques ou morales, ayant la pleine capacité juridique. Les membres sont indéfiniment et solidairement responsables (pas nécessairement
commerçants). Depuis la loi de 85, 2 époux peuvent faire parti d'un GIE.
C/ Le Capital
Le GIE n'a pas besoin de capital pour être constitue mais ses membres sont solidairement et
indéfiniment responsables sur leurs patrimoine propre. Les apports en numéraire, nature et industrie sont possibles
D/ Personnalité morale
Le GIE a la personnalité morale à compter de son immatriculation et la pleine capacité juridique.
Le GIE a un patrimoine, un siège, une nationalité et une dénomination (dont "GIE" doit suivre).
3.2. Les conditions de forme
Le contrat de GIE doit être fait par acte écrit, sous seing prive ou authentique, avec les indications
légales (art L251-8 Com.) : dénomination, membres, durée, objet, adresse et en plus les règles de fonctionnement (qui peuvent être complétées par le règlement intérieur). Le contrat est transmis au CFE
(puis au greffe, puis au BODACC) avec les actes de nomination des organes s'ils ne sont pas dans le
contrat (pas d'avis à la publicité dans un journal d'annonce légal). Depuis la loi de 89, le GIE est soumis
au même régime des nullités que les sociétés (civiles ou commerciales selon l'objet du GIE).
4.Le fonctionnement du groupement d'intérêt économique
A/ L'administration
L'administration du GIE est confiée a une personne physique ou morale qui doit designer un
représentant permanent. L'administrateur engage le GIE pour tous les actes entrant dans l'objet
social et les limitations de pouvoir sont inopposables aux tiers (elles n'ont d'effet que dans l'ordre
interne). Les pouvoirs et les attributions sont fixes le contrat ou l'assemblée des membres. Les
règles relatives a son statut, sa nomination ou encore sa révocation, sont fixées librement.
B/ Les membres du groupement
a) Assemblées
Les règles impératives sont restreintes :
–– L'assemblée peut prendre toutes les décisions y compris celle de dissoudre ou proroge.
–– Les décisions de l'assemblée sont prises dans les conditions prévues dans les contrats
(quorum ou majorité, principe de proportionnalité des voix ou non), à défaut de dispositions, les décisions sont prises à l'unanimité
–– L'assemblée se réunie périodiquement selon les termes du contrat, mais un quart des
membres peut demander la réunion de l'assemblée.
–– Les décisions de modification du contrat doivent être publiées dans le RCS pour être
opposables aux tiers
b) Droits des membres du groupement
–– Les membres profitent de l'activité du GIE et y participe. Les bénéfices sont repartis selon les dispositions contractuelles
–– Des membres peuvent intégrer le GIE selon les conditions contractuelles, à défaut a
l'unanimite. Des membres peuvent se retirer (droit de retrait légal) sous réserve d'avoir
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rempli leurs obligations et de respecter les conditions contractuelles (cession comme
dans les sociétés de personnes). Le contrat peut prévoir l'exclusion de membre(s).
–– Les modifications de la composition du GIE doivent être publiées au RCS pour être
opposables aux tiers
c) Obligations des membres du groupement
–– Ils doivent respecter leurs engagements contractuels
–– En cas de dette du GIE, le contrat fixe la part contributive, à défaut partage en parts viriles
–– Vis a vis des tiers, les membres sont tenu des dettes entrant dans l'objet social sur leur
patrimoine, solidairement et indéfiniment (même si le membre n'a pas d'activité au sein
du groupement)
5. Transformation et dissolution du groupement d'intérêt économique
5.1. La transformation
La transformation d'une société ou une association en GIE est possible mais pas l'inverse sans
que le GIE ne perde sa personnalité morale du fait de sa spécificité. Il y a une exception depuis la
loi de 89 : transformation en SNC possible sans perte de la personnalité morale ou la dissolution
préalable (mais cout fiscal important).
5.2. La dissolution
Causes rationnelles : arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet social, décision de
dissolution anticipée (assemblée) ou décision judiciaire de dissolution pour juste motif.
Causes particulières : décès ou dissolution de l'un de ses membres, incapacité ou faillite ou
interdiction de diriger (administrer ou contrôler) d'un membre sauf clause contraire, voire réduction a un seul membre.
La dissolution entraine sa liquidation (la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation) sous les conditions contractuelles. Un liquidateur est nomme par l'assemblée ou a défaut par
décision de justice. Les dettes sont payées et le boni de liquidation est reparti selon les dispositions contractuelles, à défaut par parts viriles. Publicité de la dissolution au RCS.
6.GIE notables en France
• AXA 1er assureur européen
• Airbus fut longtemps un GIE européen
• CARMAT, recherches sur le nouveau cœur artificiel pour 2009
• Cristalline, eau de bouteille provenant de 17 différentes sources
• Ernst & Young, cabinet d'audit et d'avocats
• Eumène, le réseau des services météorologiques nationaux européens dont Météo-France
• Gênai, dont font partie l'Ifremer et le CNRS
• GITEM (France et DOM TOM) est la contraction de Groupement Inter Coopératif Télé Ménager
• Groupement des Cartes Bancaires CB
• Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA)
• Les Indépendants, regroupement commercial de radios indépendantes
• Pari mutuel urbain (PMU)
• Sésame-Vitale, gérant la Carte Vitale
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Abstract
The concept of public management appeared due to the evolution conditions under which public
structures need to work. Conceptual evolution of public management must be analyzed from the
perspective of understanding the classical concept of management in the public sector organizations,
of the theories about the development of public organizations and specificity of government. Given
that public interventions have been developed, public officials were put in new situations, distinct
from traditional administrative functions and requiring from them a different conception about the
organization and the requirements of public management.
Evolution and progress of public management methods corresponds to the appearance and development of the concept of public management.
The public management cannot be identified with the management of private organizations,
precisely because a whole set of rules, principles and expectations distinguishes it and determines a
new mission. Public organizations define their varied missions directly detached from the exercise of
public power. Some functions are financed through taxes and revealed public intervention is undeniably. Some public organizations are self-financed through revenues attached to the services they
provide, resulting in a commercial and industrial character. Other public functions are financed by
their administration character.
Cause some public intervention are not compatible with the notion of public service and are not
considered public service activities, administrative law subtly distinguished the public services by
services of public interest. In a general sense, how the public interest is more strongly felt, the more
management techniques used differ from private sector management techniques and incorporates
specific principles of organization and operation.
While private enterprise is inserted in a competitive system, which requires a permanent effort
to streamline and modernize, the public administration is partly excluded from market discipline.
She comes with privileges that allow eliminating the pressure and any competition - specific allocation of resources virtually eliminates any direct relationship between price and services provided.
When not enjoying a monopoly, she has a position that ensures a permanent clientele and guarantees its continuity. These differences are more or less pronounced depending on the different administrations and public services.
The awareness of these particular aspects leads to the development of a suitable management of
this type of administration, a new public management.
Evoluţia managementului public
Evoluţia şi progresul metodelor de gestiune publică corespunde cu apariţia și dezvoltarea noţiunii de management public.
Actul de conducere este definit „de eforturile depuse în practica managerială a mai multor
decenii, într-un mod complex și uneori divergent”1. Odată cu schimbarea condiţiilor economice
1 Bedrule-Grigoruţă Maria Viorica, Managementul serviciilor publice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2007, pag. 8
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și sociale, s-au modificat şi modalităţile prin care managerii înţelegeau să ajute la atingerea obiectivelor organizaţionale.
Managementul public nu poate fi identificat cu managementul organizaţiilor private, tocmai
pentru că îl diferenţiază un întreg ansamblu de norme, principii și aşteptări şi îi determină o nouă
misiune. Organizaţiile publice îşi definesc misiuni variate, desprinse direct din exercitarea puterii
publice. Anumite funcţii sunt finanţate prin impozite și taxe, iar relevarea intervenţiei publice
este incontestabilă. Unele organizaţii publice sunt finanţate prin surse proprii ataşate serviciilor
pe care le prestează, determinând un anumit caracter comercial și industrial. Altele urmează o
desfăşurare schematizată prin caracterul lor administrativ.
Pentru că anumite intervenţii publice nu sunt compatibile cu însăşi noţiunea de servicii publice și nu sunt considerate activităţi ale serviciilor publice, jurisprudenţa administrativă distinge
în mod subtil serviciile publice de serviciile publice de interes public. În sens general, cu cât interesul public este mai puternic resimţit, cele mai multe tehnici de management utilizate se diferenţiază de tehnicile de management din domeniul privat şi integrează principii de organizare și
funcţionare specifice.
Deşi nu prezintă o uniformitate în practică, managementul public este specific locului în care
este aplicat, iar acest lucru este caracterizat de următoarele:
1. Organizaţiile publice se află sub controlul instituţiilor politice. Acest control poate să fie mai
mult sau mai puţin direct, dar el se exercită în mod clar.
2. Managerii publici trebuie să ia în considerare toate mecanismele sistemului administrativ, care
funcţionează pe baza unei logici politice. Politicul funcţionează după o logică proprie. Politica este
sensibilă opiniei publice și se supune unei înnoiri periodice. Aceasta poate induce comportamente care pot fi ignorate de unii manageri publici.
Într-un studiu publicat în revista Atlantic Monthly, Peter Drucker, recunoscut profesor american de management scria: “dacă acest secol (secolul XX) dovedeşte ceva, acel ceva e inutilitatea
politicii. Schimbarea nu s-a produs datorită acţiunii politice, fie ea revoluţie sau reformă, ci datorită
forţelor sociale şi economice ce au acţionat în felul lor “precum curenţii oceanici în adâncul mării
agitate de uragan” .2
În secolul XX sectorul public a cunoscut o ampla dezvoltare cantitativă, numărul de
funcționari a crescut constant, dar şi o dezvoltare calitativa, au apărut noi servicii publice, servicii
publice de aviație civilă și militară, servicii de cercetare atomică, în domeniul urbanismului, al
energiei, etc.
Noțiunea de management public, considerată ca fiind o concepție modernă, introdusă în
instituțiile publice, apare pe fondul unor evoluții de tipul:
–– creșterea intervențiilor publice
–– criticile aduse metodelor tradiționale de conducere
–– evoluțiile sociologice care au condus la o diluare a noțiunilor de bunuri publice și de serviciu public.
Aceste 3 elemente au dus la adoptarea în sectorul public a unor moduri de organizare și
funcționare împrumutate din sectorul privat iar pentru organizațiile publice au fost avute în vedere următoarele elemente:
–– căutarea eficacității
–– recunoașterea responsabilităților individuale
–– descentralizarea responsabilităților
–– introducerea tehnicilor moderne de management
–– procedurile de contractualizare
2 Peter F. Drucker, The Age of Social Transformation”, în Atlantic Monthly (noiembrie 1994), pag. 55
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Managementul public a avut de înfruntat numeroase neînţelegeri de-a lungul dezvoltării sale.
Fie că este vorba de confuzia sensului, cea a vechimii sau a câmpului iniţial de aplicare, fie că este
dificil de identificat cu exactitate care sunt disciplinele fondatoare, şansa managementului public
a apărut dintr-o formidabilă diasporă ştiinţifică: economişti, manageri, jurişti, istorici, sociologi,
practicieni sau universitari, reuniţi pe un teritoriu comun.
Lucrările primilor teoreticieni ai managementului s-au referit adesea la organizaţiile publice.
Prima definiţie în limba franceză a managementului este atribuită lui Henry Fayol,care propunea
în 1916 o structurare a funcţiei de conducere în cinci componente, astfel: „a conduce înseamnă a
prevedea și a planifica, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla“. Astfel Henry Fayol le
numea “entreprises having no monetary objectives”(întreprinderi care nu au obiective monetare). Studiile lui Herbert Simon despre decizie s-au bazat înainte de toate pe observaţia administraţiilor publice3. Numeroase proceduri care s-au utilizat sau se mai utilizează încă, vin din sectorul public. De exemplu noţiunea de “cadru”, proprie anumitor categorii din administraţia franceză îşi găseşte originile în lumea militară, unde cadrul era ofiţerul cu rang în armata romană (el era
patronul “careului” de soldaţi).
Puncte de plecare pentru o noua orientare în managementul public
În anii ‘80 și ‘90 a avut loc o stopare a creşterii sectorului public adoptându-se măsuri de reformă a acestuia ce au coincis cu o nouă orientare teoretică, implementată în practică, a noului
management public. Marea Britanie şi Statele Unite au fost iniţiatorii acestui val de schimbare a
administraţiei publice.
Noua orientare în sectorul public a primit denumiri diferite, noul management public, managerialism, administraţie publică de piaţă, guvernare antreprenorială. Noua orientare este inseparabilă de critica public-choice a instituţiilor tradiţionale ale sectorului public: birourile, întreprinderile publice și reglementările care restricţionează accesul prin licenţiere4. (David Osborne și
Ted Gaebler - 1992).
Abordarea lui Osborne și Gaebler conține câteva diferențe importante față de abordarea generala a noului management public. Ei exprimă încrederea în actul de guvernare și apreciază că
privatizarea nu este singura, și de multe ori, nici cea mai potrivită modalitate de transformare a
sectorului public. În unele cazuri, susțineau ei, birocrațiile funcționează mai bine (de ex. în
siguranța sociala).
Din punct de vedere istoric transferurile manageriale s-au realizat în două sensuri spre sectorul public şi spre cel privat, dar în proporţii diferite, variabile după ţări și epoci5.
Se știe că în S.U.A. managementul public este slab înrădăcinat în tradiţii, disciplinele sale
fondatoare se diferenţiază destul de mult de cele identificate în Europa continentală. În Germania, Franţa sau Marea Britanie specialiştii actuali în managementul serviciilor publice sunt jurişti, jurnalişti, economişti sau sociologi, interesaţi de modalităţile de utilizare a regulilor stabilite
de dreptul public, de funcţionarea organizaţiilor publice sau de studierea realităţii cotidiene a
practicilor publice.
În Italia, termenul de “calificări de conducere” înseamnă toate persoanele care, deşi numai
temporar, nu fac parte din guvern, sunt în mod oficial investite cu titlu prin atribuirea unei poziţii superioare de conducere.
În Danemarca, există trei mari coordonate ale procesului de modernizare a managementului public.
3 Simon, H.A., Administration et processus de decision, Economica, 1983
4 Osborne, D., T. Gaebler, Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the
Public Sector, Reading M.A., 1992
5 Matei Lucica, Management public, Editura Economică, Bucureşti, 2006, pag. 6
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Prima este profesionalizarea managementului public care urmăreşte eficientizarea serviciilor
publice şi a sistemului de furnizare a acestora.
A doua coordonată majoră este privatizarea serviciilor publice în vederea rentabilizării acestora.
A treia coordonată vizează îmbunătăţirea salarizării funcţionarilor publice în funcţie de performanţele individuale obţinute şi gradul de realizare a obiectivelor.
În Elveţia, performanțele aduse de managementul public sunt puternic susţinute de introducerea unui sistem de - indicatori politici specifici - definiţi exclusiv pentru reprezentanţii
politicului integraţi în structura sistemului administrativ şi în managementul public. Este astfel
posibilă măsurarea eficienţei sistemului condus şi a eficacităţii celor care fundamentează decizii
politice importante.
În România, însuşirea conceptului de nou management public înseamnă înţelegerea unui fenomen, nu numai vizibil ci și inevitabil în orice democraţie ce doreşte să îşi eficientizeze sistemul
administrativ, să răspundă noului tip de aşteptări ale cetăţeanului și noilor realităţi ale unei societăţi globale și informatizate.
Implementarea conceptului de - noul management public - în sistemul administrativ romanesc are avantaje percepute la câteva niveluri6:
1. La nivel de sistem, în general, acesta, aduce noutatea unor concepte clasice de management
public și marketing public. Marketingul public demonstrează ca fiecare acțiune inițiata parcurge
patru etape: 1) analiza și prognoza – în cadrul noului management public, informația se va obține
prin intermediul sistemelor informatice și se refera la cerere (sondaje de piață), concurenta, resurse (feedback intern), inovații (cercetare); 2) planificare – va fi foarte descentralizata și focalizata, context în care instituțiile și statul trebuie, mai degrabă sa asigure cadrul instituțional și legal
decât sa dirijeze; 3) implementare – cu axarea pe comportamentul organizațional și pe managementul resurselor umane pentru a îmbunătăți performanța; 4) control – ca avantaje, în termenii
noului management public, acesta reprezintă un mod de apreciere a responsabilității, feedbackului și adaptării. Adaptarea se va concretiza prin mecanismele pieței.
2. La nivelul resurselor umane, avantajul clar al noului management public este ca el se bazează
pe motivația internă datorită influenței resurselor umane, aceasta în comparație cu actualul sistem
romanesc care se bazează mai ales pe motivația externa – o rețea complicata de reguli și norme.
3. La nivel organizațional, în practică, deciziile sub egida noului management public sunt
motivate economic, bazate pe necesitățile și forțele pieței. Acest aspect poate fi un avantaj fata de
actualul sistem romanesc unde, în practică deciziile sunt puternic determinate politic deși ar
trebui fundamentate și formulate de manageri publici profesioniști.
Ca mijloace organizaționale, avantajul clar al noului management public este ca el are, ca și
componenta existențială, rețelele și sistemele puternic descentralizate, fata de sistemul birocratic
care are o stricta ierarhie piramidala.
Actualul sistem administrativ romanesc se bazează pe un buget istoric, iar calitatea și cantitatea serviciilor realizate și furnizate depinde de aceste constrângeri specifice.
Liniile generale ale noii orientări manageriale se axează, în mare parte, pe realizarea rezultatelor, pe obiective și responsabilizarea managerilor pentru atingerea acestor obiective; managerii
asumă decizii politice, nu doar tehnice; măsurarea performanţei prin indicatori clari de performanţă; introducerea competiţiei în sectorul public, guvernare și mai puţin implementare, privatizarea întreprinderilor publice7.
6 A. Androniceanu, Noutăți în Managementul Public, București, Editura Universitara, 2008, pag. 14
7 În sensul că guvernarea ar trebui să se ocupe de deciziile politice, de direcţiile de politică, de misiune şi
strategie şi să lase sectorului privat producţia propriu-zisă, pe bază de contractare cu prevederi clare în
privinţa parametrilor produselor și serviciilor oferite.
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Dar fără un sistem de motivare corespunzătoare a funcţionarilor publici, în general, şi a celor
cu funcţii de conducere, în special, autorităţile şi instituţiile publice nu vor reuşi niciodată să
atragă, să integreze şi să profesionalizeze resursele umane, să dezvolte un management public
profesionist bazat pe competenţă şi orientat către obţinerea de performanţe.
Noul management public face parte din prima generaţie de reforme ale sectorului public, fiind
ghidat de eficientizarea acestuia, în special prin reducerea costurilor; totuşi sectorul public nu
poate fi ghidat doar de creşterea cantităţii produselor (output-urilor), serviciilor oferite, ci ar trebui
să fie orientat pe creşterea calităţii vieţii decât de creşterea cantităţii şi calităţii serviciului oferit.
Creşterea calităţii vieţii comportă însă două probleme:
- în primul rând este vorba de abordarea integrată a unor probleme sociale care nu respectă,
încalcă, liniile simplu delimitate ale diverselor servicii (preocuparea excesivă pentru outputs –
produse - în detrimentul rezultatelor - outcomes – schimbări ale condiţiilor, comportamentelor,
atitudinilor, consecinţe ale implementării unor programe),
- în al doilea rând se pune problema distribuirii, a alocării echitabile a serviciilor.
Ambele probleme au tins să fie ignorate de noul management public preocupat mai ales de
eficientizare în sens strict economic.
Un exemplu: cel al învăţământului superior românesc, unde finanţarea se acordă, în cea mai
mare parte, pe student echivalent şcolarizat. Totuşi, acesta este doar un output, nefiind legat în
mod direct de creşterea calităţii serviciului public pentru cetăţean. Un astfel de rezultat ar fi creşterea gradului de angajare a absolvenţilor, eficienţa acestora (salariul obţinut) şi chiar beneficiile
sociale pe care le aduc societăţii (invenţii, descoperiri ştiinţifice, creşterea productivităţii asociată
cunoaşterii etc.)
Redefinirea modernă de management public
Noile abordări în materie de management public sânt descrise ca o „modernizare” a organizaţiilor publice: „guvernele din tarile cele mai dezvoltate sânt pe cale a reconsidera sau revedea
ipotezele fundamentale în ceea ce priveşte sectorul public/ privat”. Putem vorbi din acest punct
de vedere de descoperirea unui "nou model" în ceea ce priveşte sectorul public, un model de
„managerialism” care se distinge de administraţia birocratica tradiţionala. Descentralizarea managementului, deconcentrarea și redimensionarea serviciilor publice sunt coordonate ale noului
management public derivate din managerialism.
Nu se poate privi într-un mod ușor, definirea managementului public datorită diferitelor modalităţi de percepere a acestui domeniu precum și a diferenţelor dintre sectorul public şi cel privat. Se poate percepe managementul public ca un demers de gestionare şi organizare necesar organizaţiilor în cadrul cărora modelul tradiţional de construire a legitimităţii a devenit inoperant.
Putem considera că există câteva principii aplicabile ansamblului serviciilor publice, servicii
ce deţin în ultimă instanţă posibilitatea de a alege tipul de management considerat a fi cel mai
performant:
- punerea în aplicare a unui management responsabilizant;
- concentrarea asupra culturii specifice administrației publice;
- oferirea fiecărui manager a maximului de autonomie posibil, respectând însă “regula celor
4C” (coerenta, curaj, claritate, considerare).
O definiţie precisă a noului management public care să surprindă toate elementele acestuia,
nu exista. Sunt asociate însă mai multe denumiri cu implementarea acestor elemente la nivelul
administraţiei publice și a guvernului. Termenul de noul management public este întâlnit şi sub
denumirea de „managerialism”, „administraţie publică orientată către piaţă”, „paradigma post
birocratică”, „guvernul antreprenorial” (Osborne şi Gaebler, 1993).
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Introducerea progresivă a noţiunii de management public în practica instituţiilor publice este
susţinută de numeroase evoluţii de fond:
- creşterea intervenţiilor publice, a condus organizaţiile din sectorul public cu un interes crescând, spre domenii diferite de ceea ce relevau anterior responsabilităţile lor. Ele s-au confruntat
în timp cu exigenţe noi. Astfel, ieşind din domeniul activităţilor denumite “regale” (justiţia, poliţia, apărarea, afacerile externe), organizaţiile publice se implică în activităţi economice, se interesează de condiţiile în care aceste activităţi oferă un grad de noutate prin stilul de management
abordat, se conduc după principii de piaţă şi devin susceptibile de a fi administrate.
- criticele aduse metodelor tradiţionale de management. Nu trebuie să subestimăm faptul că
factorii care au condus la evoluţia metodelor de management public sunt adesea resimţiţi de către
funcţionarii publici la toate nivelurile sistemului administrativ.
- evoluţiile sociologice care au condus la o anumită diferenţiere a noţiunilor de bun public şi
serviciu public. Acest fenomen este localizat dezvoltării intervenţiilor publice, care prin forţa sa
specifică ataşată exercitării misiunilor regale a pierdut din greutatea sa faţă de misiunile egal susceptibile de a fi exercitate de către firmele de drept privat. Astfel, introducerea unor modalităţi de
organizare și funcţionare inspirate din sectorul privat în gestiunea instituţiilor publice se află în
contradicţie cu dreptul acestor instituţii, dar această evoluţie se produce din însăşi modul de
gestiune al structurilor private.
Tehnicile și metodele de management se adaptează şi se modifică rapid. Noi funcţii se exercită
în cadrul întreprinderilor: marketingul urban și gestiunea socială, ordonanțarea producţiei, asigurarea calităţii. Au apărut noţiuni noi cum ar fi centrele de profit, trendul fluxurilor financiare,
managementul proiectelor, benchmarking-ul. Întreprinderile publice, în mod tradiţional centralizate au integrat noţiunea de descentralizare. Cu toate acestea ele se integrează într-o structură
nouă, care se dezvoltă adesea haotic şi dezechilibrat, aplicând tehnici de management public.
Această evoluţie se distinge prin identificarea de noi exigenţe:
- cercetarea eficacităţii - care se măsoară prin combinaţia calităţii serviciului, a eficienţei sociale şi a eficacităţii economice. Organizaţiile publice constituie o nouă concepţie faţă de noţiunea
de eficacitate, reducând rezultatul de exploatare, susceptibil de a-l transfera în sistemul public.
- recunoaşterea responsabilităţilor individuale şi descentralizarea acestora atât în exercitarea
misiunii funcţionarilor publici cât și în gestiunea carierei. Această recunoaştere nu se poate realiza, într-un sistem de management fără a distruge obstacolele întâlnite atât din partea persoanelor publice cât și din partea reprezentanţilor sindicali.
- introducerea şi dezvoltarea unei programări multianuale a activităţii, actualizată și fundamentată pe principiile de bază ale organizării bugetare şi contabilităţii publice.
- utilizarea unor proceduri contractuale, necesare ca elemente de susţinere ale procesului de descentralizare a responsabilităţilor şi a exigenţelor de recunoaştere a responsabilităţilor individuale.
- introducerea de tehnici moderne de management, cum ar fi: managementul participativ,
managementul proiectelor, tehnicile de asigurare a calităţii, gestiunea crizei sau marketingul public. Aceste tehnici sunt transpuse în condiţii noi, diferite ale mediului public şi suportă adaptări
sau ameliorări importante faţă de mediul privat care le-a creat.
Se poate concluziona că exigenţele enumerate creează condiţiile dezvoltării unei noi culturi a
organizaţiei situate în sectorul public. Există însă două categorii distincte de elemente faţă de care
se face analiza: constrângerile determinate de limitarea mijloacelor şi cele care vizează calitatea
prestaţiilor. Acestea determină crearea unui mod de trecere de la o logică bazată pe mijloace considerate ca fiind date, existente şi inepuizabile, spre o logică a rezultatelor, iar acesta este încă un
motiv serios de schimbare a culturii organizaţiei din mediul public.
Toate aceste principii se regăsesc în ceea ce dorim să numim management public. Considerăm însă că în realitate există riscuri numeroase ce trebuie asumate în manifestarea unor exemple
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concrete de administrare şi tocmai de aceea este foarte important să precizăm axele directoare ale
definirii acestui concept. Managementul public nu se defineşte prin opoziţia faţă de regulile tradiţionale ale gestiunii publice deşi introducerea de noi metode în organizaţiile din sectorul public
poate crea o adevărată dezordine. Aceasta explică reacţiile uneori descurajatoare ale celor care
acceptă să funcţioneze într-un serviciu public.
Dezbaterea legala asupra managementului public
Dacă ar fi să exprimăm ţelul managementului public putem considera că pentru toţi managerii publici ţelul principal este acela de a satisface interesele generale şi specifice ale consumatorilor
de produse şi servicii publice.
Desigur, pornind de la formularea de mai sus, este necesară o particularizare pentru fiecare
domeniu şi instituţie publică.
În domeniul administraţiei publice ca urmare a influenţei mai mari pe care o are factorul
politic asupra managementului public, ţelul principal reuneşte în conţinut aspecte ce ţin de interesul public abordat, însă, în regim de putere publică şi considerat de factorul politic ca reprezentativ tocmai datorită specificului doctrinei politice promovate de reprezentanţii politici propulsaţi în sistem.
Dezbaterea legala asupra managementului public reunește trei valori.
1. Prima se refera la procedura folosita pentru a desfășura procesele administrative. Aceasta
trebuie sa fie precis definita deoarece a fost recunoscuta mult timp ca valoare care nu poate fi limitata la un singur set de cerințe sau standarde.
2. A doua valoare se refera la drepturile individuale reale ale fiecărui funcționar public. Acestea sunt menționate într-o Cartă a drepturilor și în alte amendamente.
3. A treia valoare se referă la aspectele juridice care influențează rezultatele conflictelor apărute intre persoanele private și stat. Acestea definesc puterea de dispunere pe care o au curțile de a
milita împotriva nedreptăților, a abaterilor de la prevederile legii și a acorda protecție legală pentru toți cetățenii care au fost afectați de aplicarea unor decizii administrative.
În concluzie, rolul politicului trebuie diminuat pentru ca produce ineficienta.
Funcțiile managementului public sunt: funcția de previziune, funcția de organizare-coordonare, funcția de motivare, funcția de administrare, funcția de control-evaluare.
Cunoașterea și exercitarea de către funcționarii publici a funcțiilor managementului public
constituie un element esențial pentru eficienta instituțiilor administrative. Eficacitatea managerilor publici este condiționată de abilitățile lor manageriale manifestate în procesele de management cu ocazia exercitării acestor funcții.
În cercetarea managementului public nu se poate face o separare între aspectele juridice și
cele manageriale, întrucât acestea nu pot fi tratate separat. Structura managementului public devine una politizata de diferite grupuri care caută permanent reprezentare.
Se întâmplă frecvent ca unele organizații sa crească în timp, în principal ca un răspuns la cererea politica de a satisface interesele de reprezentare, aceste dispute vor continua întrucât
organizațiile administrative sunt frecvent abordate ca fiind dominate de probleme politice, accentuând astfel rolul valorilor politice în domeniul managementului public.
Noul curent în managementul public este structurat pe următoarele coordonate :
1. Atenția acordata fundamentării și îndeplinirii obiectivelor instituțiilor publice.
2. Introducerea indicatorilor de performanta pentru evaluarea eficientei economice și sociale
ale instituțiilor publice.
3. Orientarea instituțiilor publice către piață (către nevoile cetățenilor)
4. Responsabilizarea managerilor instituțiilor publice în ceea ce privește obiectivele fundamentale.
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5. Creșterea gradului de autonomie și flexibilitate manageriala.
6. Remodelarea stilurilor manageriale promovate prin instituții
7. Axarea managerilor publici pe trinomul economie-eficiență-eficacitate.
Potrivit acestor criterii managementul public constă în studierea proceselor și relațiilor manageriale în cadru instituțiilor publice precum și în diferite instituții publice în vederea descoperirii
principiilor și a conceperii de sisteme, metode și tehnici manageriale care să conducă la creșterea
eficienței economice și sociale.
Se poate spune ca managementul public reprezintă o componentă importantă a științei managementului centrată de instituția publică ca entitate a sectorului public.
Gestiunea publica prezintă un ansamblu de trăsături particulare care impun o supunere
condiționată la management:
1. Managementul presupune o rațiune strategica, vizând atingerea anumitor obiective.
Întreprinderea privată are un scop clar, căutarea și maximizarea profitului, în funcție de care
ea își poate organiza acțiunile și modela organizarea. Situația este cu totul diferită în cazul
administrației publice, care are misiunea de a urmări satisfacerea interesului general. Termenul
de “interes general” este susceptibil a cunoaște interpretări diferite și de multe ori contradictorii.
Desigur, dubla egalitate: firma privata = căutarea profitului, organizația publică = interes general
reprezintă o abordare simplistă ce trebuie nuanțată: finalitățile firmei private sunt diverse precum, maximizarea profitului dar și căutarea unor informații satisfăcătoare, nevoia de realizare a
conducătorilor, obținerea adeziunii membrilor, etc. Pe de alta parte, “interesul general” este un
termen la fel de incert. Deci finalitatea întreprinderii private este introvertită - ea găsește în ea
însăși raționalitatea proprie de a funcționa, în timp ce organizația publică este constituită pentru
satisfacerea unor interese care o depășesc: finalitatea ei este extrovertită.
2. Managementul presupune deținerea de către organizație a unei capacități de acțiune
strategică, care îi permite să atingă obiectivele pe care și le-a fixat.
Capacitatea de acțiune strategică este diminuată la organizațiile publice care se caracterizează
prin interdependenta acțiunilor lor, dependentă de puterea politică, de care depinde fixarea marilor obiective, a pachetelor de activități, nivelul tehnologic, resursele, relațiile sociale, și supunerea față de drept. Elementele acestea le privează de flexibilitatea necesară, interzicând posibilitățile
de reorganizare și de reorientare în funcție de dificultățile întâlnite. Pentru administrația publică,
primul criteriu de organizare nu este cel de eficacitate economică ci cel de conformitate politică:
alegeri ce par greșite în termeni de management se pot dovedi necesare, datorită dorinței și
acțiunii exprimate de către aleșii politici.
3. Managementul este construit în funcție de o lege: cea a pieței.
Pe când întreprinderea privată este inserată într-un sistem concurențial, care o obligă la un
efort permanent de raționalizare şi modernizare, administrația publică se află în parte sustrasă
disciplinei pieței. Ea este dotată cu privilegii care îi permit să elimine eventuala presiune a
concurenței - alocarea specifică a resurselor elimină practic toate relațiile directe între preț şi
serviciile puse la dispoziție. Când nu beneficiază de un monopol de drept ea dispune de o poziție
care îi asigură o clientelă permanentă şi îi garantează continuitatea. Aceste diferențe sunt mai
mult sau mai puțin accentuate în funcție de diferitele administrații şi servicii publice.
Conștientizarea acestor particularisme va conduce, deci la elaborarea unui management
adaptat acestui tip de gestiune, un nou management public.
În administrația publică din România, sunt multe schimbări ce trebuie inițiate de către managerii publici în cadrul unui proces de durată, amplu și sistematic de transformare a managementului public. Fără aceste schimbări nici una din instituțiile publice din România nu poate evolua.

299

În instituţiile publice din România profesionalizarea managementului public este absolut necesară dacă se doreşte orientarea sistemului administrativ şi a statului nostru către valorile promovate în toate democraţiile occidentale.
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Résumé
Homme isolé se conduit, les limites physiques et biologiques des individus les conduit à travailler en groupes organisés. L'existence humaine et les groupes sociaux d'unités économiques
et de la société humaine dans son ensemble ne peut se concevoir sans un leadership qualifié,
destinées à guider, gérer et suivre les processus opérationnels, sociaux, technologiques, etc. se
déroule au sein des entreprises économiques et autres plans afin que les objectifs soient atteints
avec un minimum d'effort et un maximum de résultats positifs.
1.Conceptul de management public
Izolat, omul se dirijează singur, limitele fizice si biologice al indivizilor ii determina sa lucreze
in grupuri organizate formal. Existenta omului si a grupurilor sociale, a unităţilor economice si a
societăţii umane in ansamblul ei, nu poate fi conceputa fără o conducere calificată, menită a orienta, dirija si urmări procesele economice, sociale, tehnologice, etc. ce au loc in cadrul întreprinderilor economice si pe alte planuri, astfel încât, obiectivele propuse sa fie realizate cu minimum
de efort si maximul de rezultate pozitive.
Managementul public este definit drept un sistem coerent de principii, reguli si metode de
conducere, si aptitudini de a le aplica, pentru a asigura funcționarea eficientă a colectivităților
umane organizate, in condiţiile utilizării judicioase a resurselor (umane, materiale, financiare,
informaţionale).
O alta caracteristică definitorie a managementului public ca definiţie reprezintă un complex
de acţiuni desfăşurată cu scopul de asigura funcţionarea normală, eficientă a colectivităților organizate (societăţi economice, instituţii publice, organizaţii politice, unităţi de invăţământ) atât in
ansamblul lor cât şi a fiecărei verigi aparte.
A. Mackensie:
Potrivit opiniei lui A. Mackensie, exprimata in noiembrie 1969 in Harward Business Review, managementul este „procesul in care managerul
operează cu trei elemente fundamentale -; idei, lucruri si oameni -; realizând prin alţii obiectivele propuse”;
Willian Newman: defineşte managementul ca “importantă tehnică socială, ca direcţionare,
conducere, si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizării unui scop comun. Este evident că un bun conducător este acela
care face ca grupa să-şi atingă scopurile, în condiţiile unui minim de
cheltuieli de resurse si eforturi.”
Jean Gerbier:
arată că “managementul înseamnă organizare, artă de a conduce, de a
administra. “
Karl Heyel:
“Managementul este o disciplină distinctă şi determinantă, care conduce
la rezolvarea unor obiective prestabilite utilizând în modul cel mai eficient potenţialul uman şi material. “
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Joseph Massie:

“Managementul este procesul care comportă un număr de oarecare atribuţii fundamentale prin care un grup cooperativ orientează activitățile
către scopuri comune.
David H. Hemphil: “Managementul este un compus al elementelor : putere, autoritate si influenţă.” Potrivit acestui autor, autoritatea poate fi definită ca putere acceptată iar influenţa ca putere reală in funcţiune.
Putem trage o concluzie bine determinată in sensul că managementul public reprezintă ansamblul proceselor si relaţiilor de management, existente între compartimentele sistemuli administrativ prin care se duce la îndeplinire legile, se planifică, se organizează, coordonează, gestionează si controlează activităţile implicate in organizarea si prestarea serviciilor publice care satisfac interesul general.
2. Studiul managementului public
a) Oferă posibilitatea înţelegerii particularităţilor din acest domeniu distinct al ştiinţei .
b) Permite identificarea şi analiza structurilor din instituțiile publice; relațiile ce apar între ele,
rolul fiecărei unităţi în cadrul sistemului şi sarcinile şi competentele managerilor.
c) Permite definirea principiilor şi regulilor de organizare a sistemului informațional în
instituțiile publice, particularităţile, cu legarea informațiilor, înregistrarea, stocarea şi
transmiterea informaţiei care circulă in sistemul administrativ.
d) Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor utilizate pentru desfăşurarea activităţilor in instituţiile publice.
e) Selectarea, promovarea si notificarea personalului din administraţia publică.
f) Permite identificarea şi înţelegerea principiilor în baza cărora este organizată şi funcționează
administraţia publică locală.
Managementul public :
Studiază:
- procesele şi relațiile de management dintre diferitele componente ale sistemului administrativ
Formează:
- principii si legităţi cu privire la buna desfăşurare a administraţiei publice
Perfecţionează: - organizarea si funcţionarea instituţiilor publice ca principale organisme
care prestează serviciile publice cetăţenilor
Influenţează: - valorile economice, politice, sociale şi culturale atât la nivel local cât şi la
nivel central
Urmăreşte:
- satisfacerea interesului general şi specific al localităţii
3. Managementul prin proiecte
Managementul prin proiecte constă, în esenţă, în aplicarea metodelor, a tehnicilor şi a instrumentelor de conducere în procesele desfăşurate in cadrul unei organizaţii in vederea realizării
eficiente a unor obiective deosebit de importante şi complexe, cu impact major asupra funcţionalităţii de ansamblu a organizaţiei.
Pe de o parte, proiectul reprezintă un demers în care resursele umane, materiale şi financiare
sunt organizate intr-un mod specific pentru realizarea unor lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu specificaţii date, cu restricţii de cost si timp, urmând un ciclu de viaţă standard pentru a
realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative şi calitative.
Pe de altă parte, proiectul este o metoda a managementului destinată să definească dezvoltarea unei organizaţii integrând un ansamblu de componenţe economice şi sociale. Este vorba despre prevederea unei anumite durate de timp, într-un anumit număr de caracteristici ale organizaţie. El este în fapt un mijloc de a administra schimbările în organizaţia constrânsa să se adapteze
cât mai rapid la schimbări.
302

Apariţia si dezvoltarea conducerii prin proiecte se datoreşte creşterii complexităţii şi incertitudinii mediului economico-social, accelerării ritmului schimbărilor etc., care au pus în desuetudine metodele tradiţionale de gestiune bazate pe continuitate, pe centralizarea şi distribuirea
competenţelor şi răspunderilor. Mobilitatea mediului a înceţoşat orizontul de dezvoltare şi a redus considerabil posibilitatea previziunilor pe termen lung.
Proiectele constituie, într-o anumită măsură, elemente importante pentru evitarea sau reducerea riscurilor de dispersie şi de incoerenţă în condiţiile absente unor strategii coerente şi realiste de dezvoltare economico-socială.
In mod progresiv, proiectul a devenit o metodă de conducere modernă. El a intrat în sistemul
valorilor interne ale organizaţiei fie ea privată sau publică, ca unul dintre factorii importanţi de
coerenţă şi de integrare pentru consolidarea elementelor sale specifice si pentru ridicarea performanţelor obţinute.
In acest mediu politic, economic şi social generator de confuzie, au apărut noi procese ce au
impus organizaţiilor să-şi dezvolte abilitatea pentru a le permite să facă faţă riscurilor adaptânduse din mers la noile cerinţe şi să-şi stabilească noi puncte de referinţă şi de sprijin pentru viitor.
Proiectul constituie un instrument important pentru organizaţie, pentru managementul modern, pentru soluţionarea eficienta a problemelor.
Obiectivul proiectului reflecta ceea ce trebuie obţinut şi se exprimă, de regulă, prin valorile
planificate ale indicatorilor de rezultate. Vizează toate aspectele majore ale proiectului, respectiv
cele tehnice, financiare, organizaţionale, de timp şi de calitate, ca şi cele de siguranţă, resurse
umane, logistică, sisteme informaţionale.
Proiectul poate fi apreciat ca un document si ca un proces dinamic bazat pe o viziune prospectiva ce implica participarea activa si ordonata a diferitelor categorii de agenţi economici si
sociali.
Concepţia proiectului constituie o fază importantă de formalizare în cadrul procesului general de schimbare.
Proiectul este un concept şi un instrument larg utilizat nu numai în administraţia privată, ci
şi în administraţia publică din ţările dezvoltate. In prezent, sectorul serviciilor publice este tot
mai mult influenţat de condiţiile mediului concurenţial care impun regândirea principiilor de
gestiune. Autonomia gestionară a colectivităţilor teritoriale, accesul lor la piaţa financiară elimină
treptat constrângerile financiare severe din trecut.
Specific organizaţiilor publice, el se referă la rezolvarea problemelor de interes general ale
unor colectivităţi teritoriale, cum ar fi: proiecte de amenajare teritoriala, de infrastructura, de
sănătate, educaţionale şi alte investiţii sociale care se substituie iniţiativei private.
Conducerea prin proiecte are un câmp larg de aplicare atât la nivelul administraţiei centrale
cât mai ales, la nivelul administraţiei locale.
Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor proiecte respectiv documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza
unei licitaţii publice, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege.
Organizaţiile publice în cele mai multe cazuri realizează proiectele prin antrepriză cu un antreprenor selecţionat prin licitaţie publică.
Licitaţia este o procedură competiţională de atribuire a contractelor de finanţare cu valoare
relativ mare, în care selectarea contractorului este efectuată de către un comitet de evaluare a
ofertelor depuse de potenţialii contractori preselectaţi de autoritatea contractantă. Organizaţia
publică este iniţiatoarea şi lansatoarea ofertei.
Procesul de lansare a unui proiect poate fi divizat in trei faze:
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a) Prima fază constă în lansarea ofertei de către organizaţia publică respectivă, care, prin
caietul de sarcini, trebuie să precizeze: natura proiectului, data limită de răspuns ce trebuie
respectată de fiecare candidat şi alte exigente specifice.
b) A doua fază în care candidaţii îşi elaborează propunerile de ofertă incluzând oferta valorică, documente de bonitate tehnică şi financiară, proiectul preliminar, metodele şi standardele folosite, liste de recomandări şi lucrări de referinţă anterior executate, modul de evaluare a lucrărilor, modul de plată şi decontare, monedă utilizată, contractul propus cu toate condiţiile suplimentare şi speciale.
c) A treia fază constă în desemnarea câştigătorului ofertei de către o comisie constituită de
organizaţia publică care a lansat oferta.
Proiectul este un demers specific care permite o structurare metodică şi progresivă a unei
realitaţi viitoare.
Caracteristicile principale ale conducerii prin proiecte sunt următoarele:
–– un obiectiv specific precis definit şi coerent, de regulă, unicat;
–– diversitatea mare a materialelor şi semifabricatelor utilizate;
–– dimensiunile obiectului proiectului şi ale resurselor umane, materiale şi financiare implicate în realizarea proiectului fac necesară stabilirea în, prealabil şi detaliată a operaţiunilor
şi a termenelor de execuţie elaborării de planuri realiste şi precise;
–– o durată de timp limitată cu un moment stabilit de începere şi un moment fixat de finalizare, pe parcursul căruia sunt mobilizate resurse, mijloace şi competenţe eterogene;
–– rezultatele intermediare şi finale obţinute se evaluează pe baza unei metodologii specifice
folosind criteriile de costuri, rentabilitate, utilitate, performanţă;
–– se stabileşte o localizare geografică şi temporală precisă;
–– se fixează o structură organizatorică şi de gestiune temporară proprie, parţial sau total autonomă privind activitatea generală a organizaţiei publice care lansează proiectul. Oricărui
proiect îi sunt caracteristice: obiective de performanţă; obiective de timp; obiective de cost
Din punctul de vedere a modului cum se execută un proiect se pot distinge trei posibilităţi: în
regie proprie, în antrepriză cu un partener, în sistem mixt.
Practica a demonstrat că adevărata performanţă se poate atinge doar în activitatea profesională de bază, unde se pot acumula experienţe, astfel încât să ducă la eficienţă, respectiv execuţia
proiectului să se facă de către un antreprenor specializat. In proiect sunt prevăzute cele mai adecvate structuri organizatorice temporare. Acesta includ:
–– identificarea tuturor elementelor de structura organizaţională, definirea rolurilor,
–– interferenţelor, responsabilităţilor şi autorităţilor, atribuirea acestora elementelor de
–– structura organizaţională, reglementari privind structura si procedurile.
Aplicarea cu succes a metodei de conducere prin proiecte indiferent de variante organizatorice practicate, presupune parcurgerea mai multor etape:
a) definirea proiectului, respectiv precizarea clară a obiectivelor urmărite, stabilirea structurii organizatorice implicate în realizarea acestuia, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a
rezultatelor intermediare şi finale;
b) desemnarea managerului de proiect şi a echipei sale are un rol foarte important in reuşita
proiectului. Echipa de management a proiectului cuprinde persoanele direct implicate in activitatea de realizare a obiectivelor proiectului. Conducatorului de proiect îi sunt atribuite importante competenţe şi responsabilităţi. De aceea, el trebuie sa posede, pe lânga cunoştinţe de specialitate solide în domeniul proiectului şi abilitate managerială care să-i permită adoptarea deciziilor
ce se impun pentru realizarea cu succes a proiectului;
c)stabilirea formelor de organizare a realizării proiectului ţinând seama de noutatea, amploarea şi termenele în care trebuie să fie executate lucrările şi de posibilităţile de control. Se cer sta304

bilite competenţele şi responsabilităţile pentru conducătorul de proiect şi componenţii colectivului de realizare a acestuia precum şi încadrarea cu personalul necesar a structurii proiectate;
d) stabilirea metodelor de măsurare a performanţelor şi de control care vor fi utilizate pe
parcursul realizării proiectului pentru verificarea calităţii tuturor elementelor care alcătuiesc produsul final, precum şi a cheltuielilor şi a rezultatelor parţiale şi finale obţinute. Controlul constituie un mijloc indispensabil pentru evidenţierea diferenţelor dintre obiectivele planificate şi cele
realizate şi luarea masurilor de corectare a deficienţelor. Realizarea controlului presupune combinarea funcţiilor de analiză, planificare, luare a deciziilor şi supraveghere a tuturor activităţilor in
ceea ce priveşte timpul şi costurile. Prin aceasta se asigură ca munca desfăşurată în diferite organizaţii care concură la realizarea proiectului, corespunde efectiv în timp, conţinut şi cost pentru a
atinge efectiv obiectivele proiectului;
e)realizarea proiectului presupune ca şeful de proiect şi ceilalţi membri ai echipei să operaţionalizeze toate premisele organizatorice, umane, materiale, financiare, informaţionale şi de comunicare;
f) finalizarea proiectului. Procesul de finalizare formală a unui proiect marchează încheierea
muncii în cadrul acestuia, o data ce obiectivele prevăzute au fost realizate, întocmirea documentelor economico-financiare şi darea in folosinţă a obiectivului proiectului.
Avantajele acestei metode de conducere constau în faptul că: degrevează organizaţia publică
de problemele realizării proiectului; asigură o gestionare mai bună a execuţiei şi controlului proiectului; favorizează schimburile de experienţă între specialiştii organizaţiei antreprenoriale şi cei
ai organizaţiei publice, prin adaptarea structurii la cerinţele realizării proiectului şi prin creşterea
flexibilităţii structurale a ambelor organizaţii; sporeşte responsabilitatea antreprenorului în gestionarea şi realizarea proiectului; scurtează termenul de realizare a proiectului.
4. Referat privind implementarea stemului de management integrat calitate-mediu si sănătate si siguranţă ocupațională în comuna Lumina, judeţul Constanta
In ultimii ani Primăria comunei Lumina a depus eforturi constante pentru reducerea birocraţiei, un exemplu elocvent in acest sens fiind implementarea aplicaţiei informatice pentru Managementul Documentelor. Astfel accelerarea procesului de eliberare a documentelor necesare
cetățenilor, îmbunătățirea, atât a procedurilor de lucru cat si a organizării interne, reprezintă
obiective importante.
De altfel si Guvernul României are inițiative in acest sens, prin Hotărârea de Guvern nr.
1723/2004 se prevede , ca măsura pe termen lung pentru combaterea birocrației in activitatea de
relații cu publicul implementarea de către autoritățile publice locale a sistemului de management
al calităţii – ISO 9001, măsura ce trebuie realizata pana in data de 1 iunie 2006.
Standardul ISO 9001, internaţional recunoscut, este un standard generic. Obiectivul acestuia
este de a stabili cerinţe internaţionale pentru sistemul de management al calităţii in orice domeniu, implementat intr-o instituţie, întrunește toate cerințele acestui standard internațional.
Sistemul de management al calitativi se adresează si implicit poate fi aplicat de orice tip de
instituție, fie ea publica sau privata, si reprezintă acel sistem prin care se urmărește asigurarea
unor produse si servicii in conformitate cu cerințele clienţilor, respectiv cetăţenilor.
Un sistem de management al calităţii include următoarele :
–– strategia instituţiei ;
–– organizare si responsabilităţi definite ;
–– control operaţii critice inclusiv practici standard ;
–– control documente (asigurarea ca documentele aduse la zi sunt disponibile) ;
–– instruire ;
–– sistem de înregistrare ;
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–– audit intern ;
–– sistem de acţiuni preventive si corective ;
–– analiza management pentru îmbunătăţire continua.
Existenta unui sistem de management al calităţii presupune un mod competitiv de administrare, gestionare, o mai bun alocare a resurselor.
Un sistem de management al calităţii conferă instituţiei publice oportunitatea de a examina
felul in care lucrează angajaţii si ajuta la îmbunătăţirea comunicării intre acesteia.
In mod evident, o mai buna comunicare intre angajaţi duce la fluidizarea activităţii, fluidizare
ce contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor cu cetăţenii/beneficiarii serviciilor.
SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU are rolul de a îmbunătăţi performantele de
mediu ale organizaţiei noastre, in scopul :
–– de a creste prestigiul instituţiei ;
–– de a conştientiza si asuma problematica de protecţia mediului, oferind un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu
–– de a asigura servicii de cea mai înaltă calitate pentru cetăţenii oraşului, îmbunătăţind imaginea organizaţiei si relaţiile sale cu diverşi parteneri
Sistemul de management al sănătăţii si siguranţei ocupaţionale va ajuta primăria sa-si poată
reduce (gestiona) riscurile sănătăţii si securităţii ocupaţionale si sa-si îmbunătăţească performantele manageriale.
Prin implementarea in cadrul Primăriei Comunei Lumina a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si siguranţă ocupaţionala se urmăreşte eficientizarea serviciilor
publice locale.
Rezultatele aşteptate sunt următoarele :
–– punerea cetăţenilor in contact cu o birocraţie pozitiva, nu cu una negativa, rezultând rezolvarea competenta a cererilor cetăţenilor, adică ale contribuabililor/alegatori.
–– descurajarea posibilităţilor de corupere a sistemului/personalului Primăriei Comunei Lumina
–– conştientizarea fiecărui angajat al Primăriei Comunei Lumina ca poate influenta, pozitiv
sau negativ, modul de funcţionare al instituţiei
–– posibilitatea de evaluare a satisfacţiei angajaţilor Primăriei
–– urmărirea îndeplinirii politice si obiectivelor instituţiei publice
–– economisire de timp si de bani atât din bugetul contribuabililor cat si din cel al instituţiei
publice
–– prin certificarea serviciilor se va obţine evitarea erorilor, in locul corectării lor
–– tinerea sub control a tuturor documentelor din instituţia publica : elaborare, analiza, aprobare, emitere, difuzare, păstrare, modificare, retragere si distrugere
–– definirea clara a circuitului documentelor si înregistrarea acestora
–– urmărirea îndeplinirii, eficacităţii si eficientei acţiunilor stabilite in cadrul instituţiei publice
–– asigurarea competentei, conştientizării si instruirii personalului Primăriei Comunei Lumina
–– îmbunătăţirea continua a performanţei generale a Primăriei Comunei Lumina
In plus, fata de aceste elemente de baza, implementarea unui sistem de management integrat
calitate-mediu-sănătate şi siguranţa ocupaţionala prezintă avantaje prin îmbunătăţirea transparentei actului decizional.
Implementarea unui sistem de management integrat reprezintă, intr-o oarecare măsura, si o
chestiune de imagine, deoarece scopul unui astfel de sistem îl constituie creşterea competitivităţii.
Sistemul de management integrat îşi propune sa asigure servicii de calitate pentru colectivitatea locala, garantând îndreptarea tuturor eforturilor instituţiei spre satisfacerea cerinţelor explicite sau implicite ale cetăţenilor, prin creşterea calităţii activităţii desfăşurate si îmbunătăţirea continua.
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Astfel, autoritatea publica locala are competenta necesara de a oferi satisfacţii cetăţenilor, întrucât nivelul înalt de competitivitate permite adaptarea “gamei de servicii” a Primăriei Comunei
Lumina la cerinţele cetăţenilor, asigura o percepţie de calitate ridicata si nu in ultimul rând, sistemul de management contribuie la îmbunătăţirea comunicării intre cetăţeni si funcţionării din
cadrul Primăriei.
Deci, ca un beneficiu pentru cetăţeni, prin implementarea unui sistem efectiv de management
integrat sunt satisfăcute cerinţele cetăţenilor, ceea ce duce la creşterea credibilităţii autorităţilor
locale si la încrederea in serviciile furnizate de Primăria Comunei Lumina.
In ceea ce priveşte personalul instituţiei publice, un asemenea sistem are menirea de a motiva
angajaţii si in acelaşi timp de a contribui la ordonarea activităţii, atât a funcţionarilor publici din
instituţie, cat si a personalului contractual angajat. Un sistem de management eficient face ordine
in alocarea responsabilităţilor către fiecare angajat in parte, ajutând astfel la creşterea eficientei
acestora.
Tot ca un beneficiu pentru personalul Primăriei Comunei Lumina, sistemul de management
integrat oferă şi posibilitatea pregătirii perfecţionării profesionale a angajaţilor.
In vederea implementării sistemului integrat de management in cadrul Primăriei Comunei
Lumina este necesara achiziţionarea de servicii de consultanta, instruire si certificare.
Având in vedere aspectele menţionate mai sus ;
In baza prevederii art. 2 si 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul,
propunem implementarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si siguranţă ocupaţională in cadrul Primăriei Comunei Lumina.
5. Serviciul public
5.1. Noţiunea de servici public
Intr-un stat democratic, de drept, principala activitate a administraţiei nu este controlul, decizia, ordinul ci prestaţia si serviciile oferite colectivităţii.
Prin activitatea sa, administraţia trebuie sa urmărească a satisface interesele generale comunitare. In acest scop, pentru a rezolva cerinţele publicului, administraţia organizează servicii administrative cu misiunea de a satisface cerinţa respectiva. Îndeobște, se considera ca doar
administrația poate satisface în mod corespunzător cerinţele publicului, activităţile serviciilor
publice, având, in general, un caracter obligatoriu. Aşa sunt de exemplu prestaţiile asigurate de
primarii (înregistrarea căsătoriilor, naşterilor ori a deceselor) sau de organele de politie (evidenta
populaţiei ori a circulaţiei rutiera).
Potrivit doctrinei interbelice, serviciul public este un organism administrativ, creat de stat,
judeţ, oraş sau comuna, cu o competenta determinata, cu mijloacele financiare procurate din
patrimoniul general al administraţiei publice care l-a înfiinţat, pus la dispoziţia publicului pentru
a satisface in mod regulat şi continuu o cerinţă cu caracter general, căreia iniţiativa particulară nu
ar putea sa-i dea decât o satisfacere incompletă şi intermitentă.
Un serviciu public poate fi realizat si de un particular, dar păstrează anumite caractere care îl
diferenţiază de un serviciu cu caracter privat. Într-adevăr, serviciul public satisfăcând cerinţele
imperioase ale publicului, nu poate fi întrerupt fără a aduce o perturbare sociala. Astfel. in literatura judiciara se dau ca exemplu societăţile particulare, care exploatând o linie de cale ferata sau o
linie de tramvai, alcătuiesc servicii publice, deoarece satisfac cerinţe generale. Funcţionarea acestor
servicii nu poate fi întreruptă deoarece periclitează transportul persoanelor si al mărfurilor.
Serviciile publice au fiecare o specialitate precizata de lege, ele neputând îndeplini si alte activităţi decât acelea determinate de lege. In statul modern este necesar ca activităţile sa fie specializate deoarece prin specializare funcţionarii ajung să cunoască temeinic cerinţele publice, sa constate lipsurile si sa propună remediile corespunzătoare.
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Datorita acestei specializări se poate controla, in mod eficient, activitatea realizata si mijloacele utilizate.
Concluzionând, apreciem ca serviciul public este acel organism administrativ infiintat prin
lege sau pe baza legii, de către stat, judeţ, oraş sau comuna pentru satisfacerea in mod continuu a
unor interese specifice ale membrilor colectivităţii.
5.2. Trăsăturile serviciului public
Trăsăturile caracteristice ale serviciului public rezulta din conceptul acestuia si sunt următoarele:
a) realizează o activitate de utilitate sociala, pentru public ;
b) se afla in raport juridic permanent si sub controlul autorităţii administrative care l-a înfiinţat si organizat ;
c) furnizează bunuri sau prestaţii de servicii in mod impersonal, comunităţii in general ;
d) este supus unui regim juridic, reglementat de principii ale dreptului public in sensul ca
acţionează cu scopul de a satisface interesele generale pentru care a fost înfiinţat ;
e) spre deosebire de întreprinderile particulare, serviciul public poate funcţiona chiar daca
nu este rentabil, astfel încât multe servicii publice sunt gratuite.
5.3. Principiile activităţii serviciului public
In scopul satisfacerii raţionale si eficiente a intereselor comunităţii, in statul democratic, de
drept, este necesar ca activitatea serviciului public sa se călăuzească după o serie de principii.
Un prim principiu este cel al evoluţiei, care exprima necesitatea ca serviciul public sa fie permanent in concordanţă cu cerinţele dinamicii vieţii sociale. Într-adevăr, unele cerinţe pot sa apară, iar altele sa dispară. De asemenea, interesul general poate sa impună o amplificare sau diminuare a mijloacelor utilizate pentru satisfacerea cerinţelor sociale.
De aici decurge si regula posibilităţii de a modifica regimul juridic al serviciului public daca
cerinţele interesului general impun modificarea organizării serviciului public si aceasta modificare este legala.
Un alt principiu este cel al continuităţii, deoarece o cerinţă publica recunoscută prin norme
juridice nu poate fi satisfăcută cu intermitență. Serviciul public satisface un interes general, imperios pentru populaţie. Principiul continuităţii este incompatibil cu întreruperea serviciului de
către funcţionarii publici, care nu se pot sustrage obligaţiei de a îndeplini sarcinile ce le revin.
Un principiu deosebit de important este cel al egalităţii, in sensul ca nu se pot face diferenţieri
intre categoriile de persoane in raporturile acestora cu un serviciu public. Beneficiarii pot cere ca
serviciul sa furnizeze aceleaşi prestaţii fiecăruia dintre ei. Aceasta înseamnă că serviciul public
trebuie sa fie neutru si sa aplice regula egalităţii de tratament pentru toţi beneficiarii.
Alte principii importante in activitatea serviciilor publice se refera la proporţionalitatea mijloacelor in raport cu obiectivele urmărite si de asemenea ca, pe durata funcţionarii unui serviciu public
se aplica regula conform căreia interesul general trebuie sa primeze fata de interesul particular.
5.4. Clasificarea serviciilor publice
Conform aprecierilor din doctrina, serviciile publice se clasifica, in principiu după doua criterii: 1) forma de organizare; 2) obiectul de activitate.
După forma de organizare, serviciile publice se împart in trei categorii si anume:
A – organe ale administraţiei publice ;
B – autorităţi sau instituţii publice ;
C – instituţii de interes public ;
D – regii autonome de interes public.
A.- In ce priveşte serviciile publice care funcţionează sub forma de organe ale administraţiei
publice, aceasta se caracterizează prin aceea ca :
- ele funcţionează potrivit legii
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- au drept scop satisfacerea unor interese de specialitate ale membrilor societăţii ( ex. apărare,
învăţământ, sănătate, etc.)
- mijloace financiare necesare bunei lor funcţionari de la bugetele locale, după cum aceste
servicii publice sunt de interes naţional sau local ;
- activitatea lor se desfăşoară din oficiu, dar uneori si la cerere
Astfel, activitatea serviciilor ministerelor se desfăşoară din oficiu pe când notariatele publice
funcţionează numai la cererea celor interesaţi. Politia îşi desfăşoară activitatea atât din oficiu cat
si la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;
–– activitatea lor se desfăşoară de regula in mod gratuit;
–– activitatea acestor servicii se realizează cu personal având pregătirea de specialitate (la Ministerul Justiţiei – jurişti, la Ministerul Agriculturii si Alimentaţiei – inginer in
–– domeniu, la Ministerul Sănătăţii – medici, etc.) ;
–– activitatea lor se desfăşoară continuu si in mod ritmic după un program care trebuie adus
–– la cunoştinţa membrilor societăţii;
–– pentru realizarea activităţii pentru care au fost organizate emit acte administrative ;
–– din caracteristicile enumerate, rezulta ca serviciile publice care funcţionează sub forma
organelor administraţie publice constituie o categorie distincta de servicii publice ce se
deosebeşte de celelalte forme de servicii publice prin faptul ca, prin aceste servicii publice
statul îşi exercita suveranitatea sa fata de toate celelalte persoane fizice si juridice.
B. – serviciile publice care funcţionează sub forma de autorităţi sau instituţii publice, se caracterizează prin aceea ca :
–– funcţionează potrivit legii sau altor acte normative;
–– funcţionează pentru satisfacerea unor interese generale ale membrilor societăţii respective,
dar si a altor persoane fizice sau juridice inclusiv străine.
–– Spre deosebire de serviciile publice care funcţionează sub forma organelor administrative,
in care interesele generale ale societăţii sunt satisfăcute, de regula, prin emiterea de acte
administrative, in cazul acestor servicii publice interesele generale ale membrilor societăţii
sunt satisfăcute, in principal, prin activităţi materiale, de ordin economic, deci ca operaţiuni materiale;
–– referitor la mijloacele financiare necesare bunei lor funcţionari sunt asigurate, in principal,
din venituri proprii si numai in subsidiar din bugetul administraţiei centrale de stat sau din
bugetele locale ;
–– activitatea lor se desfăşoară la cerere precum apelarea la serviciului telefonic, la mersul cu
mijloacele de transport in comun sau serviciile de mesagerie ;
–– activitatea acestor servicii se desfăşoară contra cost ;
–– ele sunt încadrate, pentru realizarea activităţii de specialitate pentru care au fost înfiinţate,
cu personal având pregătirea de specialitate corespunzătoare;
–– activitatea lor se desfăşoară in mod continuu, realizând sarcinile după un program adus la
cunoştinţa celor interesaţi ;
C. – instituţiile de interes public sunt persoane juridice particulare care complinesc sarcinile
administraţiei statului ( ex. facultăţile si farmaciile particulare)
D. – Regiile autonome de interes public, au fost înfiinţate potrivit Legii nr. 15/1990 prin transformarea unităţilor economice de stat. In literatura de specialitate, acestea au fost clasificate, indiferent daca sunt de interes naţional sau de interes local, in doua categorii si anume :
a) regii autonome de interes public; b) regii autonome comerciale.
Din prima categorie si care interesează dreptul administrativ fac parte acele regii care prin
activitatea ce o desfăşoară sunt chemate sa satisfacă anumitele interese generale ale membrilor
societăţii. Astfel, funcţionează Societatea Naţionala a Cailor Ferate si Administraţia Naţionala a
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Drumurilor. Din obiectul lor de activitate rezulta faptul ca acestea au fost create pentru a satisface
interesele generale ale membrilor societăţii.
După obiectul lor de activitate, serviciilor publice, după obiectul lor in domeniul economic
permite o distincţie fundamentala din punct de vedere juridic intre serviciile publice administrative si serviciile publice industriale sau comerciale.
Exista o mare varietate a serviciilor publice administrative, care reprezintă ale structuri decat
cele care au ca obiect de activitate industriala sau comerciala.
Serviciile publice industriale si comerciale se caracterizează prin aceea ca sunt întreprinderi
productive, de distribuire, de transport, de credit, de comerţ etc.
5.5. Înfiinţarea si desfiinţarea serviciilor publice
Înfiinţarea de noi servicii publice este determinata de necesitatea si satisfacerea unor aspecte
specifice ale interesului general al membrilor societăţii.
Astfel, pentru înfăptuirea intereselor generale ale societăţii in domeniul ocrotirii mediului
prin H.G. nr. 264/1991 a fost înfiinţat Ministerul Mediului, ca serviciu public de interes naţional,
cu servicii publice deconcentrate in judeţe si municipiul Bucureşti sub forma de agenţii de protecţie a mediului.
Prin H.G. nr. 690/1997 a fost organizat si Ministerul Educaţiei Naţionale ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate pentru a aplica strategia dezvoltării si politica Guvernului
in domeniul învăţământului si cercetării ştiinţifice universitare.
Un alt exemplu priveşte necesitatea ocrotirii handicapaţilor, aşa încât in 1991 s-a înfiinţat
Secretariatul de stat pentru handicapaţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale,
care realizează coordonarea, îndrumarea si controlul activităţii de ocrotire sociala a persoanelor
handicapate, in scopul recuperării, integrării socio-profesionale si asigurării protecţiei sociale a
acestora.
Tot astfel, pentru satisfacerea intereselor generale ale membrilor societăţii in perioada de
tranziţie de la economia planificata la cea de piaţa prin Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale s-a înfiinţat Agenţia Naţionala pentru Privatizare, serviciu public de interes naţional, cu direcţii judeţene, si in municipiul
Bucureşti, ca servicii publice descentralizate.
Răspunzând acelor necesităţi, s-a înfiinţat Secretariatul de stat pentru minorităţi.
Acestea sunt exemple de creare in ultimii ani a unor servicii publice sub forma de organe ale
administrației publice.
Serviciile publice se pot organiza însa si sub forma de instituții publice, create pentru satisfacerea unor interese generale ale membrilor societăţii. Astfel, pentru cunoașterea de organisme
politice, asociațiile neguvernamentale si cetățenii romani a problematicii drepturilor omului,
modului in care drepturile omului sunt garantate in alte tari, îndeosebi in tarile occidentale, prin
Legea nr. 9/1991 a fost înființat Institutul Roman pentru Drepturile Omului ale cărui servicii sunt
deschise tuturor utilizatorilor.
Tot ca instituţii publice, pentru satisfacerea interesului statului de a forma personal tot mai
calificat pentru diverse domenii s-au înființat in ultimii ani mai multe universităţi/
In fine, pentru satisfacerea unor interese generale ale membrilor societăţii, statul, judeţul,
oraşul si comuna, care sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiesc proprietatea publica si privata a acestora, afectează o parte din aceasta proprietate unor servicii publice menite sa satisfacă interesele de natura economico-sociala, ale membrilor societăţii publice
dotate cu patrimoniul necesar si cu personalitate juridica, ele sunt ceea ce azi se numesc regii
autonome, cu precizarea ca doar unele dintre acestea întrunesc trăsăturile serviciului public, celelalte având caracter comercial.
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Serviciul public se reorganizează si se desfiinţează tot de către organul administraţie publice
si prin acte juridice de acelaşi nivel prin care s-a înfiinţat.
Desigur însă ca, pentru cazurile de reorganizare, dar mai cu seama de desfiinţare sunt valabile si actele cu putere juridica superioara.

Bibliografie
1. Bucureanu Mirella : Management genera ; Ed. Universitatii din Oradea, 2001 ;
2. Drucker P.F. : Management – Eficienta factorului decizional ; Ed. Destin, 1994 ;
3. Dumitrescu M. : Introducere in management si management general ; Ed. Eurounion SRL,
Oradea, 1995 ;
4. Iorgovan Antonie : Tratat de Drept administrativ ; vol. I, Biblioteca Juridica Nemira, Bucureşti, 1996 ;
5. Ivan Stelian, Osolinschi Adrian, Ivan Razvan-Corneliu : Managementul adiministratiei publice; Ed. Axa, Botoşani ;
6. Lefter V., Manolescu A. : Managementul resurselor umane ; Ed. Didactica si Pedagogica
R.A., Bucuresti, 1995 ;
7. Manolescu Aurel : Managementul resurselor umane; Ed. RAI, Bucureşti, 1998 ;
8. Mihuleac E. : Bazele managementului ; Bucureşti, 1993 ;
9. Negoita Alexandru : Drept Administrativ ; Ed. Sylvi, Bucuresti, 1996 ;
10. Nica Panaite C., Mathias; Robert L., Russu Costache : Managementul resurselor umane ;
Ed. Economica, Bucureşti, 1997 ;
11. Nicolescu O., Verbancu L. : Management ; Ed. Economica, Bucureşti, 1995 ;
12. Ovidiu Niculescu : Management
13. Paul Negulescu : Tratat de drept administrativ ; vol. I- Principii generale, editia a IV-a,
Bucureşti
14. Richard Former : Advances in international comparative management
15. Valentin Prisacaru : Tratat de Drept administrativ roman, partea generala ; Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 1993

311

SERVICIILE PUBLICE – O PRESTAŢIE ÎN INTERESUL SOCIETĂŢII
Veronica BIVOL
Licenţiată în administraţia publică, master în drept
bivolveronica@yahoo.com
„Administrer c’est prévoir, commander et contrôler”
Henri Fayol

Abstract
Théorisée par Léon Duguit en 1923 (''Traité de droit constitutionnel'', Tome 2, p. 54 Léon Duguit), la notion de service public est un élément essentiel du droit administratif français.
Un '''service public''' est une mission générale ou une prestation particulière qui est due par l'État
à tous les citoyens appelés usagers. Cette notion désigne juridiquement l'ensemble des activités, exercé par ou pour le compte de la puissance publique, dans le but de satisfaire une demande sociale
considérée comme devant être disponible pour tous.
L'expression ''service public'' peut avoir deux significations :
1. Au sens fonctionnel, il s'agit d'une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général,
présentant un lien spécial avec une personne publique. Ce lien peut tenir à la création de l'activité, à
son fonctionnement ou à son contrôle, qui sont influencés de façon déterminante par une personne
publique.
2. Au sens organique, il s'agit de la personne juridique qui est chargée de la gestion de cette activité.
Plusieurs types de services publics sont définis par la loi, qui en détermine les caractères généraux. Toutefois, le pouvoir exécutif est largement exercé pour l'organisation des services publics.
În ştiinţa administraţiei prin noţiunea de administraţie publică se înţelege acea activitate care
constă, în principal, în organizarea şi asigurarea executării, precum şi executarea în concret a legii. Această activitate se realizează atât de către autorităţile administraţiei publice centrale cît şi de
către cele locale, manifestând caracter dispozitiv şi prestator al serviciilor publice de interes general sau local.
Noţiunea de serviciu public a apărut şi s-a dezvoltat treptat în contextul sporirii nevoilor generale ale societăţii umane. Termenul de serviciu public a apărut pentru prima dată în doctrina
juridică franceză, în prima ediţie a Tratatului de drept administrativ, apărut sub redacţia prof.
Maurice Haurion (1892). Pe parcurs, termenul de „serviciu public” a putut fi întâlnit sub diverse
aspecte, cum ar fi de exemplu „interes public”, „utilitate publică”, „interes general”.
Serviciul public, ca noţiune, este definit din mai multe puncte de vedere, existând o mare varietate de servicii publice. Mircea Djuvara considera noţiunea de serviciu public ca fiind o noţiune relativ recentă în dreptul administrativ, care a apărut pentru satisfacerea cerinţelor membrilor
unei colectivităţi umane1.
În acest sens se înscrie şi definiţia dată serviciului public de către Victor Popa ca fiind orice
gen de activitate prestată de autorităţile publice în vederea satisfacerii unor interese generale,
specifice oferite în mod constant2.
1 Djuvara, Mircea, Teoria generală a dreptului, vol I, Editura Socec, Bucureşti, 1930, p.173.
2 Victor Popa, Drept Public, Chişinău, 1998, p. 442-443
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Sensul noţiunii “prestare a serviciilor publice” include nu doar prestarea propriu-zisă a serviciilor
publice de către o autoritate publică, dar şi mobilizarea resurselor locale, crearea condiţiilor favorabile,
autorizarea agenţilor economici în activitatea de satisfacere a intereselor generale ale comunităţii.
După proclamarea Independenţei sale, la 27 august 1991, Republica Moldova a traversat cîteva etape distincte în care s-a încercat de a implementa un sistem eficient de administrare, în temeiul principiilor de descentralizare şi autonomie locală, deoarece sistemul de administraţie publică, moştenit din trecut şi bazat pe o hipercentralizare excesivă, s-a dovedit a fi ineficient în
condiţiile democratizării societăţii şi trecerii la relaţiile economiei de piaţă.
Implementarea unui model european de administrare presupune schimbări radicale în viaţa
politică, economică, socială. Apropierea administraţiei publice de necesităţile populaţiei pentru
satisfacerea intereselor generale ale comunităţii prin organizarea şi prestarea serviciilor publice
atât la scară naţională, cât şi la nivelul local sunt considerate drept componente de bază ale acestei
reforme. În al doilea rând, această reformă este de neconceput fără un efort continuu şi angajamentul personal atât al guvernanţilor, cât şi al populaţiei. În al treilea rând, pentru ca reforma să
fie implementată, este nevoie de schimbarea mentalităţii atât a guvernanţilor de la nivelul central
şi cel local, dar şi a populaţiei, pornind de la dezideratul că administraţia există pentru populaţie,
şi nu vice-versa.
În Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova, aprobat de Parlament în decembrie 1999, administraţiei locale îi este dedicat un capitol. Astfel, în conformitate cu Programul de activitate, politica de stat în domeniul administraţiei publice locale va fi determinată de
principiul potrivit căruia grupul sau colectivitatea locală îşi soluţionează în mod independent
problemele, când activează în cadrul unei societăţi democratice pluraliste, care se bazează pe
respectul faţă de lege şi drepturile universale ale omului. Activitatea Guvernului în acest domeniu
va fi orientată spre:
–– crearea cadrului legislativ şi a mecanismelor specifice pentru asigurarea autonomiei organelor publice locale;
–– continuarea şi sporirea eficienţei procesului de implementare a reformei teritorial-administrative;
–– identificarea şi transmiterea patrimoniului public local în administrarea organelor publice locale;
–– descentralizarea bugetului de stat;
–– asigurarea unui sistem eficient de instruire orientat spre sporirea gradului de profesionalism al funcţionarilor publici;
–– reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transferarea unor activităţi către sfera
privată;
–– asigurarea resurselor financiare adecvate competenţelor şi responsabilităţilor ce revin consiliilor locale, municipale;
–– eliminarea metodelor administrative de control a activităţii organelor administraţiei publice
locale, limitându-se doar la un control al respectării de către acestea a legislaţiei în vigoare.3
Organizarea serviciilor publice pentru satisfacerea interesului general al colectivităţii naţionale ţine de competenţa Guvernului. Serviciile publice care realizează interesul general al colectivităţii şi reprezintă comuna, satul, oraşul sunt respectiv în competenţa comunei, satului, oraşului. Pentru a face o delimitare între serviciile publice organizate de consiliile comunale, orăşeneşti, în continuare le vom numi servicii publice locale, iar serviciile publice organizate de consiliile raionale la scara întregului raion le vom numi servicii publice raionale4.
3 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova, aprobat de Parlament în decembrie 1999
4 Popa, Victor, Autorităţile publice ale Republicii Moldova. Compendiu privind structura, organizarea şi
funcţionarea lor, Editura Tish, Chişinău, 2004
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Delimitarea competenţelor în organizarea serviciilor publice între nivelele administraţiei publice este cel mai dificil lucru în procesul constituirii unui sistem modern de administrare.
Noţiunile de autonomie locală şi descentralizare a serviciilor publice, inserate în prevederile
articolului 109 din Constituţia Republicii Moldova reprezintă principiile definitorii de organizare
a sistemului de administraţie publică locală şi, în acelaşi timp — standardele naţionale de care se
conduc statele cu tradiţii democratice. Autonomia locală poate fi definită ca „drept al colectivităţilor locale de a-şi satisface interesele proprii fără amestecul autorităţilor centrale, principiu, care
atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea
— un sistem care implică autonomia".5 Autonomia priveşte atît organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cît şi gestiunea colectivităţilor pe care le reprezintă. Esenţa acestei definiţii constă în dreptul comunităţilor locale de a stabili ce treburi de interes local necesită rezolvare,
adică care servicii publice trebuie a fi create pentru a satisface necesităţile populaţiei din comunitatea respectivă.
Prin noţiunea de gestionare a intereselor colectivităţii se desemnează preocuparea autorităţilor
administraţiei publice locale, de a obţine ceea ce este avantajos, necesar, folositor, pentru colectivităţile pe care le reprezintă. Astfel, autonomia locală este o formă modernă de exprimare a principiului descentralizării. Autonomia locală nu trebuie să fie numai un principiu constituţional enunţat, ci şi garantat prin dreptul conferit autorităţilor administraţiei publice locale la resursele proprii
şi suficiente de care ele pot să dispună liber în exerciţiul competentei lor, fapt relevat de stabilirea
de către acestea a impozitelor şi taxelor locale. Descentralizarea în administraţia publică se prezintă ca un sistem de organizare administrativă, opus centralizării, care permite colectivităţilor locale
sau serviciilor publice să se administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resurse necesare pentru a rezolva singure problemele locale de către cei aleşi de corpul legislativ.
Deci, procesul de descentralizare se realizează prin transferarea de competenţe, responsabilităţi şi resurse de la Guvern către autorităţile publice locale, în unităţile administrativ-teritoriale
pentru a soluţiona, sub propria responsabilitate, toate problemele şi necesităţile de interes local.
Descentralizarea este un proces complex, care cuprinde în sine mai multe componente ce sînt
într-o legătură strânsă între ele: descentralizarea administrativă (raion, oraşe (municipii), sate
(comune), — având caracterul persoanei de drept public), descentralizarea financiară, descentralizarea politică, descentralizarea serviciilor publice.
Descentralizarea administrativă, ca mod de organizare a administraţiei publice într-un stat se
reprezintă prin două forme: descentralizarea teritorială şi descentralizarea pe servicii (descentralizare tehnică). În cazul descentralizării teritoriale teritoriul statului este împărţit în unităţi administrativ-teritoriale, în care funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale, care se bucură de o independenţă faţă de autoritatea centrală. În acest fel, unele servicii publice sînt scoase din
competenţa autorităţilor centrale şi date în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
Principiul descentralizării serviciilor publice prevede acordarea unei autonomii relative unor servicii publice faţă de administraţia publică.
În general, descentralizarea serviciilor publice 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 fizice sau a unor persoane juridice. Descentralizarea serviciilor publice presupune, deci, scoaterea acestora de sub controlul ierarhic superior şi
plasarea lor sub regulile tutelei administrative (controlului administrativ) .
Descentralizarea serviciilor publice trebuie efectuată pornind de la următoarele principii:
–– descentralizarea acestor servicii pînă la nivelul de administrare cel mai apropiat de cetăţean;
5 Articolul 109 din Constituţia Republicii Moldova
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–– 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.6
Principiul desconcentrării administrative constă în a lărgi cât mai mult atribuţiile agenţilor
puterii centrale aşezaţi în raioane sau comune. Putem spune, că suntem în prezenţa unei desconcentrări administrative în cazurile în care organele centrale ale administraţiei publice lărgesc
competenţa serviciilor publice desconcentrate în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea au fost organizate. Desconcentrarea administrativă este un paliativ al centralizării şi este în
opoziţie cu descentralizarea, deoarece în cazul desconcentrării, deciziile privind gestionarea treburilor publice sunt luate de organele administraţiei publice centrale, de ministere şi departamente, sau de către reprezentantul guvernului în unitatea administrativ-teritorială de nivelul doi,
adică în raion. În aceste condiţii, serviciile exterioare ale ministerelor şi ale altor organe centrale
de specialitate ale administraţiei de stat nu pot fi caracterizate ca servicii descentralizate, ci doar
ca servicii desconcentrate.
Nevoile şi cerinţele societăţii sau ale fiecărui cetăţean în parte au evoluat în timp şi nu sunt
aceleaşi într-un loc sau altul. Ele sunt enorme şi variază după mai multe criterii: geografice, cultură, gradul de dezvoltare economică, vârstă, sex, studii etc.
Astfel, pentru a satisface aceste necesităţi, administraţia publică, trebuie să aibă un caracter
dinamic, să-şi organizeze structura şi activitatea sa întru satisfacerea acestor obiective la o anumită perioada şi într-un anumit loc.
Doctrina franceză prevede că un serviciu devine serviciu public, independent de cine îl gestionează, în momentul în care există un interes general în furnizarea sa şi există un interes general
ca acest serviciu să fie furnizat respectând patru principii fundamentale: egalitate, neutralitate,
continuitate şi adaptabilitate.
Dezvoltarea rolului administraţiei publice în furnizarea bunăstării sociale a impus descentralizarea serviciilor publice, pentru a permite o mai bună apropiere a cetăţeanului de serviciile
oferite. Serviciul public este acel serviciu scos din subordinea autorităţilor centrale şi organizat în
mod autonom, atribuindu-li-se un patrimoniu şi o gestiune proprie în unitatea administrativteritorială.
Începutul anilor 1970 şi 1980 a adus schimbări economice şi politice majore în majoritatea
statelor lumii, descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale administrative şi financiare.
În timpul perioadei totalitare în Europa Centrală şi de Est conceptul de serviciu public nu a
existat, de abia după anul 1990 putem vorbi de servicii de interes general. În cele mai multe dintre
statele centrale şi est europene introducerea conceptului de serviciu de interes public a avut în
mod clar influenţe din dreptul francez7.
Atât în sistemele democratice, cât şi în cele în curs de democratizare, descentralizarea este o
opţiune viabilă, care poate conduce la o mai bună furnizare a serviciilor sociale şi la eficientizarea
activităţii economice.
Descentralizarea serviciilor publice reprezintă un principiu definitoriu în organizarea sistemului de administrare publică locală conform standardelor internaţionale, acestea fiind prevăzute în Carta Europeană „Exerciţiul autonom al puterii locale”, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată de majoritatea statelor europene.8
6 Legea privind descentralizarea administrativă, Nr.435-XVI din 28.12.2006;
7 Alexandru, Ioan, Matei, Lucica, Serviciile publice. Abordare juridico-administrativă. Management.
Marketing, Editura Economică, Bucureşti, 2002
8 Carta Europeană „Exerciţiul autonom al puterii locale”, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
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Deconcentrarea administraţiei statului, ca reflectare a aplicării principiului subsidiarităţii,
este mai eficientă dacă se realizează pe orizontală, prin sporirea atribuţiilor organului teritorial
care conduce toate serviciile administrative din circumscripţia administrativ-teritorială respectivă (exemplul tipic prefectul) iar nu pe verticală (în favoarea fiecărui serviciu exterior în parte
toate fiind coordonate doar onorific de prefect)9.
Gradul de descentralizare este cu atât mai mare cu cât numărul de servicii publice date în
competenţa autorităţilor locale este mai mare.
Evoluţia în timp a conceptului şi sedimentarea lui aşa cum îl cunoaştem astăzi a fost lungă şi
sinuoasă, el depinzând în mare măsură de regimurile politice care se succedau la putere şi de viziunea guvernanţilor asupra organizării administrative a statului.
Serviciul public este acreditat cu un statut privilegiat, deoarece reprezintă o activitate cu un
pronunţat caracter social, prin intermediul căruia se realizează interesele generale şi locale ale
colectivităţilor.
Astfel, trebuie făcută precizarea că, nu este suficientă existenţa interesului unei persoane sau
grup restrâns de persoane pentru apariţia unui serviciu public, fiind nevoie de interesele unei
colectivităţi pentru anumite cerinţe.
Factorul determinant în ceea ce priveşte eficienta serviciilor din administraţia publică îl constituie potenţialul uman, susţinut de resursele financiare si materiale disponibile pentru acest
domeniu de activitate.
Practic, implementarea strategiei de reformă a administraţiei publice impune formarea competenţelor necesare obţinerii performanţei solicitate funcţionarului public de la toate nivelele.
Construirea de capacităţi instituţionale, concepută din perspectiva pregătirii pentru aderarea la
Uniunea Europeană, incumbă transferul de competenţe la nivelul autorităţilor locale, care vor
trebui să răspundă unui număr mare de noi sarcini. Prin urmare, dezvoltarea unei administraţii
funcţionale, capabilă să creeze condiţii-cadru favorabile pentru dezvoltarea economiei de piaţă,
este strîns condiţionată de formarea profesională, pe baza identificării necesităţilor de instruire,
pregătire şi perfecţionare a funcţionarilor publici.
Oferirea de servicii publice în format electronic reprezintă o cerinţă expresă a Uniunii Europene şi o alternativă mai eficientă şi mai ieftină, ce permite administraţiei să fie mai aproape de
cetăţeni şi să-şi adapteze serviciile conform cerinţelor acestora.
Astfel, la 10 mai 2012 a fost lansat oficial portalul guvernamental unic al serviciilor publice servicii.gov.md.10
Portalului servicii.gov.md, vine să simplifice accesul cetăţenilor la servicii. Momentan pe portal sunt disponibile informaţii despre 300 de servicii din cele peste 500 oferite de autorităţile administraţiei publice centrale, iar 62 servicii sunt prestate în format electronic.
Portalul este un catalog electronic al serviciilor publice prestate de către autorități oamenilor
de rând şi mediului de afaceri. Vizitatorii pot găsi uşor descrierea serviciilor, setul de acte necesar
pentru prestarea lor, intervalele orare în care vor fi acestea prestate, costurile şi durata implementării, datele de contact pentru informaţii suplimentare şi formularele care vor trebui completate
de către cetăţeni în formă electronică, inclusiv instrucţiuni de completare.
Portalul are o structură multidimensională şi permite identificarea unui serviciu după mai
multe criterii din punct de vedere al domeniului din care face parte acesta . Sunt incluse servicii
de documentare a populaţiei, servicii din domeniul educaţiei, sănătăţii, servicii din domeniul fi-

9 Legea privind administraţia publică locală, nr. 123-XV din 18.03.2003 // în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49/211 din 19.03.2003
10 www.servicii.gov.md
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nanciar, cum ar fi taxările şi altele. Pe de altă parte, utilizatorii pot identifica serviciul după autoritatea care îl prestează, adică ministere sau instituţii.
Cetăţenii pot interacţiona cu moderatorii portalului printr-un formular de feedback, pentru
a raporta anumite inexactităţi în fişele serviciilor defecte, descoperite în funcţionarea portalului
şi pentru a sugera anumite servicii care nu au fost incluse pentru publicare. La fel, cetățenii pot
vota pentru anumite servicii pe care le consideră utile.
Scopul principal al acestui portal este să ofere informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile publice accesibile în Republica Moldova şi nu îşi propune să substituie
paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
Scopul reformei administraţiei publice locale în ţările Uniunii Europene este de a crea administraţii capabile să-şi îndeplinească funcţiile şi atribuţiile astfel încât să pregătească condiţiile şi
să asigure dezvoltarea economică, socială şi organizaţională într-un anumit spaţiu şi într-o anumită perioadă. Descentralizarea pleacă de la premisa că autorităţile administraţiei publice locale
sunt mai în măsură să răspundă necesităţilor cetăţenilor, cunoscând în profunzime problemele
lor, dar şi cele mai bune căi pentru rezolvarea acestora. O serie întreagă de servicii publice sunt
furnizate mai eficient de la nivel local.
Dezvoltare societăţilor cunoaşterii au o incidenţă asupra prestaţiilor de servicii şi asupra comunicării puterilor publice. În general, autorităţile publice au tendinţa de a informatiza şi pune
în practică o interacţiune electronică cu cetăţeanul. E-guvernarea reprezintă o noţiune pînă la edemocraţie şi e-participare, trecând prin furnizarea de servicii on-line. E-guvernarea reprezintă
una din formele cele mai recente ale modernizării autorităţilor publice, care este intens urmărită
de către centrele de cercetare şi organizaţiile internaţionale.
În urma analizei studiului „Serviciile Publice – o prestaţie în interesului societăţii”, am constatat faptul că, în ultimii ani, intervenţia publică în domeniul serviciilor publice a evoluat foarte
mult. Asistăm la o extensie a activităţii publice în domeniul economic, social, cultural. De aceea,
autorităţile locale trebuie să fie conştiente de importanţa serviciilor publice pentru cetăţenii pe
care-i reprezintă, să identifice cei mai potriviţi furnizori pentru aceste servicii publice, să proiecteze cheltuielile preconizate în funcţie de creşterea continuă a consumatorilor de servicii publice.
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Abstract
Recent trends in municipal finances arise partially from the necessity to find methods of payment
for expenses required to be incurred by local administrations in order to satisfy local need in services
and infrastructure. In many cases, these trends are referred to funding of capital expenditures.
At the same time, new trends in the field of financial management have outlined with regard to
the requirement for responsibility and transparency at the local level.
Important trend in the field of municipal finances consists in fiscal decentralization, which
means transfer of financial responsibility from central authorities to local administrations causing
local authorities to provide and fund even larger number of services. Devolution of responsibilities
for expenses to local administrations without adequate sources of revenues (sometimes called as
"unfunded mandates") compromises capacity of local authorities to provide services and exerts pressure on municipal finances. Irrespective of reasons for decentralization or the degree of decentralization at the level of local authorities, incomes under the direct control of local administrations do not
correspond very often with their expenses.
Almost all countries in the world are based for at least in certain degree on real estate taxes. Recently, many developing countries and former socialist states became much more interested in land
and property taxes.
In many countries, municipalities have addressed to private sector for offers to fund services of
public sector through explicit public-private partnerships. Implication of private sector in provision
of local public services is conditioned by improvement of their efficiency and efficacy. In some cases,
municipalities address to private sector since they are not authorized to borrow at the capital market
or are not inclined to borrow. Consolidated role of private sector manifests itself most obviously in
such fields as transport, water supply and solid wastes management.
Taking into account the role of local administration in provision of goods and services, principle
of obtained benefits represents starting point for municipal finances. In accordance with the benefit
model related with local public finances, local public services, every time when it is possible, shall be
paid for depending on benefits received from these services. Extent, to which municipalities are able
to apply the principle of obtained benefits, depends in addition on the nature and characteristics of
services offered by them.
First and the most direct consequence of economic problems of the transition period that has
manifested itself obviously in the Republic of Moldova as well was the "decay of public sector". Inconsistent decentralization or its absence at all has resulted in exacerbation of the public sector decay.
In the market environment, utility tariffs must reflect the total service cost and, at the same time,
should indicate the demand for services of public use.
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În întreaga lume oraşele cunosc o dezvoltare continuă, în mare parte, pentru că, atât în ţările
dezvoltate, cât şi în ţările mai puţin dezvoltate, din ce în ce mai multe persoane locuiesc în orase.
Creşterea rapidă a populaţiei urbane a pus presiune pe guvernele locale ca acestea să ofere o gamă
largă de servicii - de la infrastructura asociată alimentării cu apă şi canalizării, până la serviciile
sociale şi locuinţele sociale. Pentru a satisface cererea în creştere de urbanizare, municipalităţile
au nevoie de instrumente adecvate de venituri pentru a plăti pentru serviciile de infrastructură.
Finanţele municipale ţin de totalitatea deciziilor legate de veniturile şi cheltuielile guvernelor
municipale. Finanţele municipale acoperă sursele de venituri care sunt utilizate de către guvernele municipale - impozite (pe proprietate, venituri, vânzări, accize), tarife / taxe de utilizare şi
transferurile interguvernamentale. Finanţele municipale includ modalităţile de finanţare a infrastructurii prin utilizarea veniturilor operaţionale şi împrumuturilor, precum şi a parteneriatelor public-privat. Finanţele municipale abordează, de asemenea, probleme legate de cheltuielile la
nivel local şi responsabilitatea pentru deciziile de cheltuieli şi venituri, inclusiv procesul bugetar
municipal şi managementul financiar.
Tendinţele recente în finanţele municipale rezultă, în parte, din nevoia de a găsi modalităţi de a
plăti pentru cheltuielile pe care administraţiile locale trebuie să le facă pentru a satisface cererea
locală pentru servicii şi infrastructură. În multe cazuri, aceste tendinţe se referă la finanţarea
cheltuielilor de capital.
S-au conturat, de asemenea, unele tendinţe noi în domeniul managementului financiar, fiind
abordată cererea pentru responsabilitate şi transparenţă la nivel local.
O tendinţă importantă în domeniul finanţelor municipale este descentralizarea fiscală, care a
însemnat transferul de responsabilitate financiară de la guvernele centrale către administraţiile
locale forţând guvernele locale să furnizeze şi să finanţeze un număr tot mai mare de servicii.
Deşi multe ţări industrializate au o lungă istorie de descentralizare, aceasta este mult mai nouă în
ţările mai puţin dezvoltate. Începând cu anii 1980, nu mai puţin de 75 de tari au implementat
politici de descentralizare, ca un mijloc de asigurare a unei furnizări mai eficiente a serviciilor
publice şi soluţionare a problemelor de combatere a sărăciei1.
În multe ţări, descentralizarea a însemnat că guvernele naţionale şi provinciale / de stat au
“descărcat” responsabilităţi guvernelor locale. În unele cazuri, devoluţia este parte a unei descentralizări fiscale generale prin care guvernul central sau provincial / de stat transmit autoritatea
bugetară la nivelul guvernelor locale pentru ca acestea să adopte decizii în domeniul impozitării
şi cheltuielilor publice locale. Intenţia este de a oferi servicii într-o manieră mai eficientă şi mai
eficace, dar de multe ori autoritatea de impozitare nu este parte a procesului de descentralizare.
În alte cazuri, devoluţia a fost o modalitate pentru nivelurile superioare ale guvernului de a transfera povara datoriilor lor pe municipalităţi prin reducerea transferurilor lor şi direcţionarea descendentă a responsabilităţilor2.
Devoluţia responsabilităţilor de cheltuieli către administraţiile locale fără surse adecvate de
venituri (uneori denumită "mandate nefinanţate") compromite capacitatea guvernelor locale de a
furniza servicii şi pune presiune asupra finanţelor municipale. Indiferent de motivele pentru descentralizare sau de cât de mult este descentralizat la nivelul guvernelor locale, veniturile aflate sub

1 Ingram, G.K. and Hong, Y. (2008) “The Nexus of Fiscal Decentralization and Land Use Policies,” In
Ingram, G.K. and Hong, Y. (Eds.), Fiscal Decentralization and Land Use Policies, Cambridge, Mass.:
Lincoln Institute of Land Policy, pp. 3-16.
2 Ebel, R.D. and Vaillancourt, F. (2001) “Fiscal Decentralization and Financing Urban Governments:
Framing the Problem,” In Freire, M. and Stren, R. (Eds.), The Challenge of Urban Government: Policies
and Practices.Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp.155-70.
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controlul direct al administraţiilor locale rareori corespund cu cheltuielile lor3. Excepţie reprezintă câteva ţări în care guvernele locale au puţine responsabilităţi de cheltuieli sau câteva ţări (cum
ar fi ţările nordice) în care guvernele locale au un acces substanţial la baze fiscale mari şi elastice,
cum ar fi impozitul pe venit4.
Aproape toate ţările din lume se bazează, cel puţin într-o anumită măsură, pe impozitele pe
bunurile imobiliare. Recent, multe ţări în curs de dezvoltare şi ţări post-socialiste au devenit mult
mai interesate în impozitele funciare şi pe proprietate5. China, de exemplu, are în vedere rolul
impozitării terenurilor şi a proprietăţilor în ariile urbane caracterizate printr-o creştere rapidă6.
Impozitul pe proprietate este privit ca un instrument important de creştere a veniturilor la
nivel local. Impozitul este, de asemenea, frecvent folosit pentru a modela dezvoltarea urbană şi
pentru a promova reforma agrară din mediul rural.
Unele ţări, de exemplu, se orientează spre impozitele de captare a valorii terenurilor pentru a
plăti pentru infrastructură (cum ar fi finanţarea prin creşterea impozitului în jurisdicţiile din
SUA şi contribuţiile de valorizare în ţările din America Latină) şi pentru a capta venituri din valorile crescute ale terenurilor determinate de acţiunile guvernamentale de schimbare a destinaţiei utilizări terenurilor (de exemplu, plusvalia sau impozitele pe creşterea valorii terenurilor în
Columbia).
Impozitele funciare şi pe proprietate au, astfel, un rol important în furnizarea de venituri şi în
afectarea utilizării terenurilor7.
În multe ţări, municipalităţile au apelat la sectorul privat pentru a oferi şi finanţa servicii din
sectorul public prin parteneriate explicite public-privat. Motivul pentru implicarea sectorului privat în furnizarea serviciilor publice locale este de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea acesteia.
Municipalităţile apelează la sectorul privat, în unele cazuri, deoarece ele nu sunt autorizate să se
împrumute pe piaţa de capital sau nu sunt dispuse să se împrumute. Rolul consolidat al sectorului
privat se manifestă cel mai evident în domenii cum ar fi transportul, alimentarea cu apă, gestiunea deşeurilor solide.
Avantajul principal al parteneriatelor public-privat este că acestea scutesc municipalităţile de
responsabilitatea financiară pentru costurile iniţiale de capital8 şi le permit să construiască facilităţi fără a genera datorii municipale. Exploatarea instalaţiilor şi programelor de către operatorii
privaţi reduce cheltuielile municipale de funcţionare şi poate permite colectarea veniturilor suplimentare. Mai mult decât atât, astfel de operaţiuni permit sectorului public să se bazeze pe expertiza sectorului privat.
3 Bird R.M. (2001b) “Setting the Stage: Municipal and Intergovernmental Finance,” In Freire, M. and
Stren, R. (Eds), The Challenge of Urban Government: Policies and Practices.Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp. 113-28.
4 Bird, R.M. and Vaillancourt, F. (1998) “Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview,”
In Bird, R.M. and Vaillancourt, F. (Eds.) Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambridge,
England: Cambridge University Press, pp. 1-48.
5 Bird, R.M. and Slack, E. (2007) “Taxing Land and Property in Emerging Economies: Raising Revenue
… and More?” In Ingram, G.K. and Hong, Y. (Eds.), Land Policies and their Outcomes, Cambridge,
Mass.: Lincoln Institute of Land Policy.
6 Bird, R.M. (2005) “Getting it Right: Financing Urban Development in China,” Asia-Pacific Tax Bulletin,
11(2), pp. 107-17.
7 Slack, E. (2002) “Municipal Finance and the Pattern of Urban Growth,” Commentary 160, Toronto: C.D.
Howe Institute.
8 Tassonyi, A. (1997) “Financing Municipal Infrastructure in Canada’s City-Regions.” In Hobson, P.A.R.
and St-Hilaire, F. (Eds.) Urban Governance and Finance: A Question of Who Does What.” Montreal: Institute for Research on Public Policy.
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Guvernarea democratică locală a avut ca rezultat cereri sporite pentru responsabilitate şi
transparenţă la nivel local. În unele cazuri, responsabilitatea sporită a însemnat că municipalităţile fac efortul de a include publicul în luarea deciziilor importante privind modul în care veniturile sunt generate şi modul în care fondurile sunt cheltuite. Un exemplu este bugetarea participativă
care a început la Porto Alegre în 1989 şi s-a extins la alte municipalităţi în Brazilia şi în întreaga
lume. Aducerea publicului în deciziile bugetare asigură că locuitorii sunt reprezentaţi în procesul
de luare a deciziilor şi că funcţionarii municipali sunt traşi la răspundere pentru deciziile bugetare. De asemenea, creşte transparenţa în procesul bugetar.
Participarea sporită din partea publicului combinată cu resurse limitate la nivel local a crescut
presiunea asupra guvernelor locale pentru o mai bună gestiune financiară municipală. Dezechilibrul între cheltuielile şi veniturile la nivel local face extrem de important faptul ca oraşele să
cheltuie resursele pe care le au într-un mod cât mai eficient şi eficace posibil9. Reformele aplicate
faţă de practicile existente de management şi introducerea tehnicilor noi de raportare financiară
au determinat îmbunătăţirea metodelor contabile şi proceselor bugetare. Un exemplu este utilizarea bugetării bazate pe performanţă pentru a evalua cât de bine resursele sunt folosite şi măsura
în care municipiul îşi atinge obiectivele sale. Indicatorii de performanţă oferă unele indicaţii privind produsele şi rezultatele aferente serviciilor publice locale.
Având în vedere rolul administraţiei locale de a furniza bunuri şi servicii, principiul beneficiilor obţinute reprezintă punctul de plecare pentru finanţele municipale10. În conformitate cu modelul beneficiului asociat finanţelor publice locale, serviciile publice locale, ori de câte ori este
posibil, ar trebui să fie plătite funcţie de beneficiile primite de la aceste servicii11. Măsura în care
municipalităţile vor fi în măsură să aplice principiul beneficiilor obţinute, depinde, însă de natura şi caracteristicile serviciilor pe care le oferă.
Figura 1 prezintă diferite tipuri de servicii municipale şi instrumentele adecvate de finanţare.
Serviciile asociate bunurilor private. Pentru serviciile cu caracteristici de bunuri private (cum
ar fi alimentarea cu apă, canalizarea, colectarea şi eliminarea gunoiului, tranzitul, precum şi serviciile de recreere), tarifele / taxele de utilizator sunt oportune pentru a finanţa cel puţin o parte
din costuri. În general, tarifele de utilizator sunt adecvate în cazul în care există o relaţie clară
între tarifele percepute şi beneficiile primite, contribuabilul are posibilitatea de a alege cu privire
la măsura în care el sau ea foloseşte serviciul, este posibilă colectarea tarifului / taxei la costuri
rezonabile şi pot fi abordate preocupările de echitate (de exemplu, scăderea sau renunţarea la taxe
pentru utilizatorii cu venituri reduse). Taxele de utilizare pot juca un rol important în domeniul
finanţelor municipale prin asigurarea faptului că guvernele locale prestează şi furnizează acele
servicii şi bunuri publice pe care le doresc oamenii şi pentru care aceştia sunt dispuşi să plătească.
Serviciile asociate cu bunurile publice. Serviciile cu caracteristici de bunuri publice (de exemplu, poliţia şi pompierii, parcurile de cartier, străzile locale, iluminatul străzilor) au beneficii colective de care se bucură localnicii, dar care nu pot cu uşurinţă să fie atribuite beneficiarilor individuali. Pentru aceste servicii sunt mai dificil de stabilit tarife de perceput, fiind necesară o anumită formă de impozitare bazată pe principiul beneficiilor locale, cum ar fi, de exemplu, impozitul
pe proprietate. Impozitele pe proprietate permit persoanelor fizice să-şi exprime cererea lor pen9 Bird R.M. (2001b) “Setting the Stage: Municipal and Intergovernmental Finance,” In Freire, M. and
Stren, R. (Eds), The Challenge of Urban Government: Policies and Practices.Washington, D.C.: The World Bank Institute, pp. 113-28.
10 Bird, R. M. (1994) “Financing Local Services: Patterns, Problems, and Possibilities.” Report prepared
for the Global Report on Human Settlements.
11 Bird, R.M. (2001a) “Subnational Revenues: Realities and Prospects”, Working paper, Washington, D.C.:
World Bank Institute.
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Fig. 1. Diferite instrumente financiare pentru diferite servicii publice locale
Sursa: Guide to Municipal Finance, Nairobi, 2009. - p. 27.
tru servicii în cazul în care beneficiile sunt consumate colectiv. În acest sens, impozitele pe proprietate pot fi considerate a fi un tarif generalizat sau nespecific de utilizare12.
Servicii cu repercusiuni (externalităţi). Există alte servicii ale căror beneficii (sau costuri) deşi
se extind peste graniţele municipale, furnizarea lor locală continuă să fie dezirabilă. Externalităţile pozitive apar în cazul în care rezidenţii din jurisdicţii învecinate beneficiază de un serviciu în
mod gratuit sau pentru o plată mai mică decât costul lui de furnizare. De exemplu, drumurile
principale construite într-o jurisdicţie pot fi utilizate de către rezidenţii din altă jurisdicţie fără
nici un cost pentru ei. Rezultatul va fi o subalocare de resurse pentru acest serviciu, deoarece
municipalitatea care furnizează serviciul îşi întemeiază deciziile sale de cheltuieli doar reieşind
din beneficiile capturate în jurisdicţia sa. Municipalitatea nu a ţinut seama de beneficiile de care
au profitat consumatorii din afara jurisdicţiei ei. O modalitate de a oferi un stimulent pentru o
municipalitate de a aloca mai multe resurse serviciului care generează externalităţi este un transfer de la guvernul provincial / de stat. Serviciile care redistribuie veniturile. Serviciile care redistribuie veniturile ar trebui să fie plătite de către nivelurile superioare de guvernare, deoarece ele
dispun de o gamă mai largă de impozite decât guvernele locale, beneficiind, în general, de impozitele care sunt mai strâns legate de capacitatea de a plăti, cum ar fi impozitul pe profit. Deşi rolul
primar al guvernelor locale este de a furniza bunuri şi servicii şi nu de a redistribui veniturile,
totuşi, multe guverne locale livrează servicii care sunt de esenţă redistributive (cum ar fi, de
exemplu, asistenţa socială, sănătatea, locuinţe sociale). Tarifele / taxele de utilizator şi taxele bazate pe principiul beneficiului, cum ar fi impozitul pe proprietate, nu sunt adecvate pentru a finanţa aceste servicii. Tarifele de utilizare „anulează” scopul de redistribuire, iar impozitele pe
proprietate sunt mai regresive decât impozitele pe venit şi, astfel, nu sunt adecvate pentru finanţarea serviciilor redistributive. Din aceste motive, serviciile care au o componentă redistributivă
ar trebui să fie finanţate din impozitele locale pe venit sau din veniturile centrale şi de stat / provinciale (care includ impozitele pe venit).
Ca o consecinţă a presiunii macroeconomice fiscale asupra guvernelor ţărilor din Europa
Centrală şi de Est (ECE) imediat după schimbările politice din 1989/1990, guvernul central a
încercat să "împingă" deficitul în josul sistemului administraţiei publice ca o parte a procesului de
reformare a relaţiilor interguvernamentale fiscale şi descentralizării sectorului de stat. În conse12 Kneebone, R. and McKenzie, K. (2003) “Removing the Shackles: Some Modest and Immodest Proposals to Pay for Cities,” In Boothe, P. (Ed.), Paying for Cities. Edmonton: Institute of Public Economics,
University of Alberta, pp. 43-77.
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cinţă, de cele mai dese ori, s-a format un imens "decalaj", între atribuirea cheltuielilor şi capacitatea de venituri la nivel guvernamental sub-naţional.
Mărimea acestui decalaj a crescut chiar înainte de tranziţie, deoarece echipamentul învechit
din serviciul public (clădiri deteriorate, ţevi suprauzate, reducerea numerică a vehiculelor în transportul public, etc.), a obişnuit să devină parte din sectorul de servicii publice în perioada socialistă.
Există discuţii în rândul experţilor cu privire la cât de mult din acest decalaj ţine de responsabilitatea noile regimuri. Cu toate acestea, cele mai multe dintre ţările ECE conştientizează că decalajul
fiind în creştere la nivel sub-naţional, au trebuit să reacţioneze la el. Ajustarea structurală descrie
procesul prin care guvernelor locale încearcă să gestioneze acest decalaj (sau deficit).
Prima şi cea mai directă consecinţă a problemelor economice ale tranziţiei manifestate pregnant şi în Republica Moldova a fost "declinul din sectorul public" (de exemplu, lipsa serviciului
de alimentare continuă cu apă, deconectări de energie electrică, lipsa serviciului de colectare corespunzătoare a deşeurilor, reparaţii insuficiente ale drumurilor, întreţinerea necorespunzătoare
a şcolilor publice, etc.). Descentralizarea necorespunzătoare sau lipsa în întregime a acesteia a
condus la o adâncire a declinului sectorului public. Ceea ce este mai important este faptul că politica de a forţa disciplina macroeconomică fiscală la nivel de administraţie publică, fără o descentralizare adecvată a ascuns dimensiunea problemei, deoarece indicatorii macroeconomici păreau
să dovedească faptul că economia este pe drumul cel bun.
Într-un mediu de piaţă tarifele de utilizare trebuie să reflecte costul total al serviciului şi, în
acelaşi timp, ar trebui să semnalizeze cererea pentru serviciile de utilitate publică. Ambele aceste
cerinţe au fost inedite pentru ţările în tranziţie, preţurile de consum fiind în cazul acestor ţări
puternic subvenţionate, iar cererea şi utilizarea efectivă nu indicau la necesitatea reală pentru un
anumit serviciu public. Preţurile erau stabilite centralizat, astfel încât diferenţele dintre costurile
regionale de producţie nu erau reflectate în preţurile locale.
După tranziţie, mecanismul de stabilire a preţurilor trebuia să fie schimbat pentru a oferi
spaţiu furnizorilor de servicii locale să se adapteze. Subvenţiile au fost tăiate drastic în majoritatea
ţărilor. În unele ţări din ECE, acest proces a fost însoţit de descentralizarea competenţelor de
stabilire a preţurilor în paralel cu devoluţia proprietăţii asupra serviciilor şi funcţiilor de management.
Organizarea instituţională a sectorului are un efect asupra mecanismului de stabilire a preţurilor. Decizia juridică este un element-cheie în problematica stabilirii preţurilor. Cele mai multe
dintre ţările din regiune au delegat funcţiile de stabilire a preţurilor autorităţile locale, dar influenţa reală depinde de multe alte lucruri. Preţul serviciului depinde foarte mult de preţul factorilor
de producţie, cum ar fi costul energiei. Dacă preţul energiei este definit centralizat, iar administraţia locală are dreptul de a defini preţul serviciului, libertatea sa ar putea fi destul de limitată.
Procedura de stabilire a preţurilor este, de asemenea, foarte importantă. Este un proces decizional unilateral care nu lasă loc dreptului de apel judecătoresc. În unele ţări din regiune, unităţile administraţiei publice locale au dreptul de a stabili tariful, dar acesta trebuie să fie aprobat de
către guvernul central sau de către agenţia guvernului central. Există unele cazuri, când guvernul
central oferă o subvenţie furnizorului de servicii proporţională cu tariful. În acest caz, dreptul
guvernului central de a da sau de a reţine aprobarea acestuia, adică, partajarea responsabilităţii
pentru stabilirea preţului, este de înţeles. Companiile furnizoare de servicii au nevoie de securitate, în special în cazul în care fac investiţii pe termen lung, deoarece acestea pot suporta pierderi
dacă serviciul este subevaluat. Legea defineşte procedurile sau normele contabile care din nou,
fiind în dependenţă de modul în care legile sunt executorii, ar putea limita spaţiul de manevră
pentru o organizaţie cu drepturi de stabilire a preţurilor.
Actuala autoritate de stabilire a preţurilor urmează caracteristicile serviciilor de utilităţi. Cu
cât furnizarea este mai conectată la reţele şi probabilitatea monopolurilor este mai mare, cu atât
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mai centralizată şi reglementată este metoda stabilirii preţului. Taxele de utilizare sunt adesea
definite ca preţuri oficiale, calculate la diferite niveluri de guvernare.
Mecanismele de stabilire a preţurilor şi instituţiile de reglementare asociate sunt relativ subdezvoltate în regiunea ECE. Preţurile sunt aprobate sau controlate de către unele agenţii naţionale
(ministere, departamente), dar acestea sunt, de obicei, calculate printr-o metodă bazată pe
cost. Tehnicile moderne de plafonare a preţului sau reglementările ratei profitului, cu unele excepţii, nu au fost introduse. Acest fapt nu susţine privatizarea şi schimbările structurale din sector.
Subvenţiile guvernamentale şi diferite forme de "salvare" încă există. Toţi aceşti factori au un
impact nefavorabil asupra acelor servicii de utilităţi locale care sunt dependente de sectorul energetic. Cu toate acestea, funcţia de formulare a preţului este o componentă emergentă şi eficientă
de reglementare. Atribuirea autorităţii de stabilire a preţurilor şi alocarea competenţelor de influenţare a metodele de proiectare a taxelor de utilizare sunt parte a procesului de reformă a administraţiei publice şi autorităţilor locale.
Mecanismul de stabilire a tarifelor de utilizare are un efect asupra finanţelor investiţionale în
sectorul serviciilor publice. Prima opţiune constă în finanţarea investiţiilor locale prin strategia
"pay-as-you-go", strategie în care resursele pentru cheltuielile investiţionale provin din economiile anterioare (la nivel central sau local). Acest lucru înseamnă, de asemenea, că costurile de capital nu sunt încorporate în tarifele de utilizare. Cealaltă opţiune este strategia "pay-as-you-use",
care înseamnă că investiţiile sunt finanţate din "economiile ulterioare". De obicei, finanţarea acestor îmbunătăţiri este asigurată de credite cu o scadenţă care egalează taxele de utilizare şi durata
de viaţă investiţională a facilităţilor. În cazul în care scadenţa creditului este mai scurtă, se poate
„rula” peste costurile de împrumut, şi îmbunătăţirea capitală este rambursată prin taxe de utilizare sau impozite viitoare. Experţii din mai multe ţări menţionează importanţa reflectării corespunzătoare a componentei investiţionale în tarifele de utilizare. Investiţiile implică achiziţionarea
de active imobilizate, active necorporale, drepturi corporative şi valori mobiliare în schimbul
numerarului sau drepturilor de proprietate, precum şi ratei de rentabilitate a unor astfel de investiţii. Investitorul poate recupera costurile sale de capital prin: a) amortizare; b) rentabilitate; c)
"impozit /taxă pentru dezvoltare". Sursele de investiţii de capital cuprind: numerarul generat pe
plan intern (auto-finanţarea), capitalul împrumutat şi capitalul acţionar. În acele sisteme în care
preţurile sunt controlate de organismele centrale de reglementare (cvasi independente), deciziile
de investiţii sunt mult mai complicate, deoarece majorarea viitoare a preţurilor ca sursă de investiţii este dificilă de prezis. Fără resurse financiare suficiente, aceste competenţe de planificare au
doar o influenţă limitată asupra serviciilor de utilităţi publice. Nevoile de investiţii sunt imense în
regiunea ECE, inclusiv Republica Moldova. Echipamentele delapidate şi învechite ca urmare a
declinului din sectorul public sunt elementele cele mai critice ale sectorului de servicii, deoarece
acestea duc la pierderi mari şi costuri ridicate la servicii.
Există diverse scheme de subvenţii investiţionale.
Formele cele mai targhetate de subvenţii de capital sunt proiectate şi alocate de la bugetul
central. Subvenţiile alocate de la bugetul central către proiectele de investiţii locale sunt forma
tradiţională de subvenţii de capital. Într-o structură mai descentralizată a administraţiei publice
locale, targhetarea se realizează prin scheme de granturi de potrivire (matching grant schemes).
Alte forme preferate de alocare a subvenţiilor targhetate sunt fondurile şi mijloacele speciale
gestionate de ministere sectoriale. Acestea ar putea fi controlate de politica bugetară generală sau,
de multe ori, se pot bucura de o independenţă mai mare în calitate de fonduri separate alocate de
către ministerele de resort. Valoarea şi cheltuirea fondurilor extra-bugetare sunt în mod evident
controlate de politica fiscală naţională (Ministerul de Finanţe) într-o măsură mai mică decât
subvenţiile din alte fonduri centralizate. Pe de altă parte, acestea susţin politici şi programe sectoriale într-un mod mai eficient. Finanţarea externă ar putea fi furnizată prin intermediul scheme325

lor de credite din bugetul naţional sau prin asigurarea accesului direct la instituţiile financiare
internaţionale şi băncile comerciale.
Banca Mondială, BERD au un efect important asupra sectorului serviciilor publice în regiunea ECE, inclusiv Republica Moldova. Prezenţa acestor instituţii este determinată nu atât de mărimea capitalului, care deşi este uneori substanţială, nu este argumentul cel mai important, dar
din cauza schimbărilor instituţionale care însoţesc investiţiile. Agenţiile donatoare doresc garanţii pentru a se asigura că activele noi vor fi gestionate eficient, considerând că sectorul privat ar
avea, în acest sens, mai mult succes. Rezultatele sunt uneori contradictorii. Finanţarea privată este
posibilă în cazul în care recuperarea costurilor este garantată în sector, iar influenţa politică nu
pune în pericol previzibilitatea. Acest lucru arată odată în plus cât de importantă este politica
economică generală, în special în ceea ce priveşte privatizarea şi liberalizarea.
În ultimul deceniu, dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice a fost influenţată de diverşi factori. Primul set de factori se concentrează pe îmbunătăţirea performanţelor serviciilor, cerând
investiţii de capital şi creşterea standardelor tehnice la servicii. Următorul set de factori se referă
la cerinţele financiare, deoarece resursele necesare trebuie să fie puse la dispoziţie. Furnizarea
eficientă de servicii publice şi tehnicile financiare moderne sunt condiţiile necesare pentru finanţarea internă şi externă. Al treilea set de factori include aspectele de politică socială aferente utilităţilor şi serviciilor comunale care au avut tendinţa de a stabili priorităţile. Cu toate acestea,
aceste considerente sociale trebuie să fie echilibrate cu scopuri tehnice (investiţii de capital) şi
obiective financiare (eficienţa) în politicile de dezvoltare. În cazul utilităţilor publice locale toate
aceste trei aspecte ale transformării ar trebui să se dezvolte în comun.
O formă de a asigura obiectivele de politică socială este de a stabili mecanisme de protecţie a
clienţilor. Aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui sistem modern de reglementare.
Instituţii de reglementare independente şi viabile din punct de vedere profesional protejează
în mod automat intereselor consumatorilor. Ele au un impact asupra performanţei serviciilor
prin acordarea de licenţe şi monitorizarea livrării de servicii. Instituţiile respective ar putea proteja clienţii de la o eşuare majoră a prestării serviciilor de utilităţi prin garantarea standardelor
profesionale şi disciplinei financiare în organizaţiile de servicii. Prin controlul stabiliririi preţurilor, organismele de reglementare pot asigura principiile de tarifare la cel mai mic cost, metode
corecte ale formulelor de ajustare a preţului, precum şi reducerea presiunii creşterii nejustificate
a costurilor din partea organizaţiilor prestatoare de servicii. Această influenţă asupra mecanismului de stabilire a preţurilor este extrem de importantă într-un mediu economic inflaţionist,
ceea ce a fost tipic în aproape fiecare ţară în tranziţie. Cu toate acestea, ţările în tranziţie nu au fost
pregătite să instituie mecanisme eficiente de "protecţie a clienţilor".
Există mai multe condiţii care ar putea garanta protejarea populaţiei nevoiaşe. Mai întâi de
toate, venitul oficial este un indicator slab care indică la sărăcie. Şi indicatorii indirecţi, cum ar fi
vârsta, situaţia familială, gradul de ocupare fac targhetarea o problemă critică. Pentru a dezvolta
capacitatea de a gestiona eficient protecţia socială este nevoie de timp, bani şi o voinţă politică
puternică, toate acestea fiind deficitare în Republica Moldova. Costul unui sistem ineficient de
protecţie este ridicat în economie. Exemplul sectorului energetic arată că menţinerea în mod artificial a preţurilor la un nivel scăzut va duce nu numai la ineficienţă economică, dar, de asemenea, la consecinţe sociale neaşteptate. Tarifele reduse la energie (sau orice alt preţ de utilitate) sau
ratele reduse la TVA vor oferi subvenţii mai mari pentru consumatorii mari, care au, probabil, o
bunăstare mult mai ridicată decât clienţii săraci. Acest lucru va duce, de asemenea, la distorsiuni
economice şi o dependenţă a sectoarelor de import de subvenţii bugetare mari. Starea privilegiată preferată a acestor furnizori de servicii publice ar putea duce, de asemenea, la situaţii de monopol, care accelerează în continuare inflaţia. În consecinţă, practica preţurilor mici la utilităţi ar
trebui să fie mutată spre preţurile de piaţă.
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Această schimbare ar trebui să fie combinată cu măsuri targhetate de politică socială, cu metoda subvenţiilor testate şi alte măsuri de politică socială. Dar, din nou, metodele eficiente de
targhetare necesită condiţii importante, cum ar fi furnizarea de informaţii credibile şi anumite
norme şi atitudini faţă de sectorul public.
Problema de bază cu care se confruntă sectorul serviciilor publice în Republica Moldova este
clară: cea mai mare parte a serviciilor municipale de utilităţi sunt subevaluate. Ele sunt decapitalizate ca urmare a presiunilor politice de a menţine preţurile la serviciile de utilitate la un nivel prea
mic. O politică economică eficientă presupune o tarifarea economică viabilă, obligând politicienii
să răspundă nevoilor populaţiei vulnerabile. Guvernele cel mai bine abordează problema nevoilor
populaţiei vulnerabile: utilităţile nu sunt furnizori buni de bunăstare socială, dar pot, uneori, face
acest lucru prin ajustările tarifare. Organismele de reglementare pot juca un rol-cheie prin stabilirea tarifelor economice care permit sustenabilitatea financiară a utilităţilor municipale. Acest lucru
este extrem de evident în măsura sărăciei şi a capacităţii limitate a unor gospodării de a plăti chiar
şi pentru necesităţile de bază, cum ar fi serviciile de utilităţi. Într-adevăr, problemele gospodăriilor
cu venituri mici pot fi văzute ca o barieră în calea diverselor iniţiative de reformă, cum ar fi eliminarea sau reducerea subvenţiilor încrucişate, reforma tarifară şi chiar privatizarea.
Există trei soluţii pentru problema gospodăriilor cu venituri mici. Una dintre ele este "soluţia
tarifară", atunci când structura preţului prevede în mod indirect avantaje pentru grupurile cu
venituri reduse. A doua opţiune este de a targheta subvenţia direct spre gospodăriile sărace, iar a
treia opţiune este de a spori eficienţa utilizării finale.
Soluţia tarifară este utilizată pe scară largă în regiunea ECE pentru că pare să aibă costuri şi
complexitate administrative mai mici. În al doilea grup de soluţii, accentul este pus pe asistenţa
fie a gospodăriilor individuale sau grupurilor specificate de gospodării. Această asistenţă poate fi
furnizată în două moduri: prin reduceri tarifare (preturi mai mici) sau prin ajutor de venit (venituri mai mari). A treia soluţie este eficienţa utilizării finale care reduce utilizarea serviciilor publice (apă, energie electrică, gaze sau energie termică) şi care are un impact social pe termen lung
prin reducerea deşeurilor şi, în consecinţă, a costului pentru săraci, dar şi pentru alţii.
Totuşi, aceste soluţii nu sunt mutual exclusive.
Eficienţa soluţiei depinde foarte mult de structura instituţională a serviciilor şi stimulentele
diferitelor organizaţii cu responsabilităţi în sectorul serviciilor.
Soluţia „tarifară” este cea mai simplă. Practic, tariful redus folosit înainte de tranziţie poate fi
interpretat ca o "soluţie", dar mai degrabă una foarte ineficientă. Un alt aspect special în cadrul
"soluţie tarifare" sunt arieratele, atunci când gospodăriile nu plătesc taxele, iar furnizorul de servicii nu deconectează consumatorul non-platnic. Aceasta este o problemă comună şi complicată
în Republica Moldova. Exemplele arată că disponibilitatea de a plăti / disciplina de plată depinde
foarte mult atât de cadrul legal, cât şi de stimulentele pentru gospodării şi instituţii. Uneori, înşăşi furnizorii de servicii nu sunt foarte interesaţi de colectarea arieratelor, în cazul în care se poate
transpune pierderea asupra guvernului sau asupra contribuabililor disciplinaţi. Stimulentele municipalităţilor sunt la fel de importante. În cazul în care acestea deţin companii, şi nu există nici o
posibilitate sau speranţă de a primi subvenţie suplimentară centrală, ele sunt forţate să ia decizii
pentru a creşte rata de colectare sau trece la subvenţionarea serviciilor. Practicile sunt foarte mixte chiar şi la nivelul aceleiaşi ţări.
Soluţia tarifară tipică este fie tariful "across-the-board price subsidy " sau tariful "life line". Acestea sunt considerate cele mai uşor de implementat, dar eficienţa lor din punct de vedere al targhetării este discutabilă. Furnizorii de servicii şi ministerele sectoriale preferă aceste soluţii deoarece
finanţarea pare simplă (din cauza subvenţiilor bugetare sau suprataxarea "bunilor-plătitori").
Au fost o mulţime de încercări pentru programele targhetate. Una din categorii este reducerea
de preţ pentru anumite „clase” consumatoare. Un exemplu tipic este furnizarea de transport pu327

blic gratuit pentru persoanele în vârstă. În Rusia, Ucraina şi ţările cu conflicte etnice, alte categorii speciale de gospodării privilegiate au fost, de asemenea, definite (de exemplu, veteranii sau
victimele avariei de la Cernobîl). Soluţia mai comun este "alocaţia pe locuinţe" un tip de program
care încearcă să targheteze asistenţă pentru gospodăriile cu adevărat sărace. Programele (Rusia,
Ucraina, Ungaria, etc.) depind de procedurile punerii lor în aplicare. În Ungaria, de exemplu,
municipalităţile trebuie să utilizeze propriile resurse pentru a oferi asistenţă, având dreptul să
definească unele din condiţii. De obicei, acesta nu este un transfer general, dar un transfer alocat
pentru plata facturilor furnizorilor de servicii.
Eficienţa utilizării finale este, de asemenea, foarte importantă. Declinul sectorului public poate duce la costuri mult mai ridicate (un sistem mai puţin eficient).
Stimulentele adecvate şi subvenţiile (investiţiile) proiectate în mod corespunzător ar putea
opri acest proces. Fără îmbunătăţirea eficienţei sectorului de servicii, soluţia tarifară sau soluţia
targhetată nu va fi durabilă.

328

PARTICULARITĂŢILE FINANŢĂRII EDUCAŢIEI ÎN BAZA
COSTULUI STANDARD PER ELEV ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Eugenia BUŞMACHIU
Conf. Univ. dr., ASEM
ebusmachiu16@yahoo.ca

Abstract:
Transferring resources to the local governments must match the actual cost of exercising the new
powers transferred. Communities must therefore receive sufficient level of resources for a real financial autonomy for these expenditures, which becomes the true stake of a successful decentralization.
Education expenditures are taken by the local governments’ level II and the state budget according
to national policies. The paper addresses the general principles of funding primary and secondary
education institutions based on standard cost per student.
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I. Repere generale privind finanţarea învățământului primar și secundar
Descentralizarea sistemului educaţional este un demers necesar și îndelung aşteptat democratizării vieţii interne și a eficientizării administraţiei serviciilor publice în perspectiva integrării în
Uniunea Europeana nu numai la nivel retoric, teoretic sau conceptual ci, mai ales, la nivel operaţional al practicilor curente. Sursa principală de finanţare a sistemului de învăţământ preuniversitar o constituie mijloacele financiare cu destinație specială alocate de bugetul de stat bugetelor
unităților administrativ teritoriale. Începând cu 01 ianuarie 2013 instituţiile de învăţământ primar şi secundar general se finanţează în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor
de ajustare în modul stabilit de Guvern. La nivelul bugetelor unităților administrativ teritoriale,
situația privind alocările pentru învățământ este prezentata în tabelul nr. 1.1
Tabelul 1.1 Analiza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 2008-2012 ( mil. lei)
2012
Denumirea indicatorilor
2008
2009
2010
2011
estimat
Cheltuieli totale ale UAT
6432,1
6530,9
7609,1
8149,5
8344,7
Cheltuieli cu caracter social-cultural

4547,8

4827,6

5723,6

6245

Învăţământul, total Inclusiv:
- Învățământul primar și secundar
- % învățământul primar și secundar in
total cheltuieli pentru învățămînt
Ponderea cheltuielilor pentru învăţămînt în totalul cheltuielilor UAT (%)

3415,9
2130,7
62,4

3911,1
2422,3
61,9

4619,6
2833,7
61,3

4813,8
2963,1
61,6

6460
5070,1
2961,3
58,4

53,1

59,9

60,7

59,1

60,8

Sursă:Elaborat de către autor in baza Informaţiei Ministerului Finanţelor

Ca urmare a analizei s-a constatat că resursele financiare alocate pentru învăţământ din bugetele locale sunt direcţionate preponderent pentru acoperirea cheltuielilor curente: achitarea salariilor şi contribuţiilor aferente salariului angajaţilor din instituţiile de învăţământ, asigurarea alimentaţiei copiilor şi a cheltuielilor pentru serviciile comunale. Ponderea cheltuielilor pentru în329

văţămînt în totalul cheltuielilor UAT a crescut de la 53,1% în 2008 până la 60,8% în 2012. . Cheltuielile pentru învățământul primar și secundar au o pondere medie de 58,7 % în total cheltuieli
pentru învăţământ. În prezent, sectorul analizat poate fi calificat ca fiind unul supradimensionat.
Astfel, în perioada 2000-2012 a fost înregistrată o diminuare considerabilă a contingentului de
elevi din învăţământul secundar-general. Situaţia demografică nefavorabilă are drept consecinţă
scăderea numărului mediu de elevi în fiecare clasă, fapt ce duce la utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare alocate învăţământului. Astfel, în mediul rural există 45 de şcoli primare (75%
din numărul total de şcoli primare) ce au 10 sau mai puţini elevi în fiecare clasă. În cazul gimnaziilor, numărul instituţiilor cu 10 sau mai puţini elevi în fiecare clasă este de 147 (25% din numărul total de gimnazii rurale). Analizele efectuate ne demonstrează ca numărul total de elevi şcolarizaţi în anul 2012 în învăţământul primar şi secundar general a constituit 347,2 mii de persoane, înregistrând o diminuare cu 243,3 mii sau cu 41% faţă de anul 2000. În anul 2012 raportul elev
/cadru didactic era de 11 elevi (în 2000 – 15 elevi per cadru didactic), iar raportul elev / personal
non-didactic era de17 elevi (în anul 2000 – 22 elevi per cadru non-didactic)

Anul
2000
2004
2006
2009
2010
2011
2012

Tabelul 1.2. Dinamica statelor şi contingentelor la data de 1 octombrie
pe perioada 2000-2012
Numărul
Cadre
Elevi per Elevi per
Numărul
Cadre diElevi per
de institunondidaccadre di- cadre nonde elevi
dactice
instituţie
ţii
tice
dactice
didactice
590516
1350
40513
26535
437,4
14,6
22,3
521364
1345
41346
30898
387,6
12,6
16,9
472014
1343
39535
28359
351,5
11,9
16,6
400110
1313
34841
27019
304,7
11,5
14,8
376745
1296
33604
24983
290,7
11,2
15,1
360531
1266
33400
22480
284,8
10,8
16,0
347182
1233
31432
20395
281,6
11,0
17,0

Sursă:Elaborat de către autor in baza Informaţiei Ministerului Finanţelor

Având în vedere aceasta situație, s-a impus necesitatea unor acţiuni referitoare la implementarea reformei în educaţie, inclusiv prin ajustarea numărului unităţilor de personal şi a instituţiilor de învăţământ la numărul în declin al elevilor cuprinşi în procesul educaţional.
Modul de finanțare a instituţiilor de învăţământ primar și secundar până la implementarea
finanţării pe baza de formula nu asigura o echitate privind accesarea resurselor financiare de
către aceste instituţii.
Astfel, potrivit art. 9 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 și Notelor metodologice elaborate
de Ministerul Finanţelor, cheltuielile educaționale planificate din sursele bugetului de stat erau
calculate de către Ministerul Finanţelor pe baza numărului copiilor în vârstă de 7 -16 ani conform
datelor statistice la nivel de raion/municipiu, majorat cu numărul de elevi din clasele X-XII și
multiplicat cu normativul de cheltuieli pentru un copil determinat de Ministerul Finanţelor.
Această metodă de finanțare a învățământului se utiliza doar pentru alocarea de mijloace financiare AAPL de nivelul II, iar pentru finanțarea AAPL de nivelul I, de către AAPL de nivelul II se
utiliza principiul finanțării cheltuielilor de bază ale fiecărei instituții de învățământ fără a se ține
cont de numărul de copii în aceste UAT.
Neasigurarea aplicării acelorași principii de finanțare a APL de nivelul I și de nivelul II a generat irosirea de mijloace publice pentru întreținerea unor instituții de învățământ costisitoare,
totodată celelalte instituții fiind lipsite de sursele de finanțare necesare desfășurării în condiții
optime a procesului didactic (echipamente de laborator, materiale didactice pentru profesori și
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elevi). O altă deficiență ce ține de formula de finanțare practicată anterior de către Ministerul
Finanţelor era că numărul de copii conform datelor statistice nu corespundea cu numărul real de
copii care frecventau instituțiile de învățământ, primul fiind, de regulă, mai mare. Deoarece APL
de nivelul I erau responsabile în principal pentru executarea bugetelor instituţiilor de învățământ,
cheltuielile erau concentrate si gestionate în mod centralizat de către primăriile APL de nivelul I
și nu erau alocate conform principiului de cost-eficienta într-un mod transparent.
II. Finanţarea educației în bază costului standard per elev
Odată cu implementarea noii metodologii de finanțare instituţiile de învățământ primar și
secundar se finanţează în bază costului standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare.
Noţiunea de cost standard pe elev (la nivel naţional) exprimă în termeni financiari concreţi suma
medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea didactică a unui elev etalon pe parcursul unui an calendaristic. Potrivit acestui sistem de finanțare per elev, școlile beneficiază de fonduri de la autoritățile locale în funcție de numărul de elevi pe care îl înmatriculează. În conformitate cu prevederile Legii învăţământului Nr. 547 din 21.07.1995, instituţiile din sistemul învăţământului de stat pot beneficia şi de alte surse legate de finanţare, cum ar fi: a) mijloacele
provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract; b) veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învăţământ (în gospodării didactice, ateliere experimentale etc.), precum şi
din arendarea localurilor, construcţiilor, echipamentelor; c) donaţiile şi veniturile provenite din
colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice. Învăţământul poate fi sprijinit de societăţi şi asociaţii profesionale şi de patronat.
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din
16.10.2003, se stabilesc și competenţele de cheltuieli privind învățământul preşcolar, primar, gimnazial și liceal (Tabelul nr. 2.1).
Tabelul 2.1. Competențele de cheltuieli privind învăţământul
Competenţele de cheltuieli ale autorităţilor publice de nivelul I
De la bugetele satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia m. Bălţi şi Chişinău) sunt
finanţate cheltuielile ce ţin de:
- întreţinerea instituţiilor de învăţământ preşcolar şi complementar (extraşcolar);
[Art.8 al.(2), pct.5) în redacţia LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375; în
vigoare 01.01.13]
Competenţele de cheltuieli finanţate din bugetele raionale (APL de nivelul II)
De la bugetele raionale sunt finanţate cheltuielile ce ţin de:
– întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţământului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;
[Art.8 al.(4), pct.3) în redacţia LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375; în vigoare 01.01.13].
De la bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special sunt finanţate
cheltuielile ce ţin de:
– întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de
învăţământ secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor
instituţii din domeniul învăţământului care deservesc populaţia unităţii teritoriale autonome cu
statut juridic special, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu; [Art.8
al.(5), pct.3) în redacţia LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375; în vigoare 01.01.13]
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Competenţele de cheltuieli finanţate din bugetul municipal Bălţi şi Chişinău
De la bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal Chişinău sunt finanţate cheltuielile ce ţin de:
– întreţinerea instituţiilor de învăţământ preşcolar, şcolilor primare şi şcolilor primaregrădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţământ complementar (extraşcolar)
şi secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special,
altor instituţii din domeniul învăţământului care deservesc populaţia municipiului
respectiv, cu excepţia instituţiilor de învăţământ specificate la alin. (2) pct. 5) din
prezentul articol, precum şi de activitatea metodică, de alte activităţi din domeniu;
[Art.8 al.(6), pct.7) în redacţia LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375; în vigoare
01.01.13].
Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312821

Fiecare instituţie de învățământ preuniversitar de stat își întocmește bugetul propriu în conformitate cu prevederile stabilite de Noua metodologie de finanțare în bază de cost standard per
elev, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 728 din 02 octombrie 2012. Pentru elaborarea bugetului este important de fundamentat necesarul total de resurse financiare care se va regăsi în veniturile înscrise în bugetul anual al unităţii de învăţământ. Noua metodologie în bază de cost
standard per elev se referă exclusiv la finanțarea de bază adică la sursele bugetare. Nivelul cheltuielilor aferente finanţării de bază este preponderent determinat de numărul de elevi şcolarizaţi
ajustat prin coeficienții de ponderare într-o unitate de învăţământ şi mărimea costului standard
per elev aprobat la nivel naţional.
Tabelul 2.2. Evoluția normativului  valoric pentru întreținerea  unui  elev în școlile primare,
gimnazii și licee  în perioada 2009-2013
Unitatea
Indicatorii
de
2009
2010
2011
2012
2013
măsură
Costul mediu pentru întreține
rea unui elev (cu excepția chel
lei 3705,00 5246,50
6036,5 6159,40 6282, 0
tuielilor pentru acordarea dejunurilor calde elevilor cl.I-IV)
Normativul valoric pentru un
,,elev ponderat” în raioanele
lei
0,0
5021,0
5623,0
5880,0
6282,0
pilot Rîșcani,Căușeni
Normativul valoric pentru un
,,elev ponderat” în m.Bălți și
lei
0,0
0,0
0,0
6110,0
6282,0
Chișinău și alte raioane
Normativul valoric pentru
instituția de învățămînt
lei
0,0 413854,0 458409,0 443500,0 380285,0
în raioanele pilot Rîșcani,
Căușeni
Normativul valoric pentru
instituția de învățămînt din
lei
0,0
0,0
0,0 385652,0 380285,0
m.Bălți, Chișinău și alte
raioane
Sursa: Elaborată de către autori utilizând informaţia din Notele metodologice pentru elaborarea bugetului
anuale, Hotărârea Guvernului nr.612 din 30 octombrie 2009, Hotărârea Guvernului nr.728 din 02octombrie 2012
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Pentru fiecare an normativul valoric se stabilește reieşind din plafonul de cheltuieli pentru
educație determinat de Ministerul Finanțelor. Volumul alocațiilor bugetare pentru o instituție
concretă se determină aplicând formula corespunzătoare categoriei de instituții din care face parte instituția dată (școală mare, medie sau școală mică) stabilită în conformitate cu Regulamentul
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 728 din 02.10.2012 “Cu privire la aplicarea costului standard per elev pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, finanţate din bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale”. În continuare sunt prezentate formulele de calcul pentru cele
trei categorii de instituții, după cum se poate vedea în secțiunea următoare:
1. Calcularea volumului alocațiilor bugetare pentru școlile mari/medii
Volumul alocațiilor bugetare pentru școlile mari/medii se determină prin aplicarea următoarei formule de finanțare:
V = (A*N+ B)*К + R, (1)
în care:V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie concretă, A – normativul valoric pentru un
„elev ponderat”; B – normativul valoric pentru o instituţie; N – numărul „elevilor ponderaţi” ai
unei instituţii concrete; K – coeficientul egal cu 0,95 care nu poate fi mai mic decât această valoare; R – alocaţii repartizate unei instituţii concrete din componenta raională.
2. Calcularea volumului alocațiilor bugetare pentru finanţarea şcolilor mici (școală primară cu
un număr egal sau mai mic de 41 de ,,elevi ponderați” și gimnaziu cu un număr egal sau mai mic
de 91 de ,,elevi ponderați” ). Volumul alocațiilor bugetare pentru școlile mici se determină prin
aplicarea următoarei formule de finanțare:
Pentru şcolile primare, cu un număr egal sau mai mic de 41”elevi ponderaţi”:
V= N * (N1*A +B)/N1 *K (2)
unde:V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie concretă, N – numărul de “elevi ponderaţi”
dintr-o instituţie concretă, N1 – pragul admis al numărului de elevi în instituţie, 41 “elevi ponderaţi”, A - normativul valoric pentru un “elev ponderat”, B - normativul valoric pentru o instituţie,
K – coeficientul egal cu 0,95, care nu poate fi mai mic decât această valoare . Pentru gimnaziile,
cu un număr egal sau mai mic de 91”elevi ponderaţi”:
V= N * (N1*A +B)/N2 *K (3)
unde:V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie concretă, N – numărul de “elevi ponderaţi”
dintr-o instituţie concretă, N2 – pragul admis al numărului de elevi în instituţie, 91 “elevi ponderaţi”, A - normativul valoric pentru un “elev ponderat”, B - normativul valoric pentru o instituţie,
K – coeficientul egal cu 0,95, care nu poate fi mai mic decât această valoare.
Volumul alocațiilor bugetare este destinat acoperirii cheltuielilor curente ale instituției de
învățământ cu excepția următoarelor cheltuieli: cheltuielile pentru alimentație, cheltuielile pentru prestarea serviciilor de educație incluzivă, cheltuielile pentru activitatea grupelor de pregătire
obligatorie a copiilor către școală, cheltuielile specifice pentru retribuirea muncii lucrătorilor
unor instituții din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Dubăsari.
La fel din volumul alocațiilor bugetare se finanțează cheltuielile capitale cu excepția
investițiilor capitale. Cheltuielile enumerate mai sus care nu sunt acoperite din alocațiile bugetare
calculate conform formulei, dar sunt acoperite din sursele de finanțare cu destinație specială.
Complimentar la alocațiile bugetare calculate în baza formulei de finanțare, instituțiile de
învățământ beneficiază de alocații suplimentare din componenta raională.
Mijloacele din componenta raională se repartizează doar instituţiilor de învăţământ primar şi
secundar general, cu excepţia celor mici, care sunt finanţate pe bază de formulă, conform listei
aprobate prin decizia Consiliului raional. Alocațiile din componenta raională sunt destinate pentru utilizare în următoarele scopuri: pentru acoperirea cheltuielilor de transportare a elevilor din
alte localităţi; pentru acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de întreţinere a copiilor din
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alte localităţi în cămine; pentru acoperirea integrală sau parţială a soldului negativ calculat la
cheltuielile curente al instituţiei şcolare; pentru reparaţii capitale.
Instituţiilor de învăţământ, cu excepţia celor mici, din componenta raională li aloca mijloace
proporţional cu ponderea soldului negativ calculat pe fiecare instituţie în deficitul bugetar total
pe raion.
Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi fundamenteze
cheltuielile pe bază de indicatori fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maximă eficienţă a bazei materiale existente şi a
fondurilor, în interesul procesului de învăţământ şi al elevilor.
În scopul extinderii accesului la educație şi îmbunătățirii calităţii studiilor și pe baza necesități
de a eficientiza utilizarea mijloacelor financiare bugetare pentru satisfacerea necesităţilor sistemului de învăţământ s-au realizat o serie de activităţi, cele mai importante fiind: perfecţionarea
cadrului legislativ şi normativ prin elaborarea proiectului Codului Educaţiei; elaborarea şi aprobarea regulamentelor de funcţionare a autorităţilor publice centrale şi raionale în domeniul educaţiei, regulamentelor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ, de organizare a procesului educaţional, etc. asigurarea gratuită a manualelor pentru elevii din învăţământul primar (100%) şi oferirea
gratuită a manualelor pentru copiii din familiile vulnerabile social din clasele V–XII (până la
20%); elaborarea şi implementarea sistemului informatic de paşaportizare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, fapt ce a contribuit la îmbunătăţirea managementului atât la nivel de raion,
cât şi la nivel central; implementarea unei noi metodologii de finanţare a instituţiilor de învăţământ, bazată pe alocarea mijloacelor financiare proporţional numărului de elevi din fiecare şcoală.
Concluzii si recomandări
Bugetul instituţiei de învăţământ este alocat ca sumă globală, dar nu toţi managerii şcolii
sunt pregătiţi pentru a decide asupra modului de alocare si planificare a resurselor financiare
alocate. Reţelele claselor şi a instituţiilor sunt neadaptate la numărul de elevi și se analizează
modalități de eficientizare prin planurile de raţionalizare prevăzute in cadrul legal. Volumul cheltuielilor pentru consolidarea bazei tehnice şi didactico-materiale a instituţiilor este limitat. Unii
copii au acces limitat la servicii educaţionale de calitate. In majoritatea instituţiilor de învățământ
lipseşte practica educaţiei incluzive. Nu sunt criterii clare de determinare și comparare a eficientei sistemului educaţional naţional cu sistemele educaționale din alte ţări. Este necesar ca pentru
viitor să se precizeze mai clar atribuţiile autorităţilor publice locale aferente deciziilor cu privire
la înfiinţarea, reorganizarea, restructurarea şi lichidarea instituţiilor de învăţământ.
In calitate de recomandări menţionam următoarele:
Rezultatele aşteptate de la şcoli să fie definite în termeni cantitativi (de ex., număr de elevi),
calitativi (de ex., rezultatele de la teste, bacalaureat, concursuri etc. ) şi timp ( de ex., durata unui
ciclu educaţional).
Veniturile proprii ale instituţiei de învăţământ şi economiile provenite din finanţarea de bază
primită de la bugetul local şi de la bugetul de stat să rămână integral la dispoziţia instituţiei de
învățământ şi să fie utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie pentru dezvoltarea
instituţiei şi pentru motivarea personalului didactic. Consolidarea bazei didactice şi tehnicomateriale conform standardelor de calitate şi necesităţilor identificate în instituţiile de învățământ,
în vederea asigurării calităţii procesului educaţional. In opinia noastră implementarea reformei
date trebuie să creeze un sistem de adoptare a deciziilor si realizarea măsurilor de eficientizare
bazat pe performante si calitate in domeniul educaţional.
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Abstract
The housing legislation in Moldova and its current structure was heavily influenced by several
factors, including the privatization process, priorities set by the legislative bodies and also by the
overall situation in residential housing stock at the time of initial privatization of apartment houses.
Several important issues remain unanswered, including registration of shares in common areas. (in
fact, the common areas have not been transferred to the apartment owners), establishment of owner
associations, and building operation and maintenance. Further, the law does not provide conditions
for an owner’s responsibility for their own property and building management is done according to
the previous practices by the municipal management company. Improvements to the Law must include amending articles that will establish ownership of common spaces and increase the transparency for administering of the common property.
It will be necessary to implement several organizational and technical changes. It is absolutely
necessary for the apartment owners to realize that they are responsible for reconstruction, operation
and maintenance of their assets. The structure and responsibilities of the apartment association organization and all individual owners (members) must be clearly defined by the law to ensure transparency, and accountability. The law must address the following:
• Efficient administration of housing in multi-storied apartment buildings and residential complexes situated in common courtyards;
• Establish condominium regulatory framework to cover the rules of behavior and use of individual and common property in condominiums;
• Ensuring registration process of newly emerging ownership rights in housing sector, supported
by new provisions/modifications on mandatory registration of these ownership rights on
shares in common property in condominium.
• Provision for an improved structure and new spectrum of responsibilities for the bodies administrating the condominiums [association of owners of property units in condominium].
• Creation of sustainable mechanisms for financing the operation of condominiums [maintenance/repair fund], ensuring mandatory allocations by each unit property owner.
• Establishment of a mechanism for the collection of receivables through the right of lien which will
be registered in the cadastre in favor of all owners, and for the effective enforcement of this right.
Keywords: residential housing stock, apartment, administration of housing, responsibility
Accesul liber şi nestingherit la locuinţă este dreptul fiecărui cetăţean al statului, consfinţit prin
Constituţie. Totalitatea măsurilor întreprinse de către stat în scopul atingerii obiectivelor majore
în domeniul locativ constituie una din direcţiile prioritare ale activităţii autorităţilor publice de
diferite nivele.
Eforturile statului în dezvoltarea unui proces de privatizare în sectorul locativ s-au soldat cu
trecerea în proprietate privată aproape a întregului fond locativ, reforma stopând în realizare pe
segmentul de administrare şi prestare servicii. Este pozitiv faptul, că s-a reuşit să se privatizeze
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majoritatea apartamentelor in blocurile locative, însă, faptul că nu s-a asigurat crearea unui sistem viabil de administrare a clădirilor pune la îndoială siguranţa şi fiabilitatea de mai departe a
blocurilor locative.
Pentru asigurarea unui proces durabil în modernizarea fondului locativ, cu aplicarea măsurilor de eficienţă energetică, statul trebuie să stabilească scopurile şi obiectivele, precum şi să menţină o abordare consecventă în realizarea acţiunilor planificate. Toate relaţiile între participanţii
la procesul de întreţinere şi reparaţii a fondului locativ trebuie să fie abordate din perspectiva
realizării şi respectării necondiţionate a dreptului privat asupra proprietăţii. Statul poate interveni cu reglementări doar pe partea de asigurare a rezistenţei şi stabilităţii fondului construit, securităţii, a protecţiei vieţii şi sănătăţii omului, precum şi prin stabilirea unor instrumente fiabile de
stimulare a eforturilor proprietarilor pentru întreţinerea şi reparaţia clădirilor, precum şi a reabilitării termice a acestora.
În realitate în Republica Moldova lucrurile nu stau chiar strălucit la capitolul întreţinere a
fondului locativ, blocurile multietajate fiind într-o stare tehnică deplorabilă, ceea ce influenţează
negativ nu numai condiţiile de trai, dar şi scade din valoarea economică a imobilului. În ultima
perioadă de timp, se atestă fenomenul de achiziţie a spaţiului locativ, nu doar în calitate de loc de
trai, dar şi în calitate de investiţie, urmărind scopul de a proteja capitalul investit de inflaţie şi alte
riscuri financiare, dar şi asigurând un beneficiu în rezultatul vânzării ulterioare a imobilului,
precum şi din prestarea serviciilor de chirie. Însă, asigurarea integrităţii imobilului şi a evitării
unor procese, care pot să diminueze valoarea acestuia este necesar să fie îndeplinite permanent
lucrări de întreţinere şi reparaţii. În situaţia, când o perioada îndelungată de timp nu s-au îndeplinit lucrări de reparaţii curente ale clădirii în care este situat imobilul, cheltuielile necesare pentru reabilitare sunt substanţiale, şi cresc exponenţial, dacă nu se întreprind măsurile necesare.
Desigur, toate cheltuielile cu activele, indiferent pentru care destinaţie sunt folosite – pentru
locuire sau în scop speculativ – ţin de responsabilitatea proprietarului imobilului. În proprietate
privată se află cca 97% din fondul locativ, iar, responsabilitatea pentru întreţinerea blocurilor locative şi a încăperilor nelocative, amplasate în aceste blocuri, se pune în sarcina proprietarilor
apartamentelor privatizate.
În acest context, câteva aspecte pot fi evidenţiate ca fiind importante de luat în consideraţie,
pentru atingerea obiectivului principal in cadrul administrării fondului locativ, constituit din
clădiri ce aparţin mai multor proprietari:
1) Calcularea şi înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi a elementelor comune din clădire pentru fiecare proprietar de spaţiu locativ şi
nelocativ.
2) Finanţarea lucrărilor de menţinere a clădirilor în stare tehnică adecvată să fie organizată
prin crearea unor fonduri constante şi cu contribuţii corespunzătoare necesităţilor de întreţinere.
3) Asigurarea controlului din partea statului asupra respectării cerinţelor obligatorii, stabilite în legislaţie pentru proprietarii de imobile, situate în clădiri cu mai mulţi proprietari.
1) Calcularea şi înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate
asupra cotelor-părţi a elementelor comune din clădire pentru fiecare proprietar
Cadrul normativ existent în acest domeniu se caracterizează ca unul cu foarte multe lacune,
fapt care impune redefinirea conceptului de condominium, astfel, încât să stabilească relaţiile de
proprietate foarte clare între toţi actorii implicaţi, precum şi responsabilităţile, ce derivă din drepturile de proprietate respective. Este iminentă instituirea cadrului juridic necesar protejării drepturilor tuturor proprietarilor care, pe lângă proprietăţile individuale, deţin si în coproprietate
părţi comune din imobil.
În această ordine de idei, poate fi definit condominium, ca fiind:
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1) o clădire multietajată (cu mai multe apartamente) sau, in condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări ale acesteia.
2) un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale,
amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.
Anume, sintagma - “forţat şi perpetuu” - este termenul juridic ce caracterizează părţile comune ale clădirii (condominiu). Deşi, nu este clar consacrată în legislaţia speciala din domeniul locativ şi nu se respectă în Republica Moldova, această normă impune noi responsabilităţi proprietăţilor (de care acum ei habar nu au ), precum că, sunt obligaţi să întreprindă acţiuni de întreţinere a spaţiului locativ care constituie părţi comune din imobil.
Potrivit Legii privatizării fondului de locuinţe,1 apartamentele care au fost privatizate se înregistrează în Registrul bunurilor imobile, ca şi condiţie obligatorie pentru recunoaşterea dreptului
de proprietate asupra bunului imobil. Fapt, care s-a şi realizat, la cererea proprietarilor, de către
Organele Cadastrale Teritoriale. Însă, înregistrarea a fost efectuată doar în partea ce ţine de “încăperile izolate” - apartamente, în clădirile cu mai mulţi proprietari. Atât spaţiile locative, cât şi
cele nelocative au fost înregistrate, fără a se menţiona şi dreptul de proprietate a fiecărui proprietar asupra părţilor comune din clădire, acestea, rămânând a fi recunoscute ca proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Este greu de explicat cum a putut să se întâmple aşa
ceva în condiţiile în care, Codul Civil consacră expres că, în clădirile cu multe apartamentele,
având proprietari diferiţi, fiecare dintre aceştia deţin dreptul de proprietate comună pe cote-părţi,
forţată şi perpetuă, asupra părţilor comune din clădire.2
Motivul pentru care oficiile cadastrale nu înregistrează proprietatea pe cote părţi a elementelor comune pentru fiecare încăpere izolată, este articolul 8 alin. (1), din Legea privatizării fondului de locuinţe, care stipulează următoarele: “Proprietarii de locuinţă privatizată sunt coposesorii
instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti, ai locurilor de uz comun ale imobilului şi a terenurilor de
pe lângă el”. Această prevedere, în opinia noastră, ţine, mai degrabă, de o greşeală tehnică de utilizare neadecvată a terminologiei juridice, dar, care a atras după sine multiple probleme şi confuzii ce ţin de înregistrarea dreptului de proprietate asupra locuinţelor privatizate şi de gestionarea
părţilor comune a blocurilor locative. Dintre acestea putem menţiona:
- în calculul preţului pentru locuinţele privatizate au fost incluse şi părţile comune ale clădirii
(structura clădirii este un element comun, din care se compun articolele de baza ale devizului
unei construcţii),
- spaţiile cu altă destinaţie decât cea locativă au fost supuse privatizării separat, ş.a.
Mai mult ca atât, faptul că, cotele-părţi din proprietatea comună nu au fost înregistrate în folosul proprietarilor de drept şi au rămas la balanţa autorităţilor publice (locale, în majoritate), a
generat o situaţie de incertitudine în procesul de administrare a clădirilor. Proprietarii spaţiilor
privatizate nu poartă în mod real careva responsabilităţii pentru proprietatea care le aparţine,
respectiv, nu întreprind măsuri necesare pentru întreţinerea locuinţelor proprii şi a spaţiilor comune. Pe lângă aceasta, bugetele locale sunt nevoite să suporte anumite cheltuieli, destinate fondului locativ pe care îl are în administrare, deşi, finanţarea sectorului respectiv nu acoperă toate
necesităţile de reparaţie şi întreţinere, iar intervenţiile sunt, mai mult, nişte acţiuni sporadice,
haotice şi inefective. Prin urmare, administrarea de către unităţile APL a fondului locativ privat,
este una defectuoasă atât din punctul de vedere al asigurării managementului calitativ, cât şi sub
aspectul finanţării sectorului locativ, chiar dacă, în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale au rămas nu mai mult de 3% din total fondul locativ.
1 Legea privatizarii fondului de locuinţe nr.1324 din 10.03.1993
2 Cod Civil, Art. 355 Proprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu multe etaje sau cu apartamente
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În ceea ce priveşte încăperile nelocative din blocuri, care sunt, în mare parte, întreprinderi ce
desfăşoară activităţi economice, acestea, în general, sub nici o formă, nu sunt implicate în procesul de întreţinere a blocului, iar faptul că, şi aceste proprietăţi trebuie să fie grevate de dreptul
(obligaţia) asupra părţilor comune nici nu se pune în discuţie, cel puţin, în procesul de modernizare a legislaţiei din domeniu. Aceste spaţii constituie o cotă substanţială din blocul locativ, ele
ocupând, de regulă, primul nivel al clădirii integral, iar, în unele cazuri sunt amplasate la mai
multe nivele ale clădirii. Necesitatea de a include şi proprietarii acestor spaţii în procesul de întreţinere şi reparaţie a blocului locativ este una urgentă şi va fi nevoie de acţiuni concrete pentru a
reglementa responsabilităţile de administrare a blocurilor, punându-le în sarcina tuturor proprietarilor, indiferent de natura proprietăţii acestora.
Impunerea responsabilităţilor ce decurg din specificul dreptului de proprietate în blocurile
locative cu mai mulţi proprietari, poate fi făcută doar cu condiţia transmiterii în proprietate privată şi a înregistrării cotelor părţi de proprietate comună în Registrul bunurilor imobile, aceasta
fiind una din măsurile primordiale la moment. Autorităţile publice locale sunt responsabile de
acest proces, iar lipsa de resurse financiare nu poate fi un motiv de neîndeplinite a atribuţiilor
respective de către subdiviziunile de specialitate responsabile de acest domeniu. Desigur, este un
volum mare de lucru pe care trebuie sa şi-l asume cineva de a calcula cotele părţi in proprietatea
comuna pentru fiecare casă şi de a efectua lucrările de inventariere a domeniului locativ, dar,
aceasta nu poate fi o scuză a autorităţilor vizate, cu atât mai mult, un argument pentru a evita
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
2) Finanţarea lucrărilor de menţinere a clădirilor în stare tehnică adecvată
Lucrările de reparaţie şi întreţinere a fondului locativ sunt foarte costisitoare şi necesită implicarea unor resurse substanţiale financiare, mai ales, în situaţia când o perioadă lungă de timp nu
au fost efectuate lucrări de reparaţii curente. Resursele, pe care le pot acumula proprietarii locuinţelor sunt limitate, tarifele pentru întreţinerea tehnică a fondului locativ fiind modeste, iar acumulările pe conturile întreprinderilor municipale de gestionare comunală acoperă cu greu cheltuielile pentru unele lucrări neînsemnate. Situaţia a devenit una critică şi o continuare a atitudinii
iresponsabile faţă de domeniul locativ poate aduce la urmări imprevizibile. Starea tehnică a clădirilor degradează continuu, şi riscul de deteriorare a construcţiilor se măreşte exponenţial. Finanţarea reprezintă elementul cheie în procesul de reabilitare tehnică şi termică a clădirilor. Pentru
aceasta este nevoie, atât de reglementare juridică adecvată, cât şi de implicarea statului prin programe de reabilitare a spaţiului locativ şi de susţinere a persoanelor socialmente vulnerabile în
soluţionarea problemelor locative.
Ne dăm bine seama că, acest subiect, managementul eficient al fondului locativ, se caracterizează printr-un nivel înalt de complexitate, prin urmare, şi abordarea trebuie să fie una pe măsură, luându-se în calcul toate aspectele: legislative, economice, financiare, sociale, ş.a. Doar în aşa
fel putem asigura cetăţenilor ţării unul din drepturile fundamentale – dreptul la locuinţă.
În practica internaţională se disting câteva componente a unei scheme eficiente de finanţare a
reparaţiei fondului locativ, demne de menţionat:
1) Plaţi obligatorii sub formă de cotizaţii în Fondul de Reparaţii (FR), care se creează in mod
obligatoriu in fiecare condominium.
2) Resursele organizaţiilor de creditare puse la dispoziţia asociaţiilor, a proprietarilor sau
administratorilor, care sunt garantate cu acumulările din Fondul de Reparaţii, creat prin
contribuţiile proprietarilor.
3) Suportul statului sub forma de cofinanţare a lucrărilor de reabilitare/reparaţii (ex. Prin
programe de reabilitare termică cu eficientizare energetică) si prin intermediul instrumentelor financiare create in acest scop ale statului (garanţii bancare, fonduri, s.a.).
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Toate aceste componente trebuie să fie văzute prin prisma unui sistem, organizat care să funcţioneze stabil, cu măsuri consecvente, atât din partea autorităţilor publice, cât şi din partea proprietarilor de încăperi locative şi nelocative din clădirile cu multe apartamente. Vom descrie în
continuare câteva condiţii care, vor asigura, în opinia noastră, implementarea cu succes a instrumentelor menţionate.
Plăţi obligatorii sub formă de cotizaţii in Fondul de Reparaţii (FR). În acest context, putem
afirma că plăţile proprietarilor pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a activelor proprii
sunt unica soluţie. Şi afirmaţia va fi una corectă, dacă luăm în consideraţie, că locuinţa deţinută
în proprietate reprezintă o investiţie şi are valoare economică, deci, poate aduce profit. Atâta doar
că, în Republica Moldova, apartamentul care a fost privatizat contra bonuri patrimoniale nu este
privit sub aspect economic, decât în cazuri aparte. “Obiceiul locului” este de a folosi apartamentul
ca loc de trai al familiei proprietarului. Însă, acest fapt nu poate argumenta lipsa de responsabilitate pentru întreţinerea blocurilor locative, prin urmare, proprietarii sunt obligaţi să contribuie
cu resurse financiare pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie a acestora.
Mai mult ca atât, Legea privind calitatea în construcţii3 stabileşte obligaţiile proprietarilor
construcţiilor pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, conform normelor
tehnice legale şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în exploatare a clădirii, precum şi asigurarea oricăror lucrări de reconstrucţie, intervenţii de consolidare, etc. După cum
vedem, măsura responsabilităţii se impune prin lege şi, nu este lăsată la discreţia proprietarului
imobilului - aceste responsabilităţi fiind garanţia exploatării construcţiilor la un nivel de calitate
corespunzătoare, având ca scop protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a
mediului înconjurător. Aşadar, toţi proprietarii din blocul locativ sunt responsabili de starea tehnică a acestuia, reieşind din „dreptul forţat” asupra părţilor comune din acest bloc, prin urmare,
aceştia au obligaţia de a contribui la finanţarea lucrărilor necesare pentru întreţinere.
Nu este simplu, însă, de a impune proprietarii la plata cotizaţiilor pentru rezolvarea problemelor de întreţinere a spaţiilor comune şi efectuarea lucrărilor de reparaţii. O soluţie ar fi, crearea, prin lege, a fondurilor de reparaţii în care vor fi transferate periodic aceste cotizaţii, menite
să asigurare un proces transparent, constant şi calitativ de întreţinere a blocurilor locative. Deoarece, starea blocurilor locative continuă să degradeze, este necesar ca legiuitorul să reglementeze,
în regim de urgenţă, crearea fondurilor de reparaţii, care să fie transparente şi să asigure la maxim
protecţie proprietarilor împotriva unor eventuale riscuri. Una din condiţiile esenţiale care trebuie să fie impusă prin actele normative este separarea resurselor (fluxurilor financiare) în aşa mod,
încât, pentru fiecare bloc locativ să fie creat un singur Fond4, o singura asociaţie a locatarilor, fără
dreptul de a folosi aceste finanţări pentru alte blocuri locative, chiar dacă mai multe blocuri se
gestionează de către acelaşi administrator. De asemenea, un şir de condiţii vor fi necesare de îndeplinit, pentru siguranţa resurselor Fondului, cum ar fi:
–– Resursele financiare din fondul de reparaţii constituie proprietate pe cote-părţi ale proprietarilor încăperilor locative si nelocative din clădirea cu multe apartamente.
–– Pentru plata cotizaţiilor in fondul de reparaţii se deschide la bancă un anumit cont, care
prevede, că deţinătorul contului (administratorul sau asociaţia) nu poate să dispună de
resursele acestui cont in alt mod, decât in baza deciziei adunării generale a proprietarilor
încăperilor din clădire.
3 Lege privind calitatea în construcţii Nr. 721 din 02.02.1996
4 Fond – Fondul de reparatii si intretineri a părţilor comune ale clădirii. Nu ne referim la alte fonduri,
care se pot crea pentru alte necesitati (ex. Fondul de rulment, care poate fi folosit pentru plata serviciilor
comunale, pentru care asociatia va fi imputernicita sa efectueze plati)
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–– Depunerilor bancare din Fondul de reparaţii (pe toată suma în mărimea plăţilor obligatorii) trebuie să le fie asigurate aceleaşi măsuri de protecţie, ca şi deponentelor bancare personale ale cetăţenilor.
O metodă eficientă de acumulare a plăţilor în Fondul de reparaţii (şi ca măsură împotriva
eschivării proprietarilor de la plata cotizaţiilor obligatorii) poate fi instituirea ipotecii legale asupra imobilelor proprii (a apartamentelor şi a spaţiilor nelocative) pentru creanţele Fondului în
folosul Asociaţiei condominiale sau a tuturor proprietarilor. În acest caz, ipoteca se înscrie în
Registrul bunurilor imobile şi se apelează la acest drept în cazurile, când careva din proprietari o
perioadă anumită de timp (ex. 6 luni) nu achită datoriile în Fond. De menţionat că, în Republica
Moldova nu poate fi instituită o ipotecă legală decât pentru sumele datorate conform legislaţiei
fiscale şi ca rezultat al unei hotărâri de judecată.5 Deci, pentru a stabili această posibilitate va fi
nevoie să fie efectuate modificări în aceste trei legi, şi, desigur, în legea condominiului6.
Instituirea gajului în virtutea legii ar fi cel mai eficient instrument pentru garantarea acumulării resurselor financiare în Fond, însă este nevoie de o mare prudenţă în luarea deciziilor de acest
gen, deoarece realizarea bunului ipotecat este o măsură foarte drastică pentru proprietarii locuinţelor din bloc, aceste locuinţe fiind, în majoritatea cazurilor, unicul loc de trai. Situaţia financiară
precară a proprietarilor de apartamente poate aduce la lipsirea acestora de locuinţă, autorităţile
nefiind capabile să ofere spaţii de chirie pentru grupuri vulnerabile din punct de vedere social, şi
proprietarii riscă să ajungă în stradă. În această ordine de idei considerăm că, statul poate institui
proceduri ce prevăd gajarea prin lege a apartamentelor pentru asigurarea plăţilor în fondul de reparaţii, doar dacă pune la dispoziţie şi alte instrumente complementare: 1) fondul de chirie social,
care va diminua efectele riscurilor generate de pierdere a proprietăţii; 2) crearea condiţiilor de
dezvoltare a pieţei de chirie comercială; 3) creşterea bunăstării populaţiei în ansamblu.
În acelaşi timp, Statul ar putea reglementa condiţii prin care, autorităţile publice locale să aibă
dreptul de preemţiune pentru apartamentele scoase în vânzare pentru obligaţiile către Fond, completând cu aceste apartamente fondul de locuinţe sociale (important in aceasta măsura va fi stabilirea corectă a preţului de cumpărare). Ulterior aceste apartamente pot fi puse la dispoziţie, oferind
spaţiu locativ în chirie socială foştilor proprietari, dacă aceştia întrunesc condiţiile pentru a beneficia de asistenţă socială. În acest scop, se impune elaborarea si aprobarea reglementărilor pentru
fondul de locuinţe sociale, modalitatea de formare şi administrare a acestui fond, condiţiile de folosire a lui şi indicatorii de apreciere a persoanelor ce au dreptul să beneficieze de chirie socială.
Resursele organizaţiilor de creditare puse la dispoziţia asociaţiilor, a proprietarilor sau a
administratorilor. În domeniul locativ este necesar sa se facă periodic investiţii considerabile în
lucrări de reparaţii şi întreţinere pentru a păstra clădirea în condiţii bune si pentru a menţine
valoarea economică a acesteia. Planificarea şi realizarea acestor investiţii depinde de spiritul managerial al administratorului, dar şi de capacitatea proprietarilor de a se asocia pentru soluţionarea problemelor ce ţin de proprietatea comună. Pentru a finanţa lucrările de reparaţii, proprietarii/asociaţia pot apela la resursele creditare, oferite de instituţiile financiare. Suma împrumutată
poate fi garantată cu resursele Fondului, care se completează din cotizaţiile proprietarilor. Băncile ar putea accepta asemenea garanţii, graţie condiţiilor obligatorii impuse proprietarilor pentru
a cotiza în Fond. Dar, pentru a oferi în gaj resursele Fondului, este nevoie de acordul tuturor proprietarilor de apartamente şi spaţii nelocative, ceea ce este foarte complicat de obţinut. Codul
Civil, în art. 457 (5) prevede, că bunurile proprietate comună pot fi depuse în gaj doar cu acordul
tuturor coproprietarilor. In acest context, ar fi raţional să fie stabilită o cotă de 2/3 din proprietari,
5 Cod Civil (467), Legea cu privire la gaj, nr. 838 din 23.05. 1996 , Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din
26.06.2008
6 Legea condominiului în fondul locativ, nr.913 din 30.03.2000
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care validează depunerea în gaj a resurselor Fondului. În argumentarea coborârii acestui prag de
acceptare a depunerii în gaj este faptul că, deşi toţi proprietarii sunt responsabili de a participa la
întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune şi răspund în egală măsură de menţinerea clădirii în
stare de siguranţă şi funcţională, întotdeauna se va găsi o parte dintre ei care, motivat sau nu, nu
vor semna acordul de garanţie.
În opinia noastră, pentru asigurarea accesului la resursele creditare în scopul efectuării lucrărilor de reparaţii capitale şi de reabilitare termică există câteva condiţii esenţiale: statutul juridic
al asociaţiilor condominiale trebuie să fie foarte clar definit; asociaţiile trebuie să posede dreptul
de contractare a împrumuturilor în numele tuturor locatarilor blocului locativ; să fie clar stabilite procedurile de percepere forţată a datoriilor de la proprietarii care se eschivează de la îndeplinirea obligaţiilor de a plăti contribuţiile stabilite pentru lucrările de reabilitare/reparaţii.
La moment, legislaţia Republicii Moldova nu consacră suficient de clar principiile în baza
cărora să fie asigurată administrarea eficientă a clădirilor cu multe apartamente, ignorând importanţa reglementării acestor bunuri imobile, menite să asigure un trai decent populaţiei. Stabilitatea şi eficienţa sistemului poate fi asigurată doar în cazul, când fiecare proprietar al unei unităţi
de proprietate (camera, apartament, încăpere…), în mod obligatoriu, este participant al unei sau
altei forme de asociere a proprietarilor tuturor încăperilor din blocul locativ respectiv.
Suportul statului sub forma de cofinanţare a lucrărilor de reabilitare/reparaţii. Domeniul
locativ se consideră unul prioritar, intervenţia statului urmând să fie pe măsură. În situaţia actuală, însă, se atestă o excludere aproape totală a statului de la soluţionarea problemelor în sectorul
locativ. Atribuţiile în acest domeniu sunt transmise către autorităţile locale, clădirile au fost transmise tot către subdiviziunile autorităţilor locale, deşi, majoritatea apartamentelor au fost privatizate (97%), iar cotele-părţi din proprietatea comună aşa şi nu au fost transmise către proprietari.
În rezultat, s-a creat o situaţie confuză, când, statul nu a finisat procedura de privatizare, dar, nici
nu a pus la dispoziţie autorităţilor locale instrumentele juridice necesare pentru administrarea
clădirilor cu multe apartamente. Pe lângă procesul de aprobare a legislaţiei în domeniu, statul are
obligaţia să intervină şi cu alte instrumente, menite să susţină sectorul locativ şi să ofere populaţiei ţării siguranţa valorificării reale a dreptului la locuinţă. În opinia noastră, statul va trebui să
intervină prin următoarele:
–– Programe de reabilitare termică a blocurilor locative, încadrate în programele de eficientizare energetică, cu oferirea de granturi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de reparaţii.
–– Oferirea de garanţii pentru creditele, contractate de către locatari, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii. În acest scop trebuie să fie create fonduri de garanţie a riscurilor ipotecare, unde statul ar fi fondator. Aceste garanţii pot fi comercializate, dar pot fi oferite şi cu
titlu gratuit unor categorii de persoane, sau, pentru proiectele de reabilitare termică sau de
consolidare a clădirilor.
–– Transferuri către autorităţile publice locale pentru programele locale de reabilitare a blocurilor locative.
–– Susţinerea persoanelor din grupurile social vulnerabile prin compensarea unei părţi sau a
sumei integrale a datoriilor de contribuţii la fondul de reparaţii şi întreţinere a blocului
locative. Această susţinere urmează să fie acordată direct, prin compensaţii nominative
persoanelor ce se află în dificultate.
–– Contribuţii la fondul de reparaţii şi întreţinere pentru încăperile din condominium, aflate
în proprietatea statului. Mărimea contribuţiilor va fi stabilită după aceleaşi principii, ca şi
pentru proprietarii privaţi.
–– Susţinerea procesului de calculare a cotelor părţi în proprietatea comuna pentru fiecare
bloc locativ, şi asigurarea înregistrării acestor cote în Registrul bunurilor imobile. Pentru
acest scop este nevoie să fie aprobate resurse bugetare, procesul fiind unul costisitor.
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La acordarea suportului statului pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii capitale a clădirilor
se va ţine cont de următoarele principii:
–– Programele de cofinanţare din partea statului trebuie să stimuleze procesul de reparaţii a
spaţiilor şi elementelor comune ale clădirii, nu doar a apartamentelor proprii a proprietarilor.
–– O prioritate pentru decizia de cofinanţare din bugetele publice trebuie să fie majorarea
eficienţei energetice a clădirii.
–– Volumul/nivelul de finanţare a subvenţiilor din partea statului va depinde de nivelul de
eficienţă energetică şi de economie a energiei, obţinute în rezultatul reparaţiei efectuate.
–– Competenţa de aprobare a deciziilor de efectuare a lucrărilor de reparaţii capitale a clădirii
cu multe apartamente va fi asociaţia proprietarilor din această clădire (sau organul, căruia
asociaţia poate sa delege această competenţă).
–– Organul de supraveghere şi control a resurselor, acumulate de către proprietarii unităţilor
de proprietate imobiliară în Fondul de reparaţii şi folosite pentru lucrările efectuate va fi
asociaţia de proprietari.
–– Pentru supravegherea şi controlul folosirii resurselor din subvenţiile statului pentru lucrările de reparaţii capitale va fi responsabilă aceiaşi asociaţie.
Unele din cele mai eficiente mecanisme de susţinere din partea statului pot fi considerate finanţările pentru următoarele scopuri:
1.Cofinanţarea pentru lucrările de reabilitare din resursele bugetare în scopul reducerii cheltuielilor proprietarilor de apartamente şi a majorării eficienţei energetice.
2.Crearea fondurilor/agenţiilor de garantare a riscurilor comerciale, rezultate din creditarea
asociaţiilor de proprietari de către instituţiile financiare, ceea ce va diminua aceste riscuri.
De asemenea, trebuie să se conştientizeze, că nu toţi proprietarii sunt pregătiţi să-şi respecte
obligaţiile pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii a clădirii, şi va fi nevoie să fie aplicate mecanisme de impunere a îndeplinirii obligaţiilor. Acelaşi lucru se referă şi la proprietarii, care nu se
eschivează de la plăţile necesare, dar nu au posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile financiare
din motiv de lipsă de resurse. În ambele cazuri situaţia trebuie să fie rezolvată prin aplicarea unor
mecanisme viabile: pe de o parte, prin impunere, pe de altă parte, prin mecanisme stabile de
asistenţă socială şi dezvoltare a segmentului de locuinţă socială.
3) Controlul din partea statului asupra respectării cerinţelor obligatorii, stabilite în legislaţie pentru proprietarii de imobile, situate în clădiri cu mai mulţi proprietari.
Succesul acţiunilor propuse spre implementare pentru eficientizarea administrării blocurilor
locative doar atunci poate să fie asigurat, dacă va fi instituit şi un control riguros asupra respectării prevederilor legale de către toţi participanţii în relaţiile de condominiu.
Necesitatea de a institui un control eficient asupra respectării legislaţiei în domeniul locativ
este de neamânat. Clădirile, care nu au fost reparate de pe timpurile sovietice, cu intervenţii necontrolate pe elementele constructive, inclusiv pe structura de rezistenţă necesită o abordare sistemică în organizarea exploatării şi întreţinerii tehnice, unde controlul este unul din segmentele
cheie. Indiferent, care va fi organul responsabil – Inspecţia de Stat în Construcţii (ISC), Inspecţia
locativă de stat sau municipală, este necesar să fie aprobate proceduri clare şi eficiente de control,
cu competenţe de sancţionare şi măsuri punitive instituite în scopul remedierii deficientelor apărute în rezultatul administrării defectuoase a condominiului şi a intervenţiilor păguboase în
structura clădirii.
Pentru asigurarea succesului este necesar, ca autoritatea centrală de specialitate, să elaboreze
setul de acte normative pentru susţinerea procesului de control, începând cu atribuţiile organului
de control, regulamente de activitate, proceduri de control, modalităţi de constatare a abaterilor
şi de sancţionare. Nu mai puţin important este şi determinarea autorităţilor (funcţionarilor) în343

vestite cu asemenea atribuţii. În afară de aceasta, sunt necesare modificări la un şir de acte legislative, cum ar fi: Codul contravenţional, Codul penal, precum şi instituirea de măsuri specifice
de atagere la răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor proprietarilor de unităţi patrimoniale
în condominiu, pentru intervenţiile neadecvate în construcţii. Aceste completări legislative trebuie să fie elaborate concomitent cu tot setul de documente ce vor reglementa procesul de control. La elaborarea acestora se va ţine cont de complexitatea intervenţiilor de control, pentru a
constata necesarul efectivului de personal şi perioada de care va fi nevoie pentru a supune controlului toate obiectele, care acum, practic, se află în afara oricăror procese de administrare şi,
efectiv, sunt în afara oricărui control. Deoarece, controlul construcţiilor, inclusiv în etapa de exploatare se află în competenţa ISC, considerăm că, s-ar putea pune în sarcina acestui organ elaborarea procedurilor şi a mecanismelor necesare, evident, cu sprijinul din partea experţilor din diferite organizaţii de specialitate.
De menţionat, că problemele de administrare şi întreţinere a blocurilor locative nu ating doar
interesele economice ale proprietarilor de apartamente, dar se află şi în sfera de protecţie a vieţii
şi sănătăţii oamenilor, deoarece clădirile, la care nu se întreprind măsuri de întreţinere, reparaţii,
reabilitări, prezintă un pericol major şi acest pericol se agravează pe an ce trece. Activele, care le
deţin acum proprietarii, la moment conţinând o oarecare valoare economică şi constituind locul
de trai al familiilor acestora, pe lângă faptul, că îşi pierd această valoare economică, se transformă
în surse de risc sporit. Reabilitarea se face tot mai costisitoare, şi, în anumite cazuri, imposibilă.
Din aceste considerente, controlul statului, prin intermediul inspecţiei în construcţii sau, a altei
structuri este unul determinant.
În opinia noastră, autorităţile de control ar trebui să îndeplinească următoarele sarcini:
–– Depistarea şi contracararea acţiunilor ce vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în
domeniul locativ, a cerinţelor de utilizare şi menţinere a fondului locativ (a unităţilor de
proprietate individuală şi a proprietăţii comune);
–– Întreprinderea măsurilor de eficienţă energetică în fondul locativ, indiferent de forma de
proprietate asupra locuinţelor şi a spaţiilor nelocative şi a proprietăţii comune.
–– Supravegherea procesului de constituire şi activitate a persoanelor fizice şi juridice, care
practică activitatea de administrare a clădirilor cu multe apartamente, a întreprinderilor
prestatoare de servicii locative şi nelocative (prestate în fondul locativ), a antreprenorilor
de lucrări de reparaţii şi întreţinere a elementelor comune în blocurile locative şi a proprietăţii comune, şi altor unităţi care practică activităţi în domeniul locativ.
–– Controlul respectării cerinţelor obligatorii stabilite în legislaţie privind eficienţa energetică
şi instalarea instrumentelor de măsurare a resurselor energetice.
–– Monitorizarea şi analiza situaţiei privind executarea cerinţelor obligatorii stabilite de legislaţie de către organele statului, APL, proprietari, administrator, întreprinderi prestatoare
de servicii, antreprenori, cu scopul de a continua procesul de eficientizare a administrării
fondului locativ, a asigurării întreţinerii şi exploatării calitative a fondului locativ.
Reieşind din principiul autonomiei locale, ar putea fi oportun să fie create două nivele de
control, dar cu o delimitare foarte clară a atribuţiilor fiecărui organ de control. Specific organului
de stat de control este tot ceea ce tine de asigurarea rezistenţei şi stabilităţii construcţiilor, deci
greul lucrului va cădea pe umerii statului, precum şi problemele de finanţare vor fi soluţionate
mai uşor din bugetul central. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, organul de control ar
trebui să fie preocupat de fondul de locuinţe propriu, de întrebările privind corectitudinea administrării acestui fond. Este absolut greşit să se creadă, că problemele domeniului locativ pot să fie
soluţionate în întregime la nivel local. Numai statul poate să creeze capacitate suficientă pentru a
ţine sub control problemele specifice domeniului locativ, inclusiv controlul calitativ, şi asta deoarece situaţia creată ţine de pericolele enorme, care se văd în spatele atitudinii nepăsătoare faţă de
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întreţinerea clădirilor locative. O formulă optimă ar fi ca statul să creeze structurile de control, să
ia la evidenţă toate obiectele, să stabilească procedurile necesare de exploatare, şi doar după acea
să transmită treptat funcţiile de control autorităţilor locale, în funcţie de capacitatea şi pregătirea
autorităţii să preia aceste funcţii, pe rând, şi doar la cererea APL.
În acest context, se pot evidenţia următoarele sarcini imediate, care necesita a fi puse in faţa
autorităţilor pentru rezolvare:
- Crearea Fondurilor de reparații a clădirilor și asigurarea executării plăților, prin implementarea mecanismelor clare de luare a deciziilor.
- Aprobarea unor programe de susținere a proceselor de reabilitare a clădirilor, cu finanțare din
bugetul statului și a UTA.
- Crearea mecanismelor de garantare prin ipoteca legală asupra locuinței / spațiului nelocativ
pentru creanțe, susținut de mecanismul de protecție socială a celor, care în rezultatul acestor procese vor rămâne fără loc de trai.
- Asigurarea unui control eficient din partea statului, asupra proceselor reglementate.
Numai o abordare complexă a măsurilor întreprinse, atât prin includerea modificărilor în
actele normative, cât şi prin aprobarea unor programe de reabilitare a blocurilor locative, precum
şi rezolvarea problemelor de ordin social, poate să asigure un proces eficient de administrare a
blocurilor locative, ceea ce va conduce la ridicarea nivelului de calitate a vieţii şi la eliminarea
riscurilor de pierdere a proprietăţii.
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Rezumat
După îndelungi discuții și controverse politice, un nou Proiect al Legii sănătății publice din România fost lansat de Ministerul Sănătăţii în dezbatere publică. Alături de problemele stringente
privind finanțarea sistemului de sănătate publică, în plan juridic au fost aduse o serie de modificări
actualei Legi în ceea ce privește răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. O atenție sporită a fost acordată protecției eficiente a victimelor accidentelor medicale, prin antrenarea răspunderii asiguratorilor pentru plata
integrală a despăgubirilor. Lucrarea noastră își propune o trecere în revistă a principalelor modificări legislative, pentru a sublinia aspectele progresiste, dar și așteptările neconfirmate privind reglementarea malpraxisului medial.
Cuvinte cheie: accidente medicale, răspundere civilă pentru malpraxis medical, asigurare de
răspundere civilă.
I.Preliminarii.
Proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea sistemului de sanatate din Romania1 propune să eficientizeze structurile organizatorice, să asigure accesul populației la serviciile de sănătate, să stabilească mijloacele de finanțare corespunzătoare și să introducă mecanisme de
competiție, atât la nivelul asigărărilor de sănătate, cât și a furnizorilor de medicamente. În acest
sens, principalii actori din societate și din sistemul sanitar, reprezentanți ai Ministerului Sănătății,
Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Casa Națională de Sănătate, Colegiul Medicilor, etc., au fost consultați pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor amplificate
în ultimii ani. Prin propunerea legislativă se urmărește reducerea dezechilibrului financiar şi o nouă
structură organizatorică şi funcţională a întregului sistem sanitar, fiind propus un model care să
crească baza de colectare a contribuţiilor de asigurări de sănătate, să asigure utilizarea eficientă a
resurselor financiare, păstrând, pe cât posibil, eforturile contribuabililor în actualele limite2.
În plan legislativ, actul normativ care sintetizează în prezent cele mai importante reglementări
privind „reforma în domeniul sănătăţii publice”, este Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, în vigoare de la 1
1 Proiectul a fost lansat pe pagina de web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro, secţiunea Reforma în Sănătate.Potrivit informațiilor, .(www.wall-street.ro/tag/legea-sanatatii.html.) executivul va aproba și va
propune Parlamentului luna octombrie 2012 ca dată de finalizare a procedurii legislative. În cuprinsul
lucrării vom face referire conținutul propunerilor, invocând acest Proiect.
2 În esență, Proiectul a stabilit coordonatele dezvoltării în viitor a sistemului de sănătate prin menţinerea
controlului statului asupra sistemului de sănătate, garantarea unei reţele publice de asistenţă medicală și
asigurarea asistenţei medicale la toate nivelele.Cu privire la finanțarea serviciilor de sănătate se preconizeaza eliminarea monopolului CNAS în contractarea serviciilor de sănătate şi delegarea de atribuţii ale
Mnisterului Sănătății, precum și garantarea utilizării fondurile colectate numai în sistemul de sănătate.
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iulie 2009.3Prin Lege, protejarea şi promovarea sănătăţii populaţiei au fost ridicate la nivel de obiectiv
politico-legislativ, parte din amplul demers al procesului integrării ţării noastre în Uniunea Europeană4.
În lucrarea noastră ne propunem să sintetizăm principalele modificări cuprinse în Titlul X,
consacrat Răspunderii civile a personalului medical și a furnizorilor de produse și servicii medicale,
sanitare și farmaceutice (fostul Titlu XV din Lege), cu referire la condițiile angajării răspunderii în
caz de malpraxis, pentru a putea stabili în ce măsură acestea profită victimelor accidentelor medicale, dacă le asigură o protecție mai eficientă și o despăgubire integrală și promptă, dar și să
semnalăm anumite inadvertențe, lacune ori confuzii pe care textul propus le aduce în discuție.
II.Modificări structurale.
Actuala Lege privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare
(prin peste 40 de acte normative adoptate ulterior), are 863 de articole, fiind structurată pe domenii, în XVII titluri. Din punct de vedere al întinderii, diversității și complexității reglementărilor
sale, acest act normativ este considerat a fi unul dintre cele mai importante din sistemul nostru
legislativ, un veritabil Cod al sănătății publice, după modelul altor acte similare din statele europene5. Fiecare titlu cuprinde în partea finală prevederi referitoare la transpunerea Directivelor
Uniunii Europene, în amplul proces de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară6.
Proiectul lansat în dezbatere publică propune modificări atât în structura, cât și în conținutul
actualei legi.
În primul rând, remarcăm noua denumirea a Legii, raportată la obiectul său de reglementare,
acela privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România, renunțându-se astfel la invocarea sintagmei referitoare la reforma în domeniul sănătății, mult prea pretențioasă, de
altfel atât de greu realizabilă7. În art.2 din Proiect se menționează că sănătatea publică reprezintă
3 Legea nr. 95 din 2006 a fost publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie
2006, iar ulterior a fost modificată şi completată prin mai multe acte normative. În cuprinsul lucrării,
vom face referiri la acest act normativ, invocând Legea.
4 Ultimele modificări ale Legii au fost aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.35 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.434 din 30 iunie 2012, prin care au fost transpuse în legislația națională Directiva 2010/84/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare, în ceea ce priveşte
farmacovigilenţa, Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de
uz uman, precum şi Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010
privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului.
5 Un model al Legii și al Proiectului a fost Codul sănătății publice adoptat în Franța, prin Legea
nr.303/2002. Potrivit articolului L1110-1 din Cod: Le droit fondamental a la protection de la santé doit
etre mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant a la
prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, a développer la prévention,
garantir l'égal acces de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité
des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
6 Printre izvoarele internaţionale ale Legii privind reglementarea raporturilor juridice din domeniul medical se numără Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată la 10 decembrie 1948 de
Adunarea generală a Naţiunilor Unite, Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Pactul
internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi culturale. Dintre actele comunitare invocăm
Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicarea biologiei
şi medicinii, încheiată la 19 noiembrie 1996 de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei,
adoptată la Oviedo, în 4 aprilie 1997 şi ratificată de 40 de state semnatare, printre care și România.
7 Reforma presupune o transformare radicală, o schimbare de structură, a unei stări de lucruri, pentru a
obţine o ameliorare sau un progres. A se vedea Academia Română, Institutul Iorgu Iordan, Dicționarul
explicativ al limbii române, Editura Universul enciclopedic, București, 1998, p.907.
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un obiectiv de interes social şi de securitate naţională, în contextul strategiei globale pentru bunăstare şi sănătate. Principiile care stau la baza organizării activității din domeniul sănătății publice
au fost inserate în art. 7 din Proiect, de la responsabilitatea societății pentru sănătatea publică
(lit.a), la descentralizare (lit.h) și utilizarea unui sistem informațional și informatic integrat pentru
managementul sănătății publice (lit.i).
Proiectul propune o restrângere considerabilă a numărului de articole la numai 275, fiecare
având un conținut sintetic, în următoarele 16 titluri. După cum se poate constata, a fost realizată
o restructurare a prevederilor legale consacrate sănătății publice, în sensul că au fost menținute
cele considerate a fi de o importanță majoră, unele dispoziții au fost reunite într-un singur titlu
- cum este cazul celor privind personalul din sistemul de sănătate, care, în actuala lege, este extins
în trei titluri - , dar au fost introduse și titluri noi, precum cel privind calitatea și informațiile în
sistemul de sănătate.
Reglementarea drepturilor pacienților circumscrise dreptului lor fundamental la sănătate, garantat constituțional, se află într-o corelație logică și firească cu organizarea și funcționarea sistemului de sănătate publică. Altfel spus, pacientul este cel în jurul căruia a fost creat și organizat
sistemul de sănătate, pentru binele căruia acesta trebuie să fie îmbunătățit, perfecționat, eficientizat. Pe aceste coordonate, profesioniştii, instituţiile sanitare şi reţele de sănătate, toți cei care
sunt implicați în actul medical, au obligația să contribuie la prevenirea, diagnosticarea și tratarea
bolnavilor, garantând accesul lor egal la sistemul de sănătate, asigurând continuitatea asistenţei şi
respectarea dreptul lor la securitate.
În esență dreptul fundamental al cetățenilor la protecția sănătății presupune interzicerea oricăror măsuri de discriminare în înfăptuirea actului medical, respectarea demnității lor, în tot timpul
vieții, iar după moarte, a memoriei lor, respectarea vieții private, garantarea confidențialității
informațiilor medicale, asigurarea securității corporale, stabilirea dreptului lor la despăgubire în
cazul în care sunt victima unui accident medical, informarea corectă și completă privind starea
sănătății lor, în calitatea lor de pacienți. Toate aceste drepturi ale pacienților, în aprecierea noastră, trebuie să fie formulate în partea introductivă a legii, într-un capitol distinct, deoarece reprezintă, de fapt, obiectivele organizării și funcționării întregului sistem de sănătate publică din țara
noastră, în raport de care se poate face evaluarea prestațiilor și angajarea răspunderii civile în caz
de malpraxis. Analizând raportul juridic dintre pacient, în calitate de creditor al prestațiilor și
personalul medical, respectiv, furnizorii de produse și servicii medicale, în calitate de debitori ai
acestora, era necesară stabilirea clară a conținutului acestuia, respectiv care sunt drepturile beneficiarilor, corelate cu obligațiile prestatorilor.
III. Propuneri.
Titlul X al Proiectului menține aceeași structură a Titlului XIV din actuala Lege, în 7 Capitole,
având 42 de articole (de la art.146 la art.188), față de cele 39 articole, în prezent, (de la art. 642 la
art. 681). Din perspectiva modificărilor, într-o analiză comparativă a celor două texte, considerăm a fi relevante următoarele propuneri:
1. În definiția personalului medical din art.146 lit. a a fost extinsă sfera persoanelor responsabile pentru malpraxis fiind introduși, alături de medici, medici dentiști, farmaciști, asistenți medicali și moașe, și asistenţii medicali / tehnicienii cu altă formare specializată în domeniul îngrijirilor
de sănătate și fizioterapeuții, care acordă servicii medicale. Au fost astfel eliminate discuțiile privind condițiile angajării răspunderii acestor profesioniști din domeniul medical, fiind stabilit faptul că intră în categoria personalului medical, deoarece sunt implicați efectiv în actul medical.
2. Din punct de vedere structural, în opinia noastră, Titlul X din proiect ar trebui să sintetizeze condițiilor specifice pentru fiecare ipoteză de răspundere civilă în parte, cadrul legal al angajării
răspunderii asiguratorilor de răspundere civilă de malpraxis, iar în continuare, într-un capitol
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separat să fie stabilite regulile privind modul de despăgubire a victimelor accidentelor medicale.
Acest mod de structurare a prevederilor legale ar prezenta mai multă coeziune, fiind expuse întro succesiune logică, astfel încât să poată fi invocate ori de câte ori este necesară soluționarea unui
caz de malpraxis. Formularea actuală nu este destul bine sintetizată, astfel că dispoziții esențiale
privind condițiile răspunderii civile - prejudicii, calitatea de persoane responsabile, principiul
reparării integrale a prejudiciilor, prescripția specială a dreptului la acțiune etc., în pofida
importanței lor, sunt inserate difuz în cuprinsul capitolelor privind asigurarea de răspundere civilă sau cel referitor la regulile privind reparația prejudiciilor.
Capitolele 1 și 2 din Titlul X au fost consacrate răspunderii civile a personalului medical și a
furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente. Cu toate acestea, constatăm faptul că dispoziții importante referitoare la condițiile speciale privind malpraxisul medical au fost introduse în Capitolul 5 referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională. Astfel, dispozițiile alin.(1) al art.171 din Proiect preiau
cele din art.665 din Lege care stabilesc, cu valoare de principiu, regula potrivit căreia drepturile
persoanelor vătămate sau decedate prin aplicarea unei asistenţe medicale neadecvate se pot exercita
împotriva celor implicaţi direct sau indirect în asistenţa medicală.
Problema juridică reglementată este de o importanță covârșitoare deoarece stabilește regulile speciale ale angajării răspunderii civile pentru malpraxis. Astfel, faptul ilicit îl constituie asistența medicală necorespunzătoare, care obligă pe cei implicaţi direct sau indirect în asistenţa medicală să satisfacă
drepturilor celor vătămați sau decedați. Pe lângă faptul că, sub aspect topografic, aceste dispoziții ar fi
trebuit incluse în capitolele consacrate răspunderii civile, pentru a stabili condițiile speciale ale angajării obligației de reparație a prejudiciilor, cu referire la prejudiciile cauzate, considerăm că modul de
formulare al textului nu este destul de clar, iar topica frazei este destul de complicată.
În aprecierea noastră, se impune o reformulare, care ar putea fi aceasta:
(1) Toate persoanele fizice sau juridice care sunt implicate în mod direct sau indirect în asistența
medicală sunt obligate să răspundă pentru prestarea unei asistențe medicale necorespunzătoare dacă s-au
produs prejudicii, față de persoanele vătămate sau, în cazul decesului acestora, față de succesorii lor.
(2) Cei care furnizează echipamente, instrumental medical şi medicamente pentru asistența
medicală, dacă acestea au fost folosite în limitele instrucţiunilor de folosire sau prescripţiilor în asistenţă medicală calificată, sunt obligați să răspundă pentru prejudiciile produse de acestea pacienților,
independent de orice culpă.
3. Potrivit Proiectului, în caz de malpraxis, ne aflăm în prezența unor ipoteze de răspundere
civilă delictuală distincte care trebuiau reglementate detailat în textul legal, cu indicarea condițiilor
specifice:
a). răspunderea pentru fapta proprie a personalului medical, reglementată prin art. 171 alin.(1),
coroborată cu prevederile generale din art.1357 din Noul Cod civil8, privind răspunderea civilă
delictuală pentru propria faptă;
b). răspunderea furnizorilor de echipament, instrumente și medicamente reglementată prin
art.171 alin.2 din Lege, coroborat cu prevederile art. 1376 alin.1 din Noul Cod civil, referitoare la
răspunderea civilă delictuală pentru prejudicii cauzate de lucruri9;
8 Potrivit art.1357 din Noul Cod civil: (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită,
săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară
culpă.Pentru comentariul acestui articol, a se vedea L.R.Boilă, Răspunderea civilă, în Noul Cod civil.
Comentarii pe articole, coordonatori Fl.Baias, R.Constantinovici, E.Chelaru, I.Macovei, Editura
C.H.Beck, Bucuresti, 2012.
9 Articolul 1376 din Noul Cod civil român dispune: Oricine este obligat să repare, independent de orice
culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa. Pentru comentariul acestui articol, a se vedea
L.R.Boilă, op.cit.
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c).răspunderea specială pentru produse defectuoase, reglementată prin Legea nr.240/2004.10
În acest context, constatăm faptul că aliniatul 2 al art.171 din Proiect desemnează o nouă categorie de persoane responsabile, respectiv persoanele juridice care furnizează echipamente, instrumental medical şi medicamente care răspund atunci când prejudicierea pacienților s-a datorat
viciilor ascunse sau defectelor acestora, potrivit obligaţiei asumate prin contractele de furnizare.
Aceste persoane sunt astfel incluse în cateloria celor implicaţi direct sau indirect în asistenţa medicală neadecvată furnizată pacientului, pentru care sunt ținuți să repare daunele produse acestuia11.Răspunderea civilă pentru prejudicii cauzate pacienților este derivată din contractele de furnizare a echipamentelor instrumentelor medicale şi medicamentelor, dar numai dacă acestea sunt
folosite în limitele instrucţiunilor de folosire sau prescripţiilor în asistenţă medicală calificată. Calitatea de persoană responsabilă revine furnizorilor acestor lucruri, după cum expres se menționează
în text, conform obligaţiei acestora, asumată prin contractele de furnizare. În mod inexplicabil,
calitatea de persoană responsabilă a fost stabilită doar pentru persoanele juridice, deși forma de
organizare, în acest context, nu prezintă nici o importanță, ci doar calitatea acestora de furnizor
al lucrurilor care au produs vătămarea pacientului.
Observăm că angajarea acestei răspunderi este condiționată de producerea unui prejudiciu
prin fapta lucrurilor sau medicamentelor furnizate, deci este independentă de orice implicare culpabilă a vreunei persoane. Dacă aceasta ar fi contribuit într-o anumită măsură la prejudicierea
pacientului, ar putea fi obligată să răspundă personal, pentru propria sa faptă. În acest sens, textul precizează condiția ca lucrurile să fi fost folosite în limitele instrucţiunilor de folosire sau prescripţiilor în asistenţă medicală calificată.
Fundamentul acestei răspunderi este de natură obiectivă, independent de orice culpă, victima
având posibilitatea de a obține reparația dacă va dovedi că prejudiciul pe care l-a suferit se află în
legătură de cauzalitate cu modul de funcționare, concepere, fabricare, depozitare, etc. a lucrului
sau a medicamentului.
Deși Proiectul nu specifică, considerăm că obligația pentru care furnizorii sunt ținuți să răspundă este o obligație de securitate privind modul de concepere, fabricare, funcționare și folosință
neconformă a echipamentelor, instrumentelor medicale şi medicamentelor, care au produs prejudicii pacienților.Astfel, este inadmisibil ca lucrurile furnizate pentru a fi folosite în activitatea
medicală, pentru tratarea și vindecarea pacientului, să îi facă acestuia rău, să îi cauzeaze leziuni
corporale. Ori de câte ori se reclamă un prejudiciu corporal datorat instrumentelor, echipamentelor sau medicamentelor furnizate, va putea fi angajată răspunderea furnizorului pentru încălcarea obligației de securitate.
În ceea ce privește natura juridică a acestei răspunderi, considerăm că răspunderea furnizorilor, în majoritatea cazurilor, este o răspundere de natură delictuală, reglementată prin lege. De
regulă, furnizorii au un raport contractual cu spitalele, centrele, unitățile, farmaciile și cabinetele
medicale, iar nu un raport juridic direct cu pacienții, astfel că, în ipoteza vătămării acestora, răspunderea va fi antrenată pe temei delictual, în baza acestor prevederi legale speciale. Remarcăm
10 Legea nr.240 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 22 iunie 2004. Potrivit art.2 alin.(1) lit.c,pct.1 răspunderea civilă poate fi angajată pentru prejudiciul cauzat prin moartea sau
vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane. Produsul cu defecte a fost definit la lit.d ca
fiind produsul care nu ofera siguranta la care persoana este îndreptatita să se astepte, ținându-se seama de
toate împrejurările, inclusiv de modul de prezentare a produsului și toate utilizările sale previzibile.
11 Cu privire la răspunderea civilă pentru produse defectuoase a unităților sanitare publice sau private,
furnizoare de servicii medicale, a furnizorilor de servicii nemedicale și a producătorilor de echipamente și
dispozitive medicale, substnațe medicamentoase și materiale sanitare, a se vedea Fl.Mangu, Malpraxisul
medical.Răspunderea medicală, Editura Wolters Kluwer, București, 2010, p.668-700.
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faptul că, în cazul prejudiciilor cauzate datorită defectelor produselor, se discută despre o răspundere specială, de tipul al III-lea, fundamentată pe ideea de garanție și risc.12
4. Dispozițiile art.147 din Proiect referitoare la situațiile în care personalul medical nu este
răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii, a constituit prilejul
pentru a reitera formularea din art.643 alin.(1) lit a din actuala reglementare referitoare la daune
şi prejudicii produse în exercitarea profesiunii de personalul medical.13
În limbajul juridic, cei doi termeni sunt considerați a avea același conținut, fiind sinonimi.14
În esență, prejudiciul reprezintă acele „(...)efecte negative patrimoniale şi nepatrimoniale pe care
le încearcă o persoană ca urmare, fie a conduitei ilicite a altei persoane, fie a unei fapte omeneşti, a
unui animal, a unui lucru sau a unui eveniment care înlătură răspunderea delictuală a agentului”15.
Doar în doctrina franceză se mai face încă distincția între daună (dommage) care este considerată a fi fapta prin care s-a adus atingere unei persoane sau unui bun, și prejudiciu (prejudice), care
este consecința acestei fapte16.Diferența este doar aparentă, deoarece în analiza condițiilor răspunderii civile fapta ilicită este tratată distinct de prejudiciu. În acest sens, pentru a înlătura orice
confuzii, textul trebuie reformulat, evitând reunirea celor doi termeni.
În acest context, discutând despre prejudiciul cauzat pacientului prin malpraxis ca o condiție
esențială pentru angajarea răspunderii civile, considerăm că, în cuprinsul prevederilor art.146,
consacrate definirii unor termeni aplicabili, era necesară definirea și a prejudiciilor corporale, specifice acestor ipoteze de răspundere. Astfel, în opinia noastră, în art.146 din Lege, după delimitarea sferei personalului medical și definirea malpraxisului, era potrivită introducerea unei definiții
a prejudiciilor corporale, cu atât mai mult cu cât, la acest moment, nu avem o definiție legală, iar
problema lor, frecvent întâlnită în practică, este analizată doar în doctrină. Astfel, prejudicii corporale pot fi cauzate pacienților prin activitatea de asistență medicală necorespunzătoare, constând în vătămări aduse vieții, sănătăţii sau integrităţii unei persoane.
După cum ne-am exprimat într-un studiu publicat recent17, în aprecierea noastră, criteriile
prezentate în mod tradițional în doctrină18 sunt insuficiente pentru a preciza aspectele care caracterizează exclusiv prejudiciile corporale. În Noul Cod civil, în categoria prejudiciilor aduse persoanei, au fost incluse şi acele atingeri ale drepturilor care ocrotesc valorile morale, precum demnitatea, libera exprimare, dreptul la viaţă privată etc., fără a fi definite prejudiciile constând în atingeri
ale vieții, integrității corporale și sănătății persoanei19. Caracterul dual al acestora, a fost sesizat pe
bună dreptate de unii autori în literatura de specialitate, 20 care au apreciat că în categoria prejudiciilor corporale, inevitabil, trebuie să includem atât consecinţele de natură materială, precum
12 Pentru o analiză detailată a răspunderii pentru produse defectuoase se a se vedea L.R.Boilă, Răspunderea civilă obiectivă, Editura C.H.Beck, București, 2008, p. 175-275 și lucrările indicate .
13 Textul se referă la situațiile când: a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente
cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi
riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor
sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite; b) când
acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.
14 L.Seche, M.Seche, Dicționar de sinonime,Universul enciclopedic, București, 1999, p.637.
15 M.Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, 1970, București, p. 90.
16 G.Vinney, P.Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, editia a 3-a, Paris, 2006, p.13-175.
17 L.R.Boilă, Repararea prejudiciilor corporale cauzate corpului uman în Noul Cod civil, în Dreptul,
nr.6/2012.
18 I.Albu, V.Ursa, „Răspunderea civilă pentru daune morale”, Editura Dacia, Cluj Napoca, p.31-32;
C.Jugastru, „Repararea prejudiciilor nepatrimoniale”, Editura Lumina Lex, 2001, p.183-184.
19 E.Chelaru, în Noul Cod civil.Comentarii pe articole, Editura C.H.Beck, București, 2012.
20 L.Pop, Fapta ilicită, în L.Pop, I.Fl.Popa, I.Vaida , Tratat.Obligatii,
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cheltuielile făcute pentru medicamentație, îngrijire, tratament etc., cât şi cele de factură morală,
suferința fizică sau psihică21.Aceasta înseamnă că sfera prejudiciilor corporale nu se suprapune
nici pe cea a prejudiciilor cauzate exclusiv persoanei, și nici pe cea a prejudiciilor patrimoniale ori
a celor nepatrimoniale.
În opinia noastră, singura soluţie viabilă, pe care o susţinem, este aceea a acceptării unei clasificări tripartite a prejudiciilor: corporale, materiale şi morale. Astfel, prejudiciul corporal, ar
putea fi definit metaforic ca fiind o diminuare a stării de bine a victimei, ceea ce reprezintă în
concret acele consecinţe negative, patrimoniale sau nepatrimoniale produse victimei prin lezare
integrităţii sale fizice sau psihice, rănirea mai mult sau mai puţin gravă, provocarea unei invalidităţi
temporare sau a unei infirmităţi permanente ori chiar decesul. 22Pentru aceste prejudicii, despăgubirile se acordă în primul rând cu titlu de pretium doloris, pentru suferinţele fizice, prezente şi
viitoare ale victimei. În categoria prejudiciilor corporale pot fi incluse şi prejudicii nepatrimoniale, cum sunt prejudicii estetice, de agrement, sociale suferite de victimă, cât și prejudicii de natură materială sau economică, datorate incapacității totale sau parțiale de muncă a victimei, ale
cărei venituri s-au redus pe durata îngrijirilor medicale.
5. Principiul reparării integrale a prejudiciului produs pacienților de către personalul medical
sau furnizorul de produse sau servicii medicale, sanitare sau farmaceutice a fost inserat în art.179
alin.(3) din Proiect.
Astfel, după ce în alin.(2) al art.642 din actuala reglementare (menținută prin art.146 din Proiect) a fost instituită regula potrivit căreia Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare...., iar în art.644 (în prezent art. 148 din Proiect) se stabilește că unităţile sanitare
publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, art.179 alin.3
din Proiect, nou introdus, menționează că oferta asiguratorului trebuie să asigure despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. Aceasta înseamnă că, în numele asiguratului, în baza contractului
încheiat, asiguratorul trebuie să achite o despăgubire care să acopere întreg prejudiciul produs.
Deși contextul în care a fost menționat, plata despăgubirilor de către asigurator, urmare a
negocierii, cât și modul de formulare nu este foarte clar, salutăm inserarea acestuia în prevederile
Proiectului, deoarece stabilește regula fundamentală a angajării răspunderii : repunerea victimei
în situația anterioară accidentului medical, prin reparația tuturor prejudiciilor suferite. Dată fiind
importanța acestui principiu, considerăm că trebuia inclus în capitolele consacrate răspunderii
civile, deoarece este aplicabil persoanelor responsabile, respectiv personalul medical și furnizorii
de servicii sau produse medicale. Este total nepotrivită inserarea pasageră a acestei reguli fundamentale a răspunderii civile într-un context care privește despăgubirea pe care trebuie să o ofere
asiguratorul. Răspunderea acestuia este fundamentată pe prevederile contractului de asigurare, el
preluând de la asigurat sarcina despăgubirii victimei. Astfel, cel care este obligat, în primul rând,
la despăgubire este persoana responsabilă, ori aceasta trebuie să asigure reparația tuturor daunelor
cauzate. În acest sens, considerăm că este important să se stabilească într-un text al legii cu o valoare de principiu fundamental faptul că pacienții sunt îndreptățiți la o despăgubire integrală pen21 În categoria prejudiciilor corporale, se invocă în primul rând durerea sau pretium doloris reprezentând
acea experiență senzorială dezagreabilă și suferințele psihice consecutive unui trumatism, manifestate
prin depresii, nevroze, stări de angoasă. În acest sens, a se vedea B.Stark, H.Roland, L.Boyer, Obligations.
Responsabilité delictuelle, editia a 5-a, Editura Litec, Paris, 1995, p.78.
22 . În doctrina noastră, în lucrarea Malpraxisul medical.Paricularități ale răspunderii civile pentru malpraxis, Editura Universul juridic, București, 2010, p.267, autorul G.A.Năsui a definit prejudiciile corporale ca fiind suma prejudiciilor patrimoniale și nepatrimoniale cauyate prin atingeri aduse integrității
corporale sau sănătății persoanei.
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tru prejudiciile suferite, pentru ca să poată fi argumentate soluțiile jurisprudențiale care vor fi date
în asemenea cazuri.
În absența unui asemenea text, în soluționarea cauzelor de malpraxis medical ne vom îndrepta
în continuare atenția spre dispozițiile generale referitoare la repararea prejudiciului cauzat printr-o
faptă ilicită, respectiv spre art.1385 din Noul Cod civil prin care fost instituit principiul general al
răspunderii delictuale privind “repararea integrală a prejudiciului”de natură a realiza efectiv “restabilirea situaţiei anterioare”, inclusiv prin despăgubirea victimei şi pentru prejudiciile viitoare. 23
Discutând despre reparația integrală a prejudiciilor cauzate pacientului, considerăm că era
necesară în textul Proiectului și o enumerare a prejudiciilor reparabile, atât a celor materiale, cât
îndeosebi a celor morale, precum prejudiciile estetice, de agrement, juvenile, sociale, sexuale
etc24. Consecințele vătămătoare ale accidentelor medicale sunt foarte numeroase și variate, incluzând chiar și acele situații în care victima a pierdut o șansă constând fie în obținerea unui avantaj,
fie în imposibilitatea evitării unei pierderi sau ipoteza producerii de prejudicii prin ricoșeu. Astfel,
ideea acoperirii integrale a prejudiciilor este adesori iluzorie, fiind imposibilă vindecarea pacientului și readucerea acestuia în starea anterioară. În aceste condiții, identificarea, cuantificarea și
repararea tuturor prejudiciilor sunt probleme deosebit de importantă, astfel că trebuie reglementată prin lege.
5. În alin.(2) al art.179 din Proiect, au fost recunoscute ca fiind reparabile prin angajarea
răspunderii civile pentru malpraxis și daunele morale. Din păcate, însă, contextul în care sunt
prezentate nu este cel potrivit pentru a putea remarca semnificația acestora: oferta pe care asiguratorul trebuie să o facă pentru despăgubirea integrală a prejudiciului, trebuie să acopere și daunele morale... în cazul producerii și solicitării acestora, dar numai în limita plafonului din contractul de asigurare. S-ar putea deduce că numai atunci când litigiul se stinge prin negociere, în oferta făcută de asigurator ar putea fi incluse și daunele morale.Concluzia este greșită deoarece aceste
daune sunt invocate în orice caz de malpraxis. Folosirea generică a termenului de prejudiciu (și
daună) a condus la concluzia că răspunderea se rezumă doar la daunele materiale, nefiind incluse
și daunele morale.
În pofida insuficiențelor sesizate, apreciem că noua reglementare constituie o recunoaștere
expresă a dreptului victimelor de a pretinde reparația și în cazul producerii prejudicilor de acest
gen, ceea ce reprezintă un aspect novator, salutat de asociațiile pacienților și de opinia publică. În
măsura în care textul Titlului X va fi reformulat, în capitolele consacrate stabilirii condițiilor răspunderii civile trebuie menționate expres ca fiind reparabile atât prejudiciile patrimoniale, cât și
cele nepatrimoniale.
6. O modificarea importantă preconizată de art.184 din Proiect privește stabilirea unui termen special de prescripție pentru angajarea răspunderii în caz de malpraxis în cadrul activităţii
medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament la numai un an de la producerea prejudiciului, cu
excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.
În primul rând sesizăm faptul că modul de formulare al textului nu este corect în condițiile în
care se face referire la prescrierea actelor de malpraxis, deoarece în discuție este problema prescrierii dreptului material la acțiune pentru prejudiciile cauzate prin acte de malpraxis medical. În
ceea ce priveste termenul de prescripție specială considerăm că propunerea poate fi privită cu
serioase rezerve, îndeosebi de pacienții îndreptățiți se reclame producerea prejudiciului și să so23 Potrivit art. 1385 din Noul Cod civil :– (1) Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede
altfel.(2) Se vor putea acorda despăgubiri şi pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este
neîndoielnică. Pentru comentariul acestui articol, a se vedea, L.R.Boilă, Răspunderea civilă, în lucrarea
Noul Cod civil.Comentarii pe articole, Coordonatori, Fl.Baias, R.Constantinovici, E.Chelaru, I.Macovei,
Editura C.H.Beck, București, 2012.
24 Pentru detalii privind prejudiciile reparabile în caz de malpraxis , a se vedea G.A.Năsui, op.cit., p.274-286.
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licite plata despăgubirilor de la persoanele responsabile. Astfel, termenul în care pacientul care se
consideră prejudiciat are dreptul de a constrânge persoana responsabilă, cu ajutorul forţei publice, sa achite despăgubirile este redus la o treime față de cel aplicabil tuturor acțiunile civile evaluabile în bani, de la trei ani, și la jumătate față de cel aplicabil în raporturile de asigurare25. O asemenea reglementare, evident, profită persoanei responsabile și asiguratorului său, care se vor
putea apăra invocând această excepție în cazul în care pacientul a introdus acțiunea după expirarea termenului de un an. 26
Proiectul urmărește asigurarea securității raporturilor juridice, astfel ca eventualele reclamații
privind prejudicii produse prin asistență medicală necorespunzătoare să fie formulate într-un
termen considerat a fi rezonabil. Cu toate acestea, pentru pacienți, aceste prevederi sunt de natură să îi defavorizeze, cu atât mai mult cu cât în cazul accidentelor medicale, prejudiciile, în mare
parte prejudicii corporale, pot apărea instantaneu, dar de cele mai multe ori, starea de invaliditate, infirmitate sau disconfort sunt sesizate în timp, în funcție de evoluția tratamentului, de starea
de sănătate a pacientului, rezistența sa la anumite medicamentații etc. Alături de problemele privind starea de sănătate precară, tratamentele și intervențiile la care trebuie să se supună, pacientul
va trebui ca într-un termen relativ scurt să facă și efortul promovării unui proces civil, pentru a
pretinde despăgubiri. Considerăm că aceste prevederi trebuie să fie eliminate, aplicând în cauzele de malpraxis dispozițiile cu caracter general privind prescripția extinctivă.
7. Prin art.162 din Proiect, în Capitolul V privind Asigurările de răspundere civilă, a fost reglementată pentru prima dată obligația furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice de a încheia o asigurare de răspundere civilă în perioada de garanție sau valabilitate a
lucrurilor sau medicamentelor, conform legislației în vigoare.
Remarcăm faptul că în actuala reglementare, obligația încheierii asigurării de malpraxis a fost
stabilită prin art.656 (fiind menținută prin art. 161 din Proiect), exclusiv în sarcina personalului
medical, aceasta fiind una din condițiile cerute în vederea încheierii unui contract individual de
muncă. Prin Proiect însă se propune obligarea la încheierea unui contract de asigurare și pentru
furnizorii de servicii și produse medicale, pe durata termenului de garanție sau a perioadei de
valabilitate. Această obligație derivă din calitatea lor de persoane responsabile, alături de personalul medical, pentru prejudiciile cauzate pacienților prin viciile ascunse sau defectele instrumentelor, produselor, medicamentelor furnizate. Aceste reglementări reprezintă un element progresit
al viitorului act normativ - fiind lărgită sfera persoanelor responsabile, pe de o parte, dar și prin
instituirea în sarcina lor a obligației de a încheia contracte de asigurare, ceea ce reprezintă un real
avantaj pentru persoanele prejudiciate care vor avea astfel posibilitatea reparării integrale și
prompte a prejudiciilor suferite de la asiguratori.
Textul este însă imprecis formulat deoarece face trimitere la furnizorii prevăzuți în art.147, ori
acest text nu conține o prevedere clară referitoare la cei care pot avea această calitate, ci se referă
în general, la toate persoanele implicate în actul medical. Astfel, în alin.(1) al art.147 din Proiect 25 Prescripția extinctivă a fost reglementată în Noul Cod Civil în dispozițiile art. 2500 - 2544 în Cartea a
VI-a, în capitolul intitulat "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor",fiind preluate
prevederile Decretului nr.167/1958. Potrivit art. 2.517, termenul general de prescriptiei este de 3 ani, daca
legea nu prevede un alt termen, iar potrivit art. 2.519, dreptul la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie in termen de 2 ani.
26 Precizăm faptul că potrivit art.2532 din Noul Cod civil există o cauză expresă de suspendare a cursului
prescriției pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor
dintre părţi, însă numai dacă acestea au fost ţinute în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de
prescripţie.Pentru perioada de tranziție, art. 6 alin. 4 din Noul Cod civil stabilește reguli speciale potrivit cărora prescriptiile (…) incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime
supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.
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la care face referire art.162, a fost stabilită regula potrivit căreia Toate persoanele implicate în
actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia, fără a se menționa însă
sfera acestor persoane responsabile. În alin.(2) lit. a al aceluiași articol, s-au precizat cazurile în
care personalul medical nu răspunde, respectiv atunci când prejudiciul se datorează condiţiilor de
lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, viciilor
ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi
sanitare folosite. Deși nu se menționează expres, se înțelege că pentru aceste situații, răspunderea
va reveni furnizorilor de servicii și produse, instrumente medicale, medicamente. Din interpretarea coroborată a celor două texte legale, se poate concluziona în sensul că furnizorii responsabili pentru vătămarea sau decesul pacientului datorată defectelor sau viciilor lucrurilor folosite
sau produselor livrate, sunt persoane responsabile deoarece, alături de personalul medical, sunt
implicate direct sau indirect în asistența medicală. Pentru asemenea situații, furnizorii sunt obligați
să încheie contracte de asigurare, astfel cum prevede art.162 din Proiect.
În aprecierea noastră, această ipoteză de răspundere are nevoie de o reglementare mai clară și
coerentă.Constatăm faptul că Proiectul nu stabilește temeiul legal, fundamentul și natura juridică
a răspunderii, condițiile speciale care trebuie întrunite pentru angajarea obligației acestora la
reparație - aspecte care doar se pot deduce din interpretarea reglementărilor privind obligația
încheierii asigurării, ceea ce considerăm că este inadmisibil.
Mai mult decât atât, apreciem ca nefiind potrivit modul de alcătuire a textului, prin trimiterea
făcută la prevederile art.147, din Proiect deoarece ar putea crea o gravă confuzie. Astfel, textul se
referă la cazuri de răspunderea civilă fundamentată pe ideea de vinovăție, invocând criteriul pe
baza căruia se va proceda la stabilirea contribuției coparticipanților la producerea prejudiciilor,
respectiv proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia. Ori în cazul persoanelor care furnizează
echipamente, instrumente medicale și medicamente, potrivit normelor tradiționale ale răspunderii civile delictuale, și a celor speciale privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectul produselor, răspunderea este una obiectivă, fiind independentă de orice culpă. Astfel, în cazul
implicării în actul medical a mai multor furnizori, răspunderea lor va fi stabilită pe temei obiectiv,
numai în raport de contribuția concretă a fiecăruia la prejudicierea pacientului, iar nu proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia, în condițiile în care dispozițiile legale statuează în mod
expres o răspundere obiectivă.
Altfel spus, deși obligația încheierii asigurării revine unei persoane responsabile, fie pentru
propria sa faptă, fie pentru viciile lucrurilor sau defectele produselor livrate, dispozițiile privind
condițiile angajării răspunderii sunt diferite în fiecare ipoteză în parte, respectiv în ceea ce privește
personalul medical și furnizorii de servicii medicale, ceea ce impune cu necesitate reglementări
clare și precise, pentru a elimina ambiguitățile și incertitudinile create prin textul Proiectului. De
altfel, apreciem ca nefiind corectă interpretarea celor două situații prin analogie, doar pe considerentul că persoanele responsabile sunt obligate la încheierea asigurării de răspundere civilă,
întru-cât sunt în discuție ipoteze de răspundere civilă distincte.
8.Art.185 din Proiect menține prevederile art.678 din actuala reglementare potrivit cărora
constituie abatere disciplinară fapta persoanelor fizice şi juridice constând în omisiunea încheierii
asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală. Sancțiunea este diferită, pentru
persoane fizice poate fi aplicată suspendarea dreptului de practică, iar în cazul persoanelor juridice, suspendarea autorizaţiei de funcţionare.
Apreciem ca nefiind corectă din punct de vedere juridic calificarea faptei ca abatere disciplinară în cazul persoanelor juridice față de care nu poate fi angajată o răspundere de natură disciplinară. În esența sa, răspunderea disciplinară, la fel ca și cea penală, este o răspundere personală.
Astfel, potrivit art.267 alin.(2) din Codul muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură
cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin
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care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Ori persoana juridică este o ficțiune juridică27, fiind recunoscută doar în plan juridic ca subiect de drepturi și obligații, fiind înființată prin voința persoanelor asociate, în condițiile legii. În
cazul persoanei juridice nu se poate reține că aceasta ar fi comis o abatere disciplinară, ci doar că
a încălcat o obligație legală, pentru care i se poate aplica sancțiunea suspendării autorizaţiei de
funcţionare.
9. Orice demers al unui pacient care se consideră prejudiciat începe prin informarea sa asupra
cauzelor producerii accidentului medical. În Capitolul 2, consacrat Răspunderii civile a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare etc., în art.153, a fost reglementat dreptul oricărei persoane care se consideră a fi victima unui malpraxis cu prilejul exercitării unei activități de prevenție,
diagnostic și tratament de a fi informată asupra circumstanțelor și cauzelor producerii prejudiciilor
pretinse. Acestui drept îi corespunde obligația furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare
și farmaceutice de a oferi informațiile solicitate, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea cererii de informare. Aceste prevederi, în aprecierea noastră, trebuiau să fie incluse în partea introductivă a Capitolului 6 referitoare la procedura angajării răspunderii pentru malpraxis.
Spre deosebirea de obligația de informare a pacientului de către personalul medical privind
diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului (art.154 alin.3 din Proiect), obligația de informare reglementată prin art.153 a fost stabilită în
sarcina furnizorilor de servicii și produse medicale ca o obligație distinctă, doar pentru cazurile
considerate a fi de malpraxis. Astfel, în domeniul sănătății, Proiectul propune eliminarea căilor
birocratice, deloc ușoare, care ar putea împiedeca pacientul sau succesorii săi să cunoască datele
referitoare la actul medical prejudiciabil. Calificând natura juridică a acestei obligații de informare , apreciem că este o obligație de rezultat, dovada îndeplinirii ei fiind realizată numai prin oferirea tuturor informațiilor solicitate. În caz de refuz sau de întârziere nejustificată, furnizorul va
răspunde civil pentru prejudiciile produse.
Petiționarul poate fi pacientul, reprezentantul acestuia (dacă este minor sau lipsit de capacitate
de exercițiu) sau, în caz de deces, succesorii săi, dacă susține că a suferit anumite prejudicii în legătură cu modul în care a fost tratat, îngrijit, diagnosticat. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă
pe care să o adreseze unităţii sanitare publice sau private, în calitate de furnizoare de servicii medicale, respectiv producătorilor de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi
materiale. Obiectul informării îl constituie circumstanțele și cauzelor producerii prejudiciilor pretinse,
respectiv toate informațiile referitoare la actul medical al cărui victimă se consideră a fi pacientul.
De menționat faptul că trebuie să invoce producerea unor prejudicii, aceasta fiind principala condiție
pentru angajarea răspunderii civile pentru malpraxis. Furnizorul este obligat să îl informeze în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii pentru comunicarea informațiilor.
Proiectul nu arată însă după cât timp pot fi solicitate informațiile, dar considerăm că este
posibilă informarea pe întreaga durată a păstrării documentelor medicale.De altfel, pacientul are
dreptul de a cunoaște oricând toate datele dosarului său medical, el fiind în măsură să aprecieze
dacă este sau nu prejudiciat. Oligația furnizorilor de servicii medicale există în toate situațiile,
chiar și atunci când nu s-a produs un prejudiciu.28
10. În Capitolul 6 al Titlului X din Proiect, consacrat Procedurii de stabilire a cazurilor de
răspundere civilă a personalului medical sau a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare
27 I.Deleanu, Ficțiuni juridice, Editura All Beck, București, p.410
28 Astfel, este posibilă solicitarea informațiilor și pentru a le folosi ulterior, pentru a cunoaște tratamentul
pe care l-a urmat, eventualele reacții alergice, anomalii anatomice etc.
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sau farmaceutice sunt cuprinse o serie de reglementări referitoare la regulile aplicabile reparației
prejudiciilor victimelor accidentelor medicale. Elementul de noutate absolută al Proiectului29 îl
constituie introducerea unei noi proceduri de stabilire a cazurilor de răspundere civilă a personalului medical sau a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, prealabile și obligatorii, prin care se încearcă, pe calea negocierii dintre pacient, persoană responsabilă,
cadrul medical sau furnizor de servicii sau produse, respectiv asiguratorul acestora, dar numai"în
cazurile in care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului" să se stingă litigiul prin
plata integrală a despăgubirilor. 30
În alin.(2) al art.177 din Proiect se menționează faptul că procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit dreptului comun, ceea ce presupune posibilitatea
soluționării litigiului de către instanță, în cadrul unui proces civil, prin pronunțarea unei hotărâri
judecătorești care va fi titlul executor în temeiul căruia se va obține plata despăgubirilor. De asemenea, conform art.181, este posibilă soluționarea cazurilor de malpraxis și pe calea medierii, de către
un mediator autorizat, în condițiile speciale reglementate de Legea nr.192/2006.31De data aceasta,
procesul verbal final întocmit de mediator va cuprinde clauzele înțelegerii, astfel cum au fost stabilite prin armonizarea pozițiilor părților, urmând a fi adus la îndeplinire prin voința acestora.
Proiectul stabilește înființarea unor Comisii de monitorizare și competență profesională pentru
cazurile de malpraxis, la nivelul structurilor teritoriale ale oranizațiilor profesionale de profil cu
rol de reglementare a profesiilor medicale. Potrivit art.175, în competența acestora intră două
obiective: 1). stabilirea existenței sau inexistenței unui caz de malpraxis și 2).facilitatea soluționării
amiabile a conflictelor dintre pacienți și personal medical, furnizorul de produse și servicii medicale,
sanitare sau farmaceutice. Remarcăm faptul că prin aceste dispoziții a fost extinsă competența
Comisiei cu privire la procedura efectivă de plată a despăgubirilor de către asigurator, aceasta
având rolul de a intermedia comunicarea dintre ofertant-asiguratorul și beneficiar-pacientul pentru stingerea diferendului.
În esență, procedura stabilită prin Proiect privește sesizarea Comisiei de către persoana sau,
după caz, reprezentantul legal al acesteia dacă se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit
în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament sau de succesorii persoanei
decedate ca urmare a unui act de malpraxis (art.176). Comisia analizează sesizarea cu participa29 Referindu-se la procedura actuală, Președintele Colegiului Medicilor, prof.univ.dr.V.Astărăstoaie a
subliniat faptul că "Romania, pe aceasta cale polițieneasca, pune pacientul sa meargă în procese costisitoare, iar medicul, la fel. In România, se promovează o cultură conflictuală, ne interesează sa curga sânge. Noi
nu avem cultura dialogului, iar actul medical este afectat. Chiar
�������������������������������������������������
intervenția unor politicieni în actul medical afectează statutul medicului".În condițiile în care actul medical se bazeaza pe incredere, "(...)neîncrederea nu poate să producă decât pierderi pentru pacient. Intr-o societate conflictuală, mai exista si o
legislație stufoasă. Există atatea acte normative, încât nici nu știi cand ai încălcat legea". http://www.mediafax.ro/social/noul-proiect-al-legii-sanatatii-despre-malpraxis - 9853165.
30 Pentru detalii privind actuala procedură, a se vedea articolul Procedura de stabilire a cazurilor de răspunderea civilă profesională a medicului reglementată de Legea nr.95/2006, de I.Vida Simiti, în Studia
Universitatis, Seria Jurisprudentia, nr.1/2010, http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php.articolId.
		În prezent, procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici este
reglementată de art. 668-674 din Legea nr.95/2006 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1343/2006. Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis este organul competent
să decidă, sub aspect profesional, dacă există un caz de malpraxis. Comisia are o competenţă
jurisdicţională în derularea unei proceduri finalizată prin emiterea unei Decizii prin care hotărăște în
acest sens, respectiv existenţa unei fapte produse în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi
tratament care a cauzat un prejudiciu patrimonial sau moral, vinovăţia făptuitorului și raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.
31 Legea nr.192/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.441/22 mai 2006.
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rea reprezentantului asiguratorului, ca invitat, pentru a se stabili dacă este sau nu un caz de malpraxis. Hotărârea Comisiei poate fi contestată de asigurator sau oricare dintre părţile la instanţa
de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.(art.177).
În ipoteza în care reclamația este întemeiată, asiguratorul sau furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare sau farmaceutice va face o ofertă de despăgubire pacientului sau succesorilor acestora, care va include și daunele morale pentru o reparație integrală. Dacă oferta va fi
acceptată, se va întocmi un contract de tranzacție și se va face plata despăgubirilor.(art. 179-180).
Întreaga procedură este confidențială, iar încălcarea acestei reguli de către persoana care a
făcut sesizarea poate conduce chiar la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.(art.178 preluat din art.674 din Lege).
În aprecierea noastră, introducerea acestei proceduri are principalul merit de a mobiliza asiguratorul pentru a-și îndeplini obligațiile asumate de plată a despăgubirilor datorate de asigurați
pentru cazurile de malpraxis.32 Se constată la nivel național faptul că deși personalul medical încheie contracte de răspundere civilă pentru malpraxis, asiguratorii nu plătesc despăgubiri
pacienților decât dacă există o hotărâre judecătorească de obligare33. Potrivit procedurii care se
propune a fi introdusă, asiguratorii sunt obligați ca ori de câte ori se constată un caz de malpraxis
să achite toate despăgubirile datorate pacienților. De asemenea, prin această procedură se
stabilește o metodă simplificată de achitare a despăgubirilor către pacientul prejudiciat, evitând
derularea unui proces în fața instanței de judecată.
Deciziile Comisiei pot să stabilească sau să infirme existența unui caz de malpraxis, dar numai
în măsura în care se confirmă cele reclamate, se va încerca negocierea plății despăgubirilor de
către asigurator. Dacă nu se ajunge la un consens, persoana prejudiciată se va putea adresa
instanței cu o acțiune civilă în pretenții pentru a obține o hotărâre judecătorească de obligare a
persoanei responsabile la despăgubiri. În fața instanței, pacientul va valorifica hotărârea comisiei,
fără însă ca aceasta să aibă deplină autoritate. În probațiune, vor putea fi administrate și alte probe pentru a stabili, din punct de vedere științific, încălcarea regulilor de conduită profesională de
către medicul împotriva căruia a făcut reclamația, situație în care instanța va fi cea care va decide
în final dacă este sau nu un caz de malpraxis. Dacă Comisia, prin decizia adoptată, a apreciat că
medicul și-a respectat îndatoririle profesionale, pacientul sau succesorii săi se vor putea adresa
instanței, solicitând a se constata, în primul rând, nelegalitatea acesteia și a decide în legătură cu
despăgubirea pentru prejudiciile suferite.
În ceea ce privește instituirea regulii confidențialității procedurii, în Proiect nu sunt stabilite
condițiile care trebuie respectate de către pacienți și aparținătorii acestora astfel că nu este clar
32 Potrivit Președintelui Colegiului Medicilor din România, prof.univ.dr.Vasile Astărăstoaie, în cei 10 ani
în care personalul medical s-a asigurat pentru apariția posibilelor cazuri de malpraxis, au fost acordate
doar cinci despăgubiri, toate pentru daune materiale, fără cele morale. Romania este singura tara din
Europa care nu are, in legislatie, solutia intelegerii pe cale amiabila. http://www.mediafax.ro/social/
noul-proiect-al-legii-sanatatii-despre-malpraxis .
33 Ministrul Sănătății Publice Dr.Vasile Cepoi a subliniat faptul că noul Proiect al Legii sănătății prevede
că asiguratorul de malpraxis va prelua diferendul dintre pacient si unitatea medicala si va fi obligat sa
plăteasca și despagubiri morale, nu doar materiale, asa cum se intampla in prezent. Pâna în prezent au fost
puține cazurile în care despăgubirile morale au fost acoperite de polițele de malpraxis. Sumele acordate in
justiție drept daune morale diferă foarte mult de la o speta la alta ceea cea făcut ca riscul sa fie dificil de
evaluat și preluat de asigurator. De aceea, pentru o polița de malpraxis care acoperea si acest risc, tarifele
erau mult mai mari, iar contractele presupuneau, pe langa excluderi, limite de raspundere destul de reduse.
Proiect de lege propune insa un plafon al despagubirilor morale pentru cazurile de malpraxis medical, urmând ca limitele maxime ale sumelor care pot fi solicitate de catre pacienți cu titlul de daune morale sa se
stabileasca de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Justitiei, prin ordin comun. http://www.mediafax.ro/
social/noul-proiect-al-legii-sanatatii-despre-malpraxis .
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față de cine trebuie păstrat secretul negocierilor, dacă avem în vedere persoanele care participă la
lucrările comisiei, implicarea experților, avocaților etc. De principiu, orice negociere trebuie să se
deruleze după reguli stricte, printre care și cea a confidențialității, pentru că soluția finală, cea a
acceptării ofertei, nu este altceva decât un compromis asupra căruia părțile au căzut de acord. Cu
toate acestea, apreciem că sub nici un motiv nu se poate sancționa persoana care formulează
reclamația pentru încălcarea confidențialității cu pierderea dreptului de a beneficia de procedura
de conciliere. Negocierea este doar o alternativă de soluționare a unui litigiu, nicidecum un privilegiu care s-ar putea pierde dacă se încalcă confidențialitatea. Din contră, trebuie valorificată
această posibilitate, încercând pe toate căile realizarea unui consens și evitarea sesizării instanței
de judecată. Pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere nu este o sancțiune din
punct de vedere juridic. Mai mult decît atât, aplicarea acesteia ar contraveni însuși scopului pentru care procedura a fost introdusă, precum și prevederilor art. 177 alin.(2) care invocă liberul
acces la justiție potrivit dreptului comun.
Aceste dispoziții au declanșat o serie de reacții, atât din partea organizațiilor profesionale ale
medicilor, dar și din partea asociațiilor pacienților, în mare măsură justificate. În principiu, a fost
susținută ideea simplificării procedurilor de rezolvare a reclamațiilor de malpraxis, dar a fost
criticată procedura stabilită în acest sens. Colegiul Medicilor din Romania nu susţine actualul
proiect de modificare propus de Ministerul Sănătăţii Publice invocând complexitatea problemei
malpraxisului, precum și faptul ca acest proiect de lege în loc sa clarifice anumite neclarități si aspecte procedurale mai mult complică lucrurile.34
Printre obiecțiunile formulate de Colegiul Medicilor din România, prin Președintele său, d.nul profesor dr. Vasile Astărăstoaie, se numără și cea privind inutilitatea înființării acestui tribunal extraordinar care sa judece cazurile de malpraxis, considerat a fi neconstituțional, dacă avem
în vedere faptul că nu face parte din sistemul organelor judiciare. În acest sens s-a considerat că
rolul acesteia ar trebui să se restrângă doar (...) la medierea (de fapt, negocierea) între pacient si
medic, cum este, de altfel, in toata Europa civilizata si de a lua decizii acceptabile pentru ambele
parți”.Pe de altă parte, Comisia Superioară de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din
Romania soluționează cazurile grave de malpraxis, ceea ce conduce la o suprapunere a atribuțiilor
și competentelor in materie a organelor abilitate sa gestioneze problema malpraxisului ca abatere
profesională.
Cu toate că împărtășim întru totul punctul de vedere, considerăm că problema ridicată trebuie abordată nuanțat analizată. În noua procedură a negocierii, rolul principal al Comisiei este cel
de intermediere, îndeplinind în concret sarcinile unei Comisii de conciliere și indemnizare35, care
ar trebui doar să arbitreze diferendul. Cu toate acestea, proiectul impune Comisiei o condiție
esențială: să decidă dacă s-a produs un prejudiciu pacienților, pentru că, în caz contrar, nu se poa34 Referindu-se la procedura actuală, Președintele Colegiului Medicilor din România, prof.univ.
dr.V.Astărăstoaie a subliniat faptul că "Romania, pe aceasta cale polițieneasca, pune pacientul sa mearga
in procese costisitoare, iar medicul, la fel. In România, se promovează o cultură conflictuală, ne interesează
sa curga sânge. Noi nu avem cultura dialogului, iar actul medical este afectat. Chiar
����������������������������
intervenția unor politicieni în actul medical afectează statutul medicului".În condițiile în care actul medical se bazeaza pe incredere, "(...)neîncrederea nu poate să producă decât pierderi pentru pacient. Intr-o societate conflictuală,
mai exista si o legislație stufoasă. Există atatea acte normative, încât nici nu știi cand ai încălcat legea".
http://www.cmr.ro/raspunderea-profesionala-medicala.
35 Într-o analiză comparativă cu modelul francez, se constată că sistemul instituțional din Franța are ca
principal obiectiv repararea prejudiciului,iar nu sancționarea medicului si supunerea lui oprobiului public. A fost invocat principiul solidarismului față de victimele accidentelor medicale. Potrivit art. L.1142
din Legea nr. 303/2002, sistemul instituțional este alcătuit din trei instituţii distincte ca natură juridică,
structură, funcţionare şi atribuţii. Pentru detalii, a se vedea articolul I.Vida Simiti, articolul citat.
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te trece la lansarea unei oferte în negocierea conflictului dintre personalul medical și pacient.
Apreciem că pentru a trece la negocierea despăgubirilor nu este necesară stabilirea malpraxsului
printr-o decizie a Comisiei. Problema ar putea fi tranșată mult mai simplu dacă, prin înțelegere
cu victima, asiguratorul face o evaluare proprie, în raport de criteriile de stabilire a despăgubirilor
datorate stabilite prin contract, trecând apoi la lansarea unei oferte. Aceasta ar presupune ca persoana reclamată să recunoască implicarea sa în cazul de malpraxis. În măsura în care oferta este
acceptată, tranzacția va putea fi perfectată. Privită din această perspectivă, într-adevăr, activitatea
Comisiei se rezumă doar la intermedierea negocierii și indemnizării victimei, iar obligarea la
emiterea unei decizii care să constate malpraxisul nu ar fi decât un motiv de tergiversare a
soluționării diferendului.
De altfel, această soluție este prevăzută și prin art. 43 din Legea nr.136/1995,36 în cazul asigurării de răspundere civilă când despăgubirea poate fi stabilită fie pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător, potrivit contractului de asigurare, fie prin hotărâre judecătorească. Numai în situația în care părțile nu ajung la înţelegere, vor supune litigiul soluţionării unui
organ de jurisdicţie român. În acest sens, art.44 precizează că asigurătorul plăteşte despăgubirea
nemijlocit celui păgubit în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat.
În ceea ce privește competența Comisiei, apreciem că nu se pune în discuție o suprapunere de
competențe: Comisia de cercetare disciplină cercetează cazul de malpraxis pentru a stabili dacă
sunt întrunite condițiile angajării răspunderii disciplinare a personalului medical, pe când Comisia de malpraxis nu urmărește sancționarea persoanei reclamate, ci doar facilitează soluționarea
amiabilă a conflictelor dintre pacienți și personal medical. Proiectul folosește termenii de ofertă,
acceptarea ofertei, contract de tranzacție, care sunt specifici procesului de negociere finalizat prin
încheierea unei înțelegeri, care reprezintă de fapt un dialog, o confruntare prin care părţile cu
interese şi poziţii contradictorii ajung la un consens, respectiv un aranjament reciproc avantajos
al cărui termeni nu sunt cunoscuţi de la început. În acest sens, Comisia are doar rolul unui arbitru
în soluționarea acestui diferend în care problema care se va pune privește doar plata despăgubirilor. Această concluzie este firească deoarece, procedând astfel, există șansa soluționării amiabile a
litigiului, evitând calea judiciară, totul pe baza acordului realizat. Contractul de tranzacție poate
fi înfățișat instanței doar pentru a pronunța o hotărâre de expedient. De altfel, art.181 din Proiect
arată că se încheie contractul de tranzacție la o lună de la data plății, moment în care pacientul
este integral despăgubit astfel că diferendul poate fi considerat definitiv soluționat.
În finalul lucrării, dorim să ne exprimăm convingerea că redactorii textului viitoarei Legi a
sănătății vor recepționa mesajele care vin din partea specialiștilor în drept, înlăturând neclaritățile
existente, și vor formula o nouă definiție a acestei răspunderi.

36 Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurările în Romania astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 172/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 473 din 26 mai 2004.
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Abstract
The Lisbon Treaty creates a new legal basis, dedicated to tourism, designed to strengthen the
European Union's status as the main tourist destination of the world, giving the European Union the
power to make decisions that affect the sector, with a qualified majority. In this regard, the importance of tourism is recognised; the European Union now has powers in this field to support, coordinate and complement action by the Member States.
In the paper work we summarises the measures for tourism retrieved within other European policies,
the Programs for tourism projects from the Structural Funds of the European Union, as well as the measures and directions for action for the implementation of the objectives of the new policy for tourism.
The new European tourism policy aimed at more actions and concrete initiatives to provide the
european tourism sector, means to adapt and to develop actions that complement Member States '
policies and the coordination of their efforts aimed at determining measures that bring a real European added value.
Cu toate că instituţiile Uniunii Europene şi multe ţări membre U.E. au recunoscut rolul major
al turismului în cadrul economiilor lor, considerându-l ca fiind un sector de o importanţă vitală
pentru Uniunea Europeană, turismul nu are la nivel european recunoaşterea pe care o merită,
neexistând încă o bază legală specifică pentru măsurile comunitare în turism în tratatele U.E.
pentru o politică comună în domeniul turismului.
Tratatul de la Lisabona creează totuşi o nouă bază juridică dedicată turismului, menită să
consolideze statutul Uniunii Europene de principală destinaţie turistică a lumii, conferind Uniunii Europeane competenţa de a lua decizii care afectează acest sector, cu o majoritate calificată.
Tratatul CE nu permitea Uniunii să aplice o politică specifică în domeniul turismului, dar, articolul1 3(u) al Tratatului, introdus o dată cu Tratatul de la Maastricht, autoriza Comisia să ofere linii
directoare pentru dezvoltarea turismului, în cadrul altor politici.
O politică publică este totodată o decizie politică, un program de acţiune, metode şi mijloace
adoptate, o mobilizare a actorilor şi instituţiilor pentru a obţine obiective mai mult sau mai puţin
definite2.
Politicile Uniunii se clasifică3 în 3 categorii principale, din punctul de vedere al subiectului
(UE şi/sau stat membru) căruia îi aparţine competenţa de reglementare în cauză:
a) Politici comune – care înlocuiesc politicile naţionale ale statelor membre;
b) Politici comunitare – care susţin şi completează politicile naţionale în sectoarele respective;
c) Politici de cooperare interguvernamentală.
1 Profiroiu, M., Profiroiu, A., Popescu, I., Instituţii şi politici europene, Editura Economică, Bucureşti,
2008, pg. 163
2 Profiroiu, M., Politici publice,, Editura Economică, Bucureşti, 2006, pg. 32
3 Profiroiu, M., Profiroiu, A., Popescu, I., Instituţii şi politici europene, Editura Economică, Bucureşti,
2008, pg. 110
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În cadrul subiectului, se pot considera şi politicile de solidaritate (care vizează favorizarea
dezvoltării armonioase a factorilor de producţie şi egalizarea condiţiilor concurenţei) şi politicile
de acţiuni comune.
Urmare a Tratatul de la Lisabona, care conferă Uniunii Europene competenţa de a lua decizii
care afectează sectorul turismului, cu o majoritate calificată, Comisia Europeană fiind autorizată
să ofere linii directoare pentru dezvoltarea turismului, se prefigurează începutul unei politici europene în domeniul turismului.
Până la adoptarea Tratatului de la Lisabona, domeniul turismului putea fi regăsit în cadrul
altor politici europene, care au avut impact şi asupra acestui domeniu. Amintim în acest sens,
prevederile cu privire la libera circulaţie a persoanelor, bunurilor şi serviciilor, precum şi cele
referitoare la micile întreprinderi şi la politica regională, care se aplică în mare măsură şi turismului. Mai mult, acţiunile privind activităţile şi manifestările sportive sunt sprijinite de programe ale
Uniunii Europene, programe care includ şi susţinerea educaţiei, trainingului vocaţional, dezvoltarea tineretului, culturii, satisfacerea necesităţilor consumatorilor, elaborarea politicilor regionale, care de asemenea vizează şi turismul. Nu în ultimul rând evidenţiem dezvoltarea Sistemului de
informarea pieţei interne, un instrument de sprijin a cooperării administrative între statele membre şi cu Comisia Europeană, pentru corpul legislaţiei privind piaţa internă, creat pentru a asigura faptul că cetăţenii europeni şi întreprinderile beneficiază de toate avantajele cadrului juridic
privind piaţa internă şi de asemenea pentru instituirea unui sistem electronic pentru schimbul de
informaţii între statele membre, obligaţie legală prevăzută în Directiva privind serviciile4. Acest
sistem îşi aduce aportul şi la îmbunătăţirea aplicării legislaţiei comunitare, la nivel naţional, contribuind în acest mod la Programul Uniunii Europene pentru o mai bună legiferare5. Într-o prima
fază, Sistemului de informare a pieţei interne va fi utilizat pentru Directiva privind recunoaşterea
calificărilor profesionale6 şi Directiva privind serviciile7, iar turismul este un domeniu inclus în
prevederile privind piaţa internă.
În cadrul domeniilor de acţiune a Uniunii Europene şi ale statelor membre, turismul este unul
dintre domeniile luate în considerare. În acest sens, au fost luate o serie de măsuri speciale, pentru
acest domeniu, şi anume:
• Măsuri pentru turişti:
–– libera circulaţie a turiştilor, care presupune un permis de conducere comunitar, un paşaport şi un act de identitate european, respectiv eliminarea barierelor pentru libera circulaţie a persoanelor,
–– protecţia şi informarea turiştilor pentru protejarea sănătăţii, siguranţei şi a intereselor directe ale acestora (Recomandarea Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la măsuri
de protecţie împotriva incendiilor în hoteluri, Directiva 90/314/CEE din 13 iunie1990 referitoare la comercializarea pachetelor turistice, Directiva 97/47/CE din 26 octombrie 1994
privind protecţia consumatorilor la anumite aspecte ale contractelor legate de obţinerea
unui drept de utilizare a bunurilor imobiliare pe o anumită perioadă de timp – time-share,
Directiva 97/7/CE din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în materie de con4	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, pg. 36, art..34, alin. (1) – J.O. L 2006/376
5	������������������������������������������������������������������������������������������������
A se vedea Comunicarea Comisiei Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor COM (2006) 689, O revizuire strategică pentriu o mai
bună legiferare în Uniunea Europeană, pg. 3, www.europa.eu/institutii si organisme/Comisia Europeana
6 Directiva 2005/36/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoaşterea calificărilor profesionale, pg.22 – J.O. L 2005/255
7	���������������������������������������������������������������������������������������������������
Directiva 2006/123/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, pg. 36, art.34, alin. (1) – J.O. L 2006/376
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tracte la distanţă, Directiva 2006/7/CE din 15 februarie 2006, cu privire la gestionarea calităţii apelor de baie utilizate în cadrul curelor balneare);
• Măsuri pentru profesiuni din domeniul turismului şi afaceri:
–– referitoare la accesul pe piaţă, concurenţă şi IMM-uri (Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, Directiva 2006/123/CE din 12
decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne)
–– dezvoltarea armonioasă a turismului, care presupune posibilitatea extinderii turismului în
spaţiu şi timp, dezvoltarea investiţiilor în turism în concordanţă cu protecţia mediului,
–– libertatea stabilirii şi libera prestare de servicii, care presupune dreptul cetăţeanului european de a desfăşura, în ţările membre ale Uniunii, activitate profesională în domeniul turismului (în restaurant, hotelărie, camping), cu condiţia să fi practicat această meserie în
ţara de origine, dreptul ghidului de turism de a presta servicii în alte state, atunci când însoţeşte un grup în străinătate (cu excepţia neoperării în locuri care necesită prezenţa unui
ghid de turism specializat), liberalizarea transporturilor;
• Măsuri pentru ţări şi regiuni:
–– care includ posibilitatea beneficierii de către acestea de sprijin pentru dezvoltarea turismului prin fondurile structurale;
–– stimularea calităţii şi competitivităţii turismului european,cu scopul de generare de locuri
de muncă şi a creşterii economice, prin derularea Programului multianual Philoxenia 1997
– 2000 pentru turismul european;
–– crearea unui sistem statistic comunitar pentru turism.
Din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, finanţarea proiectelor din domeniul turismului se regăseşte în diferite programe, pe care le vom prezenta în continuare.
Comisia a prevăzut posibilitatea finanţării proiectelor turistice de către Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (ERDF) pentru a veni în sprijinul dezvoltării socio-culturale. Prin
obiective precum Convergenţa, Competitivitatea şi locul de muncă şi Cooperarea din cadrul teritoriilor europene, ERDF va sprijini practicile turistice profesioniste, păstrarea patrimoniului
natural şi cultural, dezvoltarea unei infrastructuri care să permită o mai mare accesibilitate şi
mobilitate, IMM-uri cu profil turistic care să aibă diverse iniţiative, reţele şi grupuri de firme cu
profil turistic, servicii de calitate superioară, strategii comune şi schimbul de experienţă interregional.
Infrastructuri legate de mediul înconjurător şi transport, ambele de importanţă vitală pentru
turism, fac de asemenea obiectul Fondului de Coeziune.
Dezvoltarea turismului, dat fiind potenţialul de creare a locurilor de muncă, este un domeniu
important în cadrul iniţiativei Fondului Social. Printre altele, Fondul Social cofinanţează proiecte
ce vizează programe şi traininguri cu profil turistic pentru a stimula productivitatea şi calitatea
activităţii din sectorul turismului.
Fondul Social furnizează şi training specializat, combinat cu bonificaţii pentru firmele care îşi
incep activitatea. Aceste acţiuni sunt îndeobşte foarte eficiente în stimularea activităţii economice, instituind acţiuni de cofinanţare care susţin mobilitatea profesională.
Alăturându-se iniţiativei Parlamentului European referitoare la introducerea unei măsuri
specifice, denumită programul Leonardo da Vinci (parte integrantă a Programului Integrat de
Învăţare Continuă – un program de mobilitate pentru tineri şi cursanţi în domeniul trainingului
vocaţional), Comisia a lansat în anul 2005 o serie de cursuri de pregătire care au ca scop identificarea principalelor caracteristici ale modelelor europene de formare-training. Aceste studii vor
oferi o imagine mai clară a mobilităţii trainingului vocaţional. Turismul a fost identificat ca un
potenţial sector pilot. Propunerile concrete pentru soluţionarea problemelor vor forma baza unui
program cuprinzând acţiuni specifice implementate în faza a doua a acestui proiect pilot.
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Zonele rurale au câştigat importanţă în ultima perioadă, oferind multe puncte de atracţie şi
devenind o sursă importantă de diversificare a economiei rurale. Aceasta poate fi aşadar o oportunitate extraordinară pentru noile state membre. Noul Fond European pentru Dezvoltare Rurală specializat pe domeniul agriculturii va stimula:
–– îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor din domeniul agriculturii,
–– protejarea mediului înconjurător şi dezvoltarea regiunilor rurale,
–– încurajarea activităţilor turistice ca parte integrantă a diversificării obiectivelor economiei
rurale,
–– va sprijini studiile şi investiţiile asociate cu întreţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului turistic.
Noul Fond European pentru Pescuit introduce ca prioritate dezvoltarea zonelor de pescuit.
Acest program are ca scop diminuarea efectelor socio-economice ale restructurării domeniului
pescuitului şi regenerarea activităţilor legate de pescuit prin diversificare şi alternativele de angajare. Micile pescării şi infrastructura turistică vor fi de asemenea spijinite de Fond. Acesta va
sprijini şi programele de stimulare a fidelităţii angajaţilor, pe lângă activitatea de bază, pescuitul,
care ar putea fi legat de turism.
Programul privind Competitivitatea şi Iniţiativa va stimula competitivitatea companiilor europene şi în special a IMM-urilor.
Activitatea de cercetare sprijinită în concordanţă cu cel de-al 7-lea Program European pentru
Dezvoltare şi Aplicare Tehnologică poate avea efecte pozitive în domeniul tehnologiilor informaţionale, a celor de comunicare şi aplicaţiilor prin satelit. Astfel, se potenţează efectul cercetărilor
finanţate prin programul anterior, stimulându-se diseminarea în rândul factorilor de decizie şi a
celor direct implicaţi.
Sectorul turismului este susţinut şi de iniţiativele comunitare ENVIREG (lupta împotriva poluării zonelor de coastă, în special al celor mediteraneene) şi LEADER (dezvoltarea turismului
rural şi a agroturismului).
Cooperarea în turism reprezintă principalul obiectiv al politicii europene pentru turism revizuite în anul 2006 , urmare a Comunicării Comisiei Europene „O nouă politică europeană pentru
turism: întărirea parteneriatului pentru turism în Europa”. Pentru punerea în practică a acestui
obiectiv, au fost pregătite o serie de măsuri şi direcţii de acţiune8, şi anume:
1. Finalizarea noilor reglementări statistice în domeniul turismului – acţiune prioritară a autorităţilor – care au fost prevăzute a intra în vigoare în cursul anului 2010. Simultan, Comisia
Europeană, alături de statele membre şi în colaborare cu OECD şi OMT vor desfăşura acţiuni
pentru promovarea introducerii Cadrului statistic de contabilitate în turism (TSA), care va fi
utilizat pentru comensurarea produselor şi serviciilor turistice (în conformitate cu standardele
internaţionale conceptuale, de clasificare şi definire) şi care va asigura coerenţa comparaţiilor
datelor statistice specifice diferitelor ţări. Acest TSA va conţine informaţii detaliate despre producţia şi produsele din domeniul turismului, legăturile cu alte industrii, date cu privire la forţa de
muncă angajată, date despre formarea de capital şi informaţii adiţionale non-monetare despre
turism.
2. Programul EDEN – concretizat prin lansarea acţiunii pregătitoare Destinaţii europene de
excelenţă – lansat în vederea intensificării vizibilităţii asupra turismului european, pentru a atrage atenţia asupra valorii, diversităţii şi caracteristicilor specifice ale destinaţiilor turistice europene, pentru a promova destinaţiile care au ca obiectiv de creştere economică susţinerea socială,

8 Foris, D., Administrație și exercitarea autorității publice în turism – Teza de doctorat, Scoala Națională
de Studii Politice și Administrative, București, 2010
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culturală şi ecologică a turismului. Acţiunile programului EDEN au fost lansate în anul 2006 şi
concretizate în patru ediţii cu teme specifice, astfel:
- Cea mai bună destinaţie europeană rurală în curs de dezvoltare – în anul 2007,
- Turismul şi patrimoniul local – în anul 2008,
- Turismul şi zonele protejate – în anul 2009,
- Turismul acvatic – în anul 2010.
3. Programul Calypso – acţiune pregătitoare privind turismul social în Europa – lansat în
scopul de a facilita schimburile turistice la nivel european în anul 2009, având finanţarea confirmată pentru a funcţiona cel puţin trei ani. Punerea în aplicare a acestui proiect constituie o oportunitate de promovare a parteneriatelor între partenerii sociali, între sectorul public şi privat. În
acest sens, programele de schimb regional (spre exemplu INTERREG, care este cofinanţat prin
fondul ERDF) reprezintă o modalitate de extindere a bunelor practici regionale către alte regiuni
europene, asigurând în acelaşi timp accesibilitate, prin schimburi turistice, pentru diferite grupuri ţintă, cu scopul de a cuprinde categoriile defavorizate ale populaţiei europene (pensionari,
cetăţeni cu vârsta peste 65 de ani, tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, familii aflate în
circumstanţe sociale dificile - financiare, personale şi/sau dezabilități - şi care sunt în evidenţa
autorităţilor). Această iniţiativă marchează începutul unei politici europene în domeniul turismului, constituind un prim pas de a asigura “dreptul oamenilor la turism”9.
4. Asigurarea cadrului operaţional pentru organizarea unor evenimente, în scopul de a îmbunătăţii interfaţa cooperării între întreprinzătorii turistici europeni. Una dintre măsurile luate în
acest sens este organizarea anuală a Forumului Turismului European, unde se reunesc lideri reprezentativi din industria turismului, societăţii civile, instituţiilor europene, autorităţilor publice
naţionale şi regionale/locale cu competenţe în turism şi organizaţii internaţionale, pentru a dezbate provocările din domeniul turismului.
5. Portalul destinaţiilor turistice europene – este un proiect în derulare, aflat încă pe masa de
lucru a Comisiei Europene (lucrare desfăşurată împreună cu statele membre).
6. Site-ul oficial al Uniunii Europene „Călătorind prin Europa”, care este destinat persoanelor
care călătoresc în cele 27 de state membre ale UE.
7. Inițiativa privind crearea unei etichete europene pentru sistemele de certificare a calităţii în
turism, care ar putea îmbunătăţi transparenţa şi coerenţa evaluării calităţii la nivel european.
Eticheta europeană ar urma să fie acordată acelor sisteme de certificare a calităţii serviciilor
turistice (prezente şi viitoare) care respectă criteriile comune europene. În acest sens in anul 2011
a fost efectuată consultarea publică.
Analizând măsurile și direcțiile de acțiune pentru punerea în practică a principalului obiectiv
al politicii europene pentru turism cooperarea în turism, constatăm că între priorităţile comunitare în domeniul turismului se înscriu:
–– îmbunătăţirea calităţii în turism
–– realizarea parteneriatelor public-private pentru turism.
În concluzie, noua politică europeană a turismului vizează mai multe acțiuni și inițiative concrete pentru a oferi sectorului turismului european mijloace de a se adapta și de a se dezvolta,
strategii care completează politicile statelor membre și vizează coordonarea eforturilor acestora,
determinând măsurile de acțiune care aduc o valoare adăugată europeană reală. Succesul acestor
noi strategii depinde de angajamentul tuturor părților interesate și de capacitatea acestora de a
coopera pentru punerea acestei noi politici publice europene a turismului în aplicare.

9 Adevărul, articol semnat de Ana Maria Vieru Europa instituie “dreptul la vacanţă” pentru nevoiaşi, Ziarul
Adevărul, 19 aprilie 2010, pg.10
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Abstract
Studiul descrie principale modelele ale politicii de aranjament instituţional, de învăţare şi europenizare a politicii româneşti de protecţie a mediului, cu accent special pus pe managementul deşeurilor din regiunea Bucureşti. Studiul îşi propune să prezinte principalele caracteristici ale regiunii,
cu referire specială la structurile interne instituţionale ale politicii de mediu, în special, cooperarea
între actorii regionali şi locali.
Lucrarea prezintă eşecul semnificativ al modelelor de succes ale dezvoltării instituţionale în activitatea de management al deşeurilor în regiunea Bucureşti-Ilfov. Atenţia este atrasă asupra modelelor de interacţiune şi reţele între structurile publice instituţional interne, sectorul privat şi organizaţiile civile privite în contextul european.
Instituţiile publice de protecţie a mediului şi reţelele lor joacă un rol important în punerea în
aplicare a reglementărilor şi a politicilor de mediu care conduc la condiţiile în care pieţele de servicii
de gestionare a deşeurilor să funcţioneze fără obstacole. Cu toate acestea, capacitatea de învăţare a
acestor instituţii este serios limitată de probleme legate de resurse.
Cuvinte cheie: Reţeaua de analiză, regiune, structurile instituţionale, politici pentru managementul deşeurilor
The Bucharest – countryside division is a clear case of centre-periphery relation, and represents a major, every –recurring issue of territorial distinction accompanying Romanian regional
development. The region is composed of a highly urbanized centre, its urban agglomeration and
the surrounding countryside. Thus territorial imbalances within one region can be property illustrated by the choice.
The region seems to be an interesting area for research in centre- periphery relation in environmental issue as well. It has been selected as a representative case of the way solid waste management policy is implemented; waste management is organized. The Region Bucharest and Ilfov
is a densely populated area, where the centre (the capital Bucharest) produces large quantities of
waste but lacks available space due to highly competitive uses of land. Therefore the capital cooperates with settlements in its agglomeration in using land for waste disposal purposes. The
region exemplifies in a clean manner the mutual interdependence of a large city and the nearby
countryside.
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The case study aims to highlight the necessity of co-operation and of multi-level governance
within one region.
Local characteristics of the region
In the capital city Bucharest the general state of environment has become a veritable bottleneck of urban development. Air pollution, sewage problems and lack of green surfaces in the
crowded inner city districts are on the top of the list of urban problems. In the immediately surrounding, still highly industrialized but densely populated agglomeration and further out in the
predominantly rural countryside the state of the environmental depends on the fact, whether the
impacts of heavy industry , dense transport network, agriculture or the vast nature reserves are
predominant.
In Romanian local governments that are obliged to assume the major responsibility for solid
waste management, but well-defined, the significant responsibilities exist at the country and region level as well. Local governments provide waste management services either through their
fully owned local utility companies, and/or through private utility firms. In some cases, local actors have entered into inter-municipal co-operation schemes to organize the collection, processing and disposal of waste in order to benefit from economies of scale.
In the capital Bucharest the quantity of the municipal solid waste collected in the framework
of public service is approximately 4 million cubic meters. During the 90’s the population of the
capital has decreased by ten percent and this has diminished the quantity of municipal waste.
Organized waste collection covers almost hundred percent of the capital. The single waste incineration work of Bucharest operates here, and processes 60% of all collected municipal solid
waste of the city. At the beginning at the 90s there were still 4 landfills on the territory of the capital, all of which have been filled up and closed.
Patterns of interest intermediation and representation
Since the political change of 1989 the patterns of interest intermediation have profoundly
changed in Romanian. Interest groups such as employers, employees, professions, moreover issue-oriented organizations in the environmental, social, urban and other policy areas have freely
established their representing organizations in form of associations, foundations and chambers.
A law for NGOs ensures their participation in the rule-marking process by declaring their right
to be consulted by the Parliament.
Various tri-partite and bi-partite organizations have been set up on the national, regional, and
country level, where central and local Government organizations on the one side and representatives of interest groups on the other side participate in the bargaining process over regulations
and their implementation and over funds utilization. Some of these interest-mediating organizations are influencing the work – and sometimes implementing the policies – of the central tier of
government, others work at regional or country level.
In the environmental policy field wide ranges of NGOs and lobby groups work on influencing
the decisions of the main stakeholders. Chambers of commerce works on representing the interests of their members in the regulation of waste management. Experts of environmental pressure groups are often involved in ministerial committees working on specific issues of waste management. While their participation in the debates is granted, their impact is relatively weak.
Waste policy involves the continuous intermediation and representation of interests of the
relevant stakeholders. Typical patterns of this interest intermediating and representing activity
that have evolved during the last decade are presented in a bottom-up scheme:
Manufacturers of products that eventually become waste, moreover producers or holders of
waste must pay the waste treatment costs or dispose of the waste according to the polluter pays
principle. This has led to the establishment of specific waste management companies, co-owned
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and run by big manufacturer and trade companies producing a substantial amount of waste. Entrepreneurial awareness regarding waste management is at lower level among smaller and medium sized companies, and their trade associations often represent a negative attitude towards
strict regulation.
Waste management utility firms, operators of waste treatment facilities. These actors must
draw up a schedule to implement the requirements provided in the waste act and must verify the
environmental and technical conformity of landfills by environmental audits. Most of these companies are privately owned, the bigger ones regularly by foreign investors. However, there is a
wide range of publicly owned utility companies, whereby some of them – and typically the landfill operating companies – have private co-owners as well. Both types of firms and the recycling
companies as well have organized their trade associations which work actively on the representation of the interest of their members, successfully influencing the rule making process, the formulation of waste management strategy and the administrative structures of waste infrastructure
development.
Local governments - The local governments organize and maintain a waste treatment public
service to manage the waste generated by the real estate owners. They are expected to ensure the
disposal of abandoned waste, maintain public areas through regular services and manage municipal waste.
Since the 1990 Law on Local Governments, the nature of the waste management task of the
municipalities have changed from rather facultative to rather obligatory. Moreover, the Law on
Waste Management enables local governments to co-operate with each other in order to perform
their public service duties in the form of formulating co-operation contracts with each other, or,
in accordance with the association contracts.
Local Governments use the existing institutional framework to fulfill the following aims/
–– Create price and quality competition among privately and publicly owned waste utility
firms through co-operation with other local governments.
–– To establish or to maintain their owned waste utility firms
–– To enter into sub regional associations with other local governments – regardless on county or region borders – in order to participate in sub regional waste management investment
projects. These projects are regularly co-financed by the EU, the Romanian Governments,
the beneficiary local governments themselves, and occasionally by private stakeholders.
Te capital city Bucharest - According to waste legislation in force, all country governments are
responsible for promoting environmentally sound waste treatment within the territory of the
country. In particular, they must draw up a country waste treatment plan, select - in cooperation
with municipal local government - areas within the territory of the country that are suitable for
waste treatment and disposal, collect local waste management plans from municipal governments and harmonies them, co-operate with other country governments in accomplishing waste
management ask, and finally, promote and support the establishment of joint waste treatment
sites of local governments
Administrative issues of environment protection are organized in a network of decentralized
specialized government’s agencies. It is at regional level where major administrative decisions are
taken. However, the territorial pattern of environment protection agency jurisdiction relies on
water basins, thus it does not exactly correspond to the territorial pattern of regional development. Environment protection agency activities involve, among the others, grating waste generation permits, approval of hazardous waste management programmers, approval of instruction of
use of landfills, granting permits to close a landfill or its part, permit to conduct business dealing
with collection, transport, recovery or disposal of wastes.
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Civil organizations also have an important role in influencing legislation, and in raising awareness. The limited participation of citizens in the NGO sector is worth stressing. There are just a
few NGOs representing nation-wide valid issues of waste management. On the other hand, many
local environment protection groups are active but within a limited geographical range. In many
local NGOs environmental issues are typically closely intertwined with other issues regarding
local infrastructure development and the impact of private investments. Leading personalities of
NGOs with environmentally oriented programs often appear in the media and on local elections
in co-operation with political parties or as independent candidates.
Major development problems
Major development issues of the region have been assessed in the SWOT framework. The
following system of tables is partly based on various strategic documents of the Bucharest and
Ilfov Region. The analysis begins with general economic, human and infrastructure issues and
focuses later on environment and waste management issues.
Table 1: Economy (Bucharest and Ilfov Region)
Strengths
Weaknesses
• Permanent and great internal market – (Re- • Spatial system of the country (Region)
gion)
• Territorially uneven economic development
• Turntable role in transport (Region)attrac- (Region)
tive natural and territorial condition - (Re- • Lack of connection between companies
gion)
both in productive and service sector - (Re• Low level of unemployment – (Bucharest
gion)
and its Agglomeration)
• Low income generating
• High economic activity (Bucharest and its • Lack of EU-knowledge (Region)
Agglomeration)
• Weak regional marketing and regional
• Concentration of headquarters of multinaidentity - (Region)
tional companies (Bucharest)
• Unqualified distribution of competencies
• Extended business service activities – (Bubetween the capital, its districts and the
charest)
settlements of the Agglomeration (Bucharest and its Agglomeration)
• Uneven level of infrastructure provisions
and services – (Region)
• Low infrastructure of quality tourism – (Bucharest)
• Low sensitivity toward global and EU tendencies – (Region)
Table 2: Human resources, social issues and institutional arrangement
Strengths
Weaknesses
• Existing infrastructure of education and • Weak co-operation skills, lack of partnertraining – (Bucharest)
ships – (Region)
• High number of research institutions and • Weak connections between the universities
universities – (Bucharest)
and industrial research and development, as
• Presence of healthcare institutions – (Buwell as between education and the business
charest)
sector – (Region)
• Presence of cultural institutions – (Bucha- • Relatively low level of language skills (Regirest)
on)
370

• Growing territorial difference in human resources, a potential to lead to regional segregation (Region)
• Preparedness for information society is
week – (Region)
• Territorially concentrated social problems
– (Regional)
• Missing programs for the enhancement of
living conditions of the Gypsy minority –
(Region)
• Employment problems in peripheral areas
– (Bucharest)
• Unsatisfactory level of social and healthcare
infrastructure – (Region)
• Homelessness unsolved – (Bucharest)
• High crime rate – (Bucharest)
• High ratio of aged population – (Region)
Table 3: Infrastructure
Strengths
Weaknesses
• Developed communication and transport • Permanent lack of capacity in the primary
infrastructure - (Bucharest and its Aggloroad system – (Agglomeration)
meration)
• High ratio of unpaved roads in settlements
- (Region)
• Lack of tariff-integration in public transport
– (Agglomeration)
• Shortage of parking – (Bucharest)
• Low level of sewage and wastewater treatment – (Region)
Regarding the individual policy areas of environment protection, the gap between Western
Europe and Romania is the widest in the following three areas:
• Sewage and purification of urban wastewater,
• Waste disposal management,
• Level of air pollution.
Major development issues of the region have been assessed in the SWOT framework (Table 4).
Table 4: Environment  (with special respect to waste management in Bucharest Region)
Strengths
Weaknesses
• Attractive built environment – (Bucharest); • Complex and severe pollution, due the me• Well-organized municipal solid waste coltropolitan position, central position in all
lection in Bucharest;
kinds of transport infrastructures – (Bucha• recently established regional landfills,
rest and its Agglomeration);
• Decreasing green areas –(Region); building
stock is in had conditions – (Bucharest);
• Unfavorable overall image of many settlements – (Region);
• Unregulated und wasteful land-use –
(Agglomeration);
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• Lack of selective waste collection (Region);
• Many landfills not satisfying essential hygienic requirements (Region);
• Communal wastewater treatment unsolved
(Region);
• The partly unsolved problem of specific
waste streams such as medical waste from
hospitals;
• Economic needs of municipalities are stronger than environmental considerations –
(Region);
Opportunities
• Widening the range of selective waste collection
• Integrated waste management developed
with national funds
• Development of recycling industry
• Organization of household hazardous waste
collection
• Spread of household composting

Threats
• Illegal landfills pose hygienic threats
• Illegal practice of deposing sludge in landfills devoted to solid waste
• Improper use of liquid fertilizers
• Air pollution impacts of waste incineration
in Bucharest may cause conflicts between
local governments (Agglomeration vs. Bucharest)
• Conflicts between local governments over
locally owned under-utilized landfills, made
obsolete by recent competitive investments
in nearby settlements (Various sub regions
of the region)
• Inter-regional conflicts about disproportion
in environmental situation and protection
Romanian environment protection institutions are organized:
• Vertically within the hierarchy of the Ministry for Environment Protection and Sustainable
Environment
• And horizontally, based on the co-operation of other relevant ministries, administrative
units of territorial tiers (local, sub-regional, country, and regional level).
The list cannot be complete without the regulated companies, institutions and households.
The implementation of environment protection policy is attentively followed by a set of local and
central civil organizations.
4. Conclusions
Waste disposal and management is one of the areas of environment protection, where the gap
between Western Europe and Romanian is the widest. It is generally accepted that EU environmental policy is one of the main forces behind development of environmental policy in Romania.
Public institutions of environmental protection and their networks play an important part in
the implementation of regulations and policies, leading to conditions whereby markets of waste
management services and wastes function smoothly as well. However, the learning capacity of
these institutions is seriously limited by resource problems. In particular, Environmental Protection Agencies have not enough capacities to fully exercise control activities. There would be a
need to have enough properly educated staff to do all the controls to clarify E.U. compatibility in
all waste management areas.
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E.U. funds have co-financed many waste management projects. Resource shortages of institutional development and of infrastructure investment are alleviated by EU funds to a considerable
extent.
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Abstract
The study analyzes the local police in Romania, public service organized and functions according
to Law no. 155/2010. Local police are set by the local authority administrative deliberative act and
operates in the interests of the local community, as a functional compartment within specialized unit
of the mayor or local public institution with legal personality.
This public service tasks are complex: they operate in order to exercise the powers of the fundamental rights and freedoms of individuals, public and private property, prevent and detect crime,
law and order and public peace, guarding property, driving on public roads, construction and display street discipline, protection environmental, business activities, registration of persons and in
other fields determined by law.
In addition to analyzing the legal provisions on local police, research continues with a study application of a municipality in Romania- Local Police in the city of Targu Mures.
1. Cadrul normativ general în materia poliţiei locale în România
În temeiul Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2011, autorităţile administraţiei publice locale din România au înfiinţat structuri de poliţie locală în peste 70%
dintre oraşe, 92% dintre municipii, în 39 reşedinţe de judeţ şi în aproximativ 25% dintre comunele existente pe teritoriul naţional .
Înfiinţarea Poliţiei Locale s-a realizat cu precădere prin reorganizarea Poliţiei Comunitare,
după modelul instituţiilor similare din statele europene cu o democraţie consolidată şi ca o necesitate a accentuării rolului serviciilor publice locale destinate menţinerii stării de legalitate în
unităţile administrative-teritoriale, fapt perceput în mod pozitiv de către comunităţile respective
dată fiind apropierea serviciilor oferite de poliţiile locale, de nevoile concrete ale cetăţenilor.
Poliţia locală înfiinţată fie ca şi compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate
al primarului sau ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică1, vine în sprijinul
primarului ca şef al executivului local în realizarea intereselor de ordine şi siguranţă publică,
având în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea Poliţiei Locale atribuţiuni în următoarele
domenii :
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
1 art. 4 alin. 1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul oficial al României, partea I,
nr. 488 din 15 iulie 2010
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Principiile după care poliţia locală îşi desfăşoară activitatea sunt cele ale: legalităţii, încrederii,
previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.
Hotărârile Consiliilor Locale ce au rol de organ legislativ la nivelul comunităţii, hotărâri care
sancţionează diferite fapte antisociale, din domeniile sus menţionate, cu amendă contravenţională, sunt puse în aplicare exclusiv de către reprezentanţii poliţiei locale.
Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea2:
- în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor
autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
- în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Poliţia locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române
şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane
fizice şi juridice, în condiţiile legii.
Poliţia locală solicită intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin,
potrivit legii.
Poliţia locală poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare având
ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri,
acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.
Personalul poliţiei locale este compus din:
- funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local;
- funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale;
- personal contractual.
Pot ocupa funcţii publice specifice de poliţist local funcţionarii publici care îndeplinesc atribuţii în conformitate cu Legea poliţiei locale , mai puţin cei ce au în domeniul de activitate paza
bunurilor şi a obiectivelor .
Poliţiştii care îndeplinesc atribuţii pe linie de pază au statut de personal contractual.
Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face
conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu toate că legea prevede o serie de obligaţii şi interdicţii în activitatea poliţistului local , acesta fiind doar funcţionar public nu se bucură de aceleaşi drepturi ca şi fucţionarii publici cu statut
special din cadrul Poliţiei Române, dintre acestea cele mai importante fiind încadrarea activităţii
în condiţii deosebite/ speciale sau dreptul la norma de hrană .

2 art. 2 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 488
din 15 iulie 2010
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Deoarece poliţiile Locale din România nu au o structură reprezentativă la nivel naţional (guvernamental), care să le apere interesele au înfiinţat Federaţia Naţională A Poliţiştilor Locali, în
cadrul căreia cea mai omogenă structură asociativă teritorială este Asociaţia Poliţiştilor Locali
Mureşeni din care fac parte poliţiile locale din municipiile Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Gheorgheni şi Topliţa precum şi din oraşele Luduş şi Ungheni.
În exercitarea atribuţiilor ei Poliţia locală poate deţine, administra şi/sau folosi, după caz, în
condiţiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare
sonore şi luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor
bunurilor şi valorilor dotate potrivit legii, armament, muniţie, echipamente şi aparatură tehnică
specifică, necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea poliţiei locale aparţine unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia celor închiriate, luate în administrare sau în folosinţă de la alte
entităţi publice sau private, după caz.
Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale
poliţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale pe
raza căreia se organizează şi funcţionează.
Poliţia locală poate constitui, în condiţiile stabilite prin HG nr. 1332/2010, privins aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, dispecerate pentru coordonarea activităţii personalului şi intervenţie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în competenţă.
Personalul poliţiei locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, cu:
- arme letale de apărare şi pază sau arme neletale destinate pentru autoapărare;
- mijloace individuale de apărare, intervenţie şi imobilizare prevăzute la art. 24 alin. (1), în
cazul poliţiştilor locali, sau cele prevăzute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul personalului contractual.
Structurile de poliţie locală sunt autorizate să procure şi să deţină arme letale de apărare şi
pază şi arme neletale destinate pentru autoapărare, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru
înarmarea personalului propriu, în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Dotarea poliţiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura și prin închiriere de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, sau de la Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite prin
ordin al ministrului apărării naţionale.
Prin H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale se stabilesc, potrivit legii, normele de dotare, categoriile de personal care sunt
dotate cu mijloace individuale de apărare, intervenţie, imobilizare, armament şi muniţie, tipurile
de arme, portul, modul de păstrare, manipulare, securitate şi evidenţă ale acestora3.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63 din 30
iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
ordonanţă emisă în contextul măsurilor luate pentru diminuarea cheltuielilor ca urmare a efectelor crizei economice, structurile de poliţie locală nu pot fi încadrate cu mai mult de un angajat
la o mie de locuitori. Spre exemplu Municipiul Tîrgu-Mureş are confom datelor rezultate ca urmare a recensământului din 1992, 144.000 locuitori, ceea ce înseamnă că structura organizatorică a poliţiei locale nu poate depăşi 144 de angajaţi .

3 art. 32 şi 33 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul oficial al României, partea I,
nr. 488 din 15 iulie 2010
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2. Poliţia Locală Tîrgu-Mureş – structura organizatorică şi atribuţii
2.1. Structura organizatorică
Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin H.C.L.M. nr. 381 din 25 noiembrie 2010,
prevede 144 de funcţii dintre care 130 de execuţie şi 14 de conducere, 40% dintre cadrele
instituției având studii superioare.
Direcţia Poliţia Locală Târgu-Mureş are o schemă funcţională mobilă în sensul că a putut
derula activităţi specifice, pe toate domeniile de activitate încă de la înfiinţarea instituţiei .
În acest sens principalele direcţii de acţiune ale poliţiei locale s-au axat diferenţiat pe profile
de activitate după cum urmează:
A. Serviciul de Ordine şi Linişte Publică
- menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte
asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativteritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi
siguranţă publică;
- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor, în condiţiile
legii;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin
personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative,
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică
aglomerări de persoane;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
- execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi
instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care
locuiesc pe raza de competenţă;
- participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii
stradale;
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- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
- acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
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- sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
- acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
- asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă
se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea,
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de
ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa
maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de
oprire a conducătorilor acestor vehicule;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni,
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare
la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe
locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
- cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al
autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
C. Compartimentul de Evidenţă Informatizată
- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
- cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor
date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le
au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu
au acte de identitate.
D. Biroul de Control Comercial
- acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a
activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei
publice locale;
- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare,
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor,
a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a
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avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu character religios;
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale
ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
- cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în
care identifică nereguli;
- verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specific realizării
atribuţiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
E . Biroul de Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal
- efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie
de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
- efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
- verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă
formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a
activităţii economice;
- participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără
autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe
spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
- constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina
în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate
care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.
F. Compartimentul de Protecţia Mediului
- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
- sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
- participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
- identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor
instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
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- verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
- verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
- verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,
potrivit legii;
- verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
- verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi
a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specific realizării
atribuţiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
Ca structuri operative de sine stătătoare, în cadrul instituţiei mai funcţionează Biroul de intervenţie în cadrul căruia lucrează 20 de poliţişti ce au ca sarcină principală deplasarea de urgenţă în zonele în care sunt sesizate conflicte de stradă (n.n. structura este dotată cu autoturisme
Ford de mare viteză , având în componenţa ei inclusiv o patrulă călare şi doi câini dresaţi din rasa
Rothweiler), precum şi Biroul Dispecerat şi Supraveghere Teritorială ale cărui cadre supraveghează domeniul public cu ajutorul camerelor de luat vederi, pe monitoarele din Dispeceratul
Integrat 112 dar şi din Dispeceratul propriu al poliţiei locale, având atribuţiuni şi pe linia verificării on-line, în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor�, a persoanelor, autoturismelor şi urmăriţilor general.
Singura structură neoperativă din cadrul instituţiei o reprezintă Serviciul logistic, juridic şi
relații cu publicul care acţionează diferenţiat pe domeniile specifice în scopul asigurării bunei
desfăşurări a activităţii operative .
3. Direcţia Poliţia Locală Tîrgu-Mureş. Obiective şi activităţi de informare şi prevenire, în
intervalul 2011 – 2012
3.1. Obiective realizate
–– înfiinţarea a 11 posturi zonale de poliţie locală în cartierele municipiului, cu sedii şi dotări
proprii;
–– dotarea agenţilor cu armament de tip „Glock” şi cu muniţie reală;
–– prezenţa permanentă a unui agent de poliţie locală la dispeceratul integrat de urgenţă 112,
ce deţine comanda consolei camerelor de supraveghere din municipiu;
–– realizarea unui dispecerat propriu al Direcţiei Poliţia Locală;
–– conexarea on-line a sistemului informatic propriu la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
–– organizarea unor Tabere de pregătire fizică precum cea de iarnă de la Lăpușna și cea de
vară de la Tăul Domnului;
–– dotarea parcului auto cu 12 autoturisme şi autoutilitare;
–– implementarea unui program informatic complex pentru evidenţa „proceselor verbale”
întocmite;
–– crearea unei structuri de poliţie călare;
–– achiziţionarea a 2 câini dresaţi pentru participarea la diferite acţiuni specifice;
–– modernizarea arhivei instituţiei;
–– demararea lucrărilor de amenajare şi dotare la sala de pregătire fizică a personalului;
–– înfiinţarea Asociaţiei sportive „Vulturul Albastru”;
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3.2. Obiective propuse
–– înfiinţarea Poliţiei Voluntare;
–– prelucrarea cu operativitate, cu întreg efectivul a cazurilor de abateri, inclusiv a măsurilor
adoptate pentru prevenirea comiterii, pe viitor a unor asemenea fapte;
–– cadrele nou promovate în posturi vor fi îndrumate şi sprijinite, iar periodic activitatea lor
va fi analizată şi evaluată, luându-se măsurile care se impun pentru remedierea carenţelor
constatate;
–– promovarea unui caracter ştiinţific în activitatea de comandă bazat pe cunoaşterea legislaţiei, a prevederilor regulamentare, a altor acte normative ce reglementează conducerea şi
execuţia activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii;
–– imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate, respect faţă de om, corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de competenţă şi pregătire profesională.
3.3. Activităţi de informare şi prevenire
Direcţia Poliţia Locală a iniţiat o serie de activităţi preventive şi a participat activ ca partener
în cadrul unor campanii ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi ale unor organizaţii neguvernamentale, desfăşurate pe raza municipiului Târgu-Mureş, cele mai importante fiind următoarele:
a) Acţiuni proprii:
- „STOP CERŞETORIEI!” – acţiune derulată în intervalul martie – mai 2011, respectiv aprilie – iunie 2012;
- „VERIFICAREA TERMENELOR DE VALABILITATE A PRODUSELOR EXPUSE LA
VÂNZARE” – acţiune demarată de Biroul Control Comercial în pieţele Agroalimentare din
Municipiul Tîrgu-Mureş în vara anului în curs;
- „STOP CĂLĂTORIILOR CLANDESTINE” – acţiune care a vizat mijloacele de transport în
comun de pe raza municipiului şi s-a desfăşurat în perioada iunie – septembrie 2012;
- „SIGURANŢA ÎN ŞCOLI” – în curs de desfășurare prin intermediul şefilor de zonă ai Poliţiei Locale;
- „ATENŢIE LA TRAVERSARE” – acţiuni de prevenire a accidentelor datorate trecerii neregulamentare a străzilor, desfăşurate lunar de către agenţii Biroului Siguranţă Rutieră.
b) Acţiuni în parteneriat:
- „Tinerii împotriva violenţei ” – întâlniri cu elevii, cadrele didactice şi directorii gimnaziilor şi liceelor din municipiu (n.n. trimestrial);
- „Alertă răpire copil ” – implementarea mecanismului de alertare a populaţiei în cazul răpirii sau dispariţiei unui copil;
- „ Asigură-ţi o zi frumoasă ” – proiect de prevenire a faptelor antisociale în zona Complexului de Agrement şi Sport„Mureşul” (1 iulie – 1 septembrie 2012);
- „FRED goes net ” – intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară (2011 – 2012);
- „Săptămâna prevenirii criminalităţii ” – transmiterea către populaţie a unor mesaje antivictimale şi anti-infracţionale (26 – 30septembrie 2012);
- „Informează-te! Siguranţa locuinţei depinde şi de tine!” – şedinţe cu locuitorii municipiului în
cadrul Asociaţiilor de Proprietari pentru informarea şi prevenirea furturilor din locuinţe;
- „Ascultă-i sufletul” – campanie de educare şi sensibilizare pentru a combate violenţa la adresa copiilor (n.n. în derulare).
4.Concluzii
Deoarece Direcţia Poliţia Locală Târgu-Mureş este considerată o instituţie etalon la nivel
naţional, de la începutul anului precedent şi până în prezent a primit vizitele de lucru a 11 dele382

gaţii din ţară şi 3 din străinătate (nota noastră, două din Ungaria şi una din Germania), care şi-au
creat structurile funcţionale după modelul de la Târgu-Mureş .
În aceeaşi perioadă, 2011 – 2012, în presa autohtonă de limba română au apărut un număr de
480 articole cu privire la activitatea Poliţiei Locale, iar în cea de limbă maghiară 61.
De asemenea în intervalul de referinţă directorul instituţiei a participat la 51 de emisiuni televizate şi 19 radiofonice, acordând 310 interviuri, cuantificate audio-video.
De remarcat este faptul că 96% dintre prezentările mediatice sus menţionate au fost pozitive
sau chiar laudative la adresa instituţiei şi a personalului acesteia.
Activitatea de instruire, pregătire profesională şi evaluare psihologică a personalului se desfăşoară zilnic la intrarea în serviciu şi lunar, conform unei tematici stabilite şi aprobate de conducerea executivă la începutul anului, personalul fiind verificat şi testat trimestrial din punct de
vedere al cunoştinţelor profesionale şi juridice .Pe baza rezultatelor obţinute la testarea cunoştinţelor profesionale coroborate cu îndeplinirea obiectivelor, sarcinilor de serviciu şi indicatorilor de
bază ai activităţii profesionale, pentru perioada de referinţă la finele fiecărui an este întocmit
„Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale” ale fiecărui angajat.
Cu toate eforturile depuse de cadrele acestei instituţii nou create, poliţştii locali tîrgumureşeni
sunt conştienţi că munca de poliţie este perfectibilă, că ea trebuie să se desfăşoare exclusiv în
slujba cetăţeanului, cu respectarea normelor constituţionale şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Având ca punct de plecare principiile descentralizării şi autonomiei locale, considerăm că se
impune cu necesitate ca poliţia locală să se subordoneze exclusiv primarului unităţii administrativ-teritoriale şi nu structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, plecând atât de la atribuţiile poliţiei locale, de la finanţarea acesteia de la bugetul local cât şi de la pericolul ce îl poate
crea o dublă subordonare pentru stabilitatea unei instituţii locale.
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Rezumat
Unirea de la 1859 a deschis o noua pagină în istoria patriei noastre prin formarea statului
naţional modern. Unirea principatelor române, realizată prin dubla alegere a lui Al.I.Cuza a constituit prin ea insăşi un act de curaj şi de demnitate naţională. Lupta pentru desăvirsire a durat mai
mulţi ani, la capătul cărora prin voinţa poporului condus de marele reformator Al. Ioan Cuza, statul
naţional român era de acum constituit.
Al. Ioan Cuza şi colaboratorii săi apropiaţi au avut de infruntat opoziţia din interior ce se propunea nu atît Unirii, cît reformelor progresiste.
Pe plan extern situatia era extrem de dificilă, deoarece puterile garantate stăruiau asupra rămînerii la formula uniuni personale.
In perioada anilor 1858-1866 organizarea statului Unitar Romania s-a intemeiat pe Conventia
de la Paris de la 1858 si a statutului dezvoltator a Conventiei de la Paris din 1864.. Puterea executiva
era reprezentata de domnitor, ales din rîndul localnicilor şi adunarea de minişltri. Puterea legislativă
era reprezentată de către domnitor şi parlamentul bicameral. Senatul prevedea că puterea publică
este incredintata domnitorului, Adunării ponderative şi Adunarii elective. Izvoarele dreptului constitutional pe lîngă Conventia de la Paris 1858 şi Statutul dezvoltător al Conventiei de la Paris 1864
era şi Constituţia României de la 1866, care conţinea un şir de principii democratice ca: separarea
puterilor în stat, principiul contra-signature, supremaţia Constituţiei,etc. În domeniul dreptului administrativ au fost elaborate -legea cu privire la răspunderea ministerială şi două legi cu privire la
autoadministrarea locală (cu privire la judeţe şi comune). Normele dreptului civil aveau o imporanţă
aparte în epoca Unirii, cînd se dezvoltau relaţiile de producţie capitaliste.Normele de drept civil existente la acea epocă erau depăşite sub aspectul conţinutului, iar sub aspectul formei erau dispersate,
lipsite de unitate. In scopul depăşirii acestor neajunsuri în anul 1864 Al.I.Cuza imputerniceşte Comisia de la Focşani de a elabora un nou cod civil al României. la baza elaborarii căruia au stat Codul
lui Napoleon 1804,doctrina juridica exprimată prin criticile diferitor jurişti iluştri,cît şi proiectul
codului civil Italian, etc.Se afirmă cu insistenţă ca acest cod a fost o copie a celui francez. Tot la po385

runca lui Al.I.Cuza si sub influenta ideilor progresiste din acea perioada a fost eleborat primul proiect
al codului penal românesc.Odata cu adoptarea acestui cod s-a realizat unificarea dreptului penal, iar
cele două condici existente în circuitul juridic au fost abrogate.
Codul penal s-a dovedit a fi cel mai uman cod din toata Europa ,deoarece nu conţinea pedeapsa
cu moartea care era inlocuită cu ocna sau surghiunul.
Codul de procedură civilă a fost elaborat din dispoziţia şi în timpul domniei lui Al.I.Cuza, el a
intrat în vigoare odată cu codul civil român, care conţinea următoarele căi de atac : Apelul, Opozitia, Recursul, Contestaţia.
The ethnical unity of the Romanians imposed a state unity either, understood and realized,
though for a short time, as far back as in the time of Mihai Viteazul (the Brave).
The neighboring empires were also conscious of the inevitability of the union of the Romanian Principalities. Even the organic Statutes mentioned that the union wasn’t made in total accidental circumstances.
The revolution from 1848 at the Romanians, affiliating itself with the general European context, had a unitary character, in spite that they lived in different states. Among the great objectives
of the revolutionists were the realization of the union, the national liberation and the modernization of the social-political life and the state.
The Treaty of Paris of 1856 put an end to the Crimea war. The articles 22-26 referred to the
Romanian Principalities and stipulated: 1) the retreat of the tsarist protectorate and the maintaining of the suzerainty of the Porte; 2) the reorganization of the Principalities on the ground of their
autonomy; 3) the convocation of some ad-hoc councils (Divan) composed of the spokesmen of
all social strata, who will be in right to formulate and forward the wishes of the Romanian people
to the International Committee. On the basis of this treaty, Russia gave back 3 parts from the
south of Bessarabia – Ismail, Bolgrad, Cahul.
On the ground of the provisions of the treaty, the sultan issued a firman for the ad-hoc convocation of the councils in Moldova and Wallachia. The ad-hoc meetings were opened on September 1857.The claims of these meetings referred to: 1) the autonomy of the Principalities in
front of the Porte on the ground of the old capitulations; 2) the unity of those 2 Principalities in a
unitary state Romania; 3) the government through a representative body; 4) bringing of a foreign
prince from a governing dynasty from Europe on the throne of the country.
The resolutions of the ad-hoc meetings were forwarded to the spokesmen of the guaranteed
powers, who had been examination it from May till August 1858 as part of the Paris Conference.
The Paris Conference elaborated a convention which referred to the future organization of the
Principalities. The Convention had proclaimed the union under the form of the united Principalities of Moldova and Wallachia, but each Principality continued to have a separated organization, each with its bodies- lord, legislative assembly, government, with distinct capitals. The Lord
had to be chosen among natives. The Convention also stipulated common elements for both of
the Principalities: unique Court of Cassation, a unique leadership of the army and a Central
Commission at Focshani, that were to drew up common law bills.
The elective assembly from Moldova chose on January, 5 1859 Alexandru Ioan Cuza as the
ruler. On January, 24 Alexandru Ioan Cuza was also elected as the ruler of Wallachia. This way,
through the double election of Cuza, the personal union of those two Romanian countries was
carried out. But, the double election of Cuza was not recognized immediately by all guaranteed
powers. Turkey and Austria had a negative attitude toward this fact, in the union seeing their
domination upon the Romanians threatened. However, on August 1859, Turkey and Austria accepted the double election. Cuza carried out step by step the unification of the central bodies of
the state. Reaching this goal, in the Government of Moldova were appointed also natives from
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Wallachia and in the Government of Wallachia also natives from Moldova. In the elective assemblies of each Principality were elected deputies from both Principalities. The Ministries from Iasi
were transferred in directories of the respective ministries from Bucharest. The step by step union
included also the creation of some common transport, mail, telegraph, sanitary service networks.
The central bodies of both Principalities communicated directly and not through the Ministry of
External Affairs. There had been unified the diplomatic representatives from Constantinople, but
the other countries sent unique diplomatic representatives.
These measures of unification were recognized by the foreign powers on September 1861 and
Cuza made a single Government on December 1861, so that on January 1862, a single elective
assembly was convoked. Properly, from the beginning of 1862, the personal union was transformed in a real one and the national state Romania becomes a unitary state.
The realization of the unitary national state was the opera of all social strata and it was carried
out relatively easy. The democratic reforms, however, were stroked by the opposition of the internal reaction, of the big land-owners. Having a reactionary structure, the elective Assembly, rejected the reforming law bills and very often accorded vote of censure to the Government.
On May, 2 1864, when the elective Assembly had refused to vote the electoral law bill, the
prime-minister M. Kogalniceanu, from the order of the lord, read the decree of dissolution of the
Assembly. Then, it was broadcasted an addressing to the people and were presented 2 law bills for
the approval by plebiscite (popular voting). These 2 laws were: The developing statute of the Convention of Paris and The electoral law.
The plebiscite took place between 10 – 14th may 1864 and proved the decision of the people
to go on the way of the democratic reforms.
The developing statute of the Convention of Paris, being based on the principle of the separation of powers, stipulated that the legislative power was to be exerted by the Parliament and the
Lord. The Parliament was to have 2 chambers: the elective Assembly and the moderating Assembly. The Lord could issue legislative acts without consulting the parliament, in the case of extraordinary situations. The lord only, who prepared the law bills with the assistance of the State Council, had legislative initiative. The elective Assembly was elected according the electoral law, and
the moderating Assembly consisted of the metropolitan bishop, the bishops, the first president of
the Court of Cassation, the oldest general in activity and 64 members named by the lord. The
parliament voted the laws (each chamber separately) and the lord sanctioned them. On the
ground of the developing Statute, there had been adopted the rural law, the laws of the local administration, the judicial laws, the codes, in fact the laws that stood at the base of the modern
system of law in Romania.
On August 14, 1864 was enacted a rural law, according to which the peasants were considered
to be the owners of the lands that were in their possession, the surface being conditioned by the
number of cattle they had, so that on an average there were 4 acres per family. The feudal duties
were abolished in change of a compensation, which the peasants were to pay for 15 years, the annual sum varying between 50 to 133 lei. 1/3 of the possessed lands were left to the ex- land owners, 2/3 being given to the peasants. To the colonists from the 3 given back lands to Moldova on
1856 from Russia, according to the treaty of Paris, was given the land in eternal ownership with
right of conveying by legacy, and by the law from 1874 it was confirmed the property right upon
the lands held in possession in change of a compensation, that they had to pay also for 15 years.
The internal reforms of the Great Lord of the Union brought him lots of enemies, especially
from the sides of the expropriated landowners and some politic people, who blamed him of dictatorship. As a result of these circumstances and of a hard financial state, it was created a plot of
the opposition (both the liberals and the conservatives), who managing to attract by their side the
palace guard too, in the night of February 11, 1866 forced Cuza to sign the abdication act. Being
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constrained by unfavorable circumstances, Cuza signed the abdication act even on the back of
one of the plotters, saying: “God let this country go better without me. Viva Romania!”
After the dethronement of Alexandru Ioan Cuza, the measures to the leading courts from
Europe for electing a foreign lord had began. The proposal was accepted by Carol of Hohenzollern, allied both with a leading court from Prussia and from France. On May 10, 1866, Carol
the 1st swore on faith oath to Romania, becoming its lord. On June 30, 1866 the constitution of
Romania was voted, sanctioned by the lord on July 1, 1866. In its essence, the constitution was
modern and democratic.
The constitution from 1866 comprised 8 titles with 133 articles. The constitution comprised
modern, progressive constitutional principles. The 3rd article “About the powers of the State” contained the principle of the separation of powers, which was mentioned that “proceeds from the
nation and it are exerted through delegation”. The constitutional monarchy based on the separation of powers was sanctioned. The article 32 showed that the legislative power is collectively
exerted by the lord and the national representative, which is divided into 2 assemblies: of the
deputies and the senate. The executive power, according to the article 35, is exerted by the lord
with the help of the ministers. The article 36 mentioned that the judicial power is exerted by the
courts and tribunals, which are special judicial bodies, constituted on the ground of the law. The
article 104 especially indicated that “extraordinary commissions and tribunals cannot be created
under any way of naming or word”. For guarantying the non-involvement of the army in politics,
the article 56 mentioned that “no enforced power can stand in front of the doors or around one
or other Assemblies without its permission”.
For assuring the collaboration of the 3 powers it was stipulated the right of the deputies to
address interpellations to the ministers, vote of censure to the Government, the power of the king
to sanction the laws and to the justice to control the legality of the administrative acts. Another
modern principle of constitutional law, sanctioned by the Constitution, was the guarantying of
the rights and liberties of the Romanians (namely of the citizens). The Constitution stipulated
that these rights could be exerted only by the Romanian citizens. The citizenship could be given
to the Christian citizens only. After the independence, in 1879 this article was modified, the indication referring the religion being annulled.
The conditions of obtaining the citizenship were the following:
a) the addressing to the Government of a naturalization demand, in which was to be shown
the possessed capital, profession or job;
b) to live in the country for 10 years, while proving that they are useful to the country. Were
exempted from this demand the persons who had brought inventions, industries, distinguished talents in the country, who had founded commerce or industry establishments.
Those who served the country in the independence war, obtained the citizenship collectively, being exempted from the demand of 10 years.
The Constitution sanctioned the absence in the country of the difference of class, indicating
that all the citizens are equal in front of the law. The article 13 guaranteed the individual liberty,
by the fact that nobody could be followed or arrested than in the cases stipulated by laws, according to the legal forms, in the power of a judicial order that had to be communicated in the moment of arresting or 24 hours at the most after arresting. It had been declared the inviolability of
the domicile and the liberty of the conscience. The freedom of the religions, as far as its practicing
didn’t contravene to the public order and good morals were guaranteed. Declaring the property
sacred and inviolable, the Constitution stipulated that no law could set up the penalty of confiscation of the fortune. The expropriation (according to a fair and preliminary compensation) could
take place only for the cause of public utility in 3 situations: 1) communications; 2) public salubrity; and 3) the defense of the country.
388

The education was declared free and free of charge in the state schools. The primary education was declared compulsory, but was made the specification “there were there are primary
schools”, because there was not a network of primary schools that would assure this right.
The Constitution guaranteed the freedom of the oral and written word, each being responsible for the abuse of these powers in the cases determined by the Penal Code. Neither an exceptional law, nor the censure could be established. It was declared the inviolability of the secrecy of
the mail and telegraphy, the liberty of the meetings, peaceful summoning, associations. The person damaged by the acts of the public officials didn’t need any preliminary authorization for exerting pursuits against them.
The Constitution established that each had right to address the public authorities through
petitions written by one or more persons.
Another principle of the Constitution of 1866 was the principle of the supremacy of the Constitution, which meant that all the laws were to correspond to the Constitution and that it could
be suspended neither totally, nor partially. That meant that justice was competent to judge the
constitutionality of the laws in case of contradiction between a law and the Constitution.
On the base of the right of the people to claim in justice the acts of the public officials who
injured their rights, in Romania was founded the administrative solicitor’s office, as a form of
judicial control upon the administrative acts. Still the State Council, created by Al.Cuza in 1864,
had the competence to receive the claims of the particulars for annulling an administrative act.
The Romanian jurisprudence didn’t annul the administrative acts of authority, but accorded
damages for repairing the caused harm by the act or illicit deed or the administrative coercion to
do or not to do something.
The law of 1905 of the administrative solicitor’s office and the Law of the Court of Cassation
of 1912 proclaimed the responsibility of the service for the illegal administrative acts of authority
that caused damage to someone. The law of 1905 stipulated that the harmed particular by an illegal administrative act had to obtain firstly the annulment of the act by the High Court, and then
to address for compensations to the ordinary judicial instance.
The electoral law was instituted still in the time of Al.Cuza, on the ground of the electoral law
ratified through plebiscite on 1864.
The universal right had been introduced, all the electors (men from 25 years old) were divided in 4 colleges, from which the first two were of the land owners, the third one of the townsmen (tradesmen and manufacturers) and the fourth one of the all the rest who paid the smallest
fee to the state. The direct vote had been exerted by the first three colleges, and the indirect one
by the fourth, being named 50 primary electors who chose a representative (direct elector), and
the electors from the district elected a deputy (art.63). The intellectuals (teachers, lawyers, engineers, architects, bachelors and faculty’s doctors, priests) were direct electors, without justifying
their income.
On 1884, a electoral reform was made according to which the age for the electors (men) was
established to be 20 years old and three electoral colleges were organized, on the ground of the
first college being the property qualification (a minimal fortune of 1200 lei), and on the ground
of the second and third college, the account of the tax towards the state ( the second college was
formed by those who paid an annual sum of at least 20 lei, and in the third college entered those
who paid the smallest tax).
The third college had an indirect right to vote. So, the electoral law had some progressive elements, even though it was neither equal nor direct, but on similar principles as all the electoral
systems in Europe.
In this period were made 2 modifications in the Constitution. On 1879 the art.7 from the Constitution was modified, agreeing with the stipulation of the treaty of Berlin, so that obtaining the
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citizenship was not in direct connection with the religion. On 1881, in consequence of obtaining
the independence, Romania proclaimed itself kingdom and on 1884 had been revised the articles
for the chief of the state (the king), the territory, being introduced the respective modifications.
Administrative law settles social relations from state administration sphere. As a branch of
law we can study it after the formation of Romania as a national unitary state, which had a Constitution and laws which referred to the government. The main sources of the administrative law
were in that period the Constitution of 1866, the law for the responsibility of the ministries of
1879, the law for the district’s councils and the communal law of 1864.
The executive power in the country belonged to the Lord (from 1881 king) and to the Government. The throne was hereditary on the masculine side inside the Hohenzollern- Sigmaringen dynasty.
The king as part of the constitutional monarchy carried out the attributions which the Constitution conferred to himself: he had legislative initiative, sanctioned and promulgated laws,
drew up regulations for the execution of the laws, confirmed in all the public functions, conferred
military ranks and decorations, had the right of amnesty and pardons, could conclude conventions with other states (but that were to be ratified by the parliament).
The ministers were named and revoked by the lord (king). The ministers formed the Government under the presidency of the prime minister. At naming the ministers the king were to take
into account the rule that they were to be from the party that had parliamentary majority.
The ministries exerted the administrative leadership in a certain domain of activity, having
functions of supervision and control upon the local authorities.
The Ministry of Internal Affairs supervised the local administration and assured the order,
the public peace and the safety of the state. Another important ministry was the Ministry of Justice, as the central administrative body of Justice. The Ministry of External Affairs assured the
unfolding of the relations with other states. Other ministries were: of National Defense, of National Education, of Agriculture, of Industry and commerce, of Health. The ministers were responsible for both the own acts and of the king. The royal acts were valid only if countersigned
by a ministry.
According to the art.4 of the Constitution of 1866, the territory of Romania was divided in
districts, the districts- in plashi, plashi- in communes (rural and urban).
In the districts was elected a district council, which, as a deliberative body, took decisions
upon some local problems. The prefect was the executive body of the council and had been
named by the king at the proposal of the Ministry of Internal Affairs. The prefect was the spokesman of the Government, having the control of the administrative bodies from the district, and as
the chief of police.
In plashi the county chiefs were named by the prefect or the minister of internal affairs and
had attributions of supervising and control upon the activity of the rural communal bodies. Being considered spokesmen of the prefect, they assured the execution of the decisions of the district bodies.
In communes (both rural and urban) the council elected by the electors of the commune
headed by the mayor administered too. The mayor took care of the provisioning of the commune,
of its budget, he administered the communal property. Both the district and the commune had
juridical personality, having a different and own patrimony than of the state, which were administered by them. So, there were realized European models of self-administration, being specific to
it the combination of electivity and naming, the unique bodies and of the electors and the spokesmen of the Government, which had the right to decide in local problems and to assure the execution of their own decisions.
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It was realized a certain decentralization, because it was admitted that the solution to the
problems of local interest to be entrusted to the authorities, those holders were elected by the local electoral body.
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Abstract
The article makes a comparative analysis of the judicial organization of the Principality of Moldavia and Bessarabia in base of Bessarabia Established Act of 28 April 1818 and the Organic Regulation entered in force on 1 January 1832.
The study conducted found that judicial institutions established in the Principality of Moldova
under the Organic Regulation worked before it adoption too, Organic Regulation’s merit refer more
to modernization of justice system, introducing the important principles of modern justice: principle
of separation of executive power from judiciary, the principle of equality, introducing an early form
of the principle of tenure of the judiciary, transparency principle, the principle of authority judged.
Judiciary evolution of Bessarabian was poor, being hampered by the constant temptation of the
imperial authorities to bring in Bessarabia russian model of judicial organization. Until adoption of
Established Act of 28 April Russian Empire took into account traditional forms of justice organization but Established Act put Bessarabia under direct Russian influence, judicial organization from
the region losing its local character. Russian judicial organization in Bessarabia was lower than
moldovian.
Key words: justice, court of the region, Civil Court and Criminal, Supreme Council, regional
tribunal, tribunal of commerce, police court, criminal court.
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în anul 1812 a fost un eveniment tragic nu numai pentru
generaţia de atunci a românilor basarabeni, dar şi pentru generaţiile următoare. Dominaţia ţaristă, instituită pe teritoriul dintre Prut şi Nistru al Principatului Moldova, şi-a lăsat amprenta şi
asupra sistemului de drept naţional. Prin actul nelegitim din 1812 populaţia a fost privată de mai
multe elemente definitorii ale fiinţei naţionale, inclusiv de cele ce ţin de domeniul organizării
judecătoreşti şi al procedurii de judecată. Este adevărat, însă, că ţarismul ducea o politică abilă şi
acest proces de deznaţionalizare a decurs treptat.
Prin „Regulamentul privind instituirea administraţiei provizorii în Basarabia” din 23 iulie 1812
justiţia urma să fie exercitată în baza regulilor vechi, cu care populaţia din întreaga Moldovă (deci
şi din Basarabia) era obişnuită.
Funcţia de instanţă judiciară era îndeplinită de către Departamentul I al administraţiei civile,
instituită în provincie.[1]
Departamentul era format din trei colegii:
–– colegiul pentru soluţionarea litigiilor civile, incluzând patru consilieri din rândurile moşierilor localnici;
1 D.Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente, Editura Cartier, Chişinău, 1998, p.65.
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–– colegiul pentru cercetări şi pricini penale, alcătuit din patru consilieri (trei din moşierii
localnici şi unu - din ofiţerii superiori ruşi);
–– colegiul pentru administrarea poliţiei municipale şi provinciale condus de un ofiţer rus.
În procesul examinării dosarelor civile şi penale colegiile ţineau seama de obiceiurile şi legile
locale.
Legea stabilea o preponderenţă a boierilor locali în aparatul judiciar, coraportul dintre consilierii moldoveni şi ruşi fiind de 7:2. Dezbaterile judiciare se făceau în două limbi: rusă şi română
– pe ultima autorităţile ţariste o numeau insistent „moldovenească”.
În ţinuturi, atribuţiile judiciare erau îndeplinite de ispravnici. Litigiile civile erau examinate
de ispravnici în mod unipersonal, în conformitate cu obiceiul pământului.
În materie penală, competenţa de judecată a ispravnicilor se reducea la fapte de mică importanţă, aceştia fiind privaţi de dreptul de a judeca infracţiuni precum omorul, tâlhăria, furtul etc.
În asemenea cazuri ispravnicii făceau doar primele cercetări.[2]
Prin “Aşezământul înfiinţării oblastei Basarabia “ din 29 aprilie 1818 au fost reglementate mai
detaliat instanţele de judecată şi procedura judiciară. Conform Aşezământului din 1818 justiţia
era înfăptuită de trei instanţe:
–– judecătoriile de ţinut;
–– Curtea Civilă şi Penală provincială;
–– Consiliul Suprem, cu caracter mixt administrativ judiciar, acesta fiind instanţa judiciară
supremă.
Pe lângă instanţele sus-numite funcţiona şi o jurisdicţie specială pentru hotărnicii – Biroul de
hotărnicii, deschis la 10 februarie 1819, primul lui preşedinte fiind ales Iordache Donici.[3]
Prima instanţă era judecătoria de ţinut, care era compusă dintr-un judecător şi doi membri
aleşi din nobilime şi confirmaţi de guvernatorul plenipotenţiar al Podoliei. Ea judeca toate pricinile civile şi penale, cu excepţia infracţiunilor comise de nobili şi de funcţionari, care urmau a fi
examinate de Consiliul Suprem. Judecătoria de ţinut avea competenţă teritorială numai în cadrul
ţinutului respectiv. Dacă obiectul acţiunii civile cuprindea mai multe ţinuturi, conflictul de competenţă era rezolvat de către Curtea Civilă provincială.
Ca instanţe de apel erau Curtea Civilă şi cea Penală din Basarabia. De competenţa Curţii Civile ţinea examinarea în instanţă a diverselor acţiuni civile, reclamanţii fiind atât persoane particulare, cât şi instituţiile statului. Din componenţa ei făceau parte un preşedinte şi patru consilieri. Preşedintele era desemnat de Coroană cu aprobarea guvernatorului plenipotenţiar al Podoliei, un consilier era numit de asemenea de Coroană, iar restul membrilor erau aleşi de nobilime
pe un termen de trei ani cu aprobarea guvernatorului plenipotenţiar. Conform Aşezământului
din 1818 Curtea Civilă în litigiile private „se va călăuzi de drepturile şi obiceiurile moldoveneşti
şi le va exprima în limba moldovenească”.[4] Însă, în cazul examinării acţiunilor de stat, ea trebuia să respecte legile ruseşti privind ordinea de procedură. Pentru examinarea suplimentară a
acţiunilor de stat Curtea Civilă urma să prezinte textul hotărârii tradus în ruseşte. În litigiile
fiscale Curtea Civilă nu soluţiona pricina în fond, ci emitea doar un aviz consultativ în baza legiuirilor ruseşti expediindu-l guvernului regional. Din 1828 procesele de judecată au început să
fie făcute doar în limba rusă.

2 M.Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Editura Cerma,
Bucureşti, 1992, p.182.
3 ANRM, f.3, inv.1, d.1240, fila 6.
4 P.Mihail, Z.Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812-1830, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1992, p.32.
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Până în 1828 judecătoriile de ţinut şi Curtea Civilă îndeplineau şi unele atribuţii de autentificare a actelor, contractelor, poliţelor ş.a. Prin hotărârea din 18 decembrie 1828 a guvernului regional aceste atribuţii au fost transmise în competenţa notarilor.[5]
Curtea Penală judeca apelurile împotriva sentinţelor penale pronunţate în prima instanţă
(sentinţele emise de judecătoriile de ţinut). Aceasta era alcătuită din preşedinte, desemnat de
Coroană, trei consilieri şi un asesor. Un consilier era numit de Coroană, restul consilierilor şi
asesorul erau aleşi .
Curtea Penală judeca cauze penale potrivit legiuirilor ruseşti. Sentinţa se adopta cu majoritatea voturilor. Ea devenea executorie numai după ce era aprobată de către guvernatorul civil.[6]
Hotărârile şi sentinţele Curţii Civile şi Penale puteau fi atacate în Consiliul Suprem, care reprezenta a treia instanţă de judecată din Basarabia. Hotărârile se luau cu majoritatea de voturi.
Foarte curând însă autorităţile ţariste au început să limiteze competenţa judecătorească a Consiliului Suprem, admiţând atacarea cu apel a hotărârilor acestuia.
Potrivit Aşezământului din 1818 hotărârile adoptate în soluţionarea cauzelor, în care erau
implicaţi nobilimea şi funcţionarii, erau înaintate de către guvernatorul civil Ministerului justiţiei sau procurorului general pentru a fi aprobate de Consiliul de Stat sau de Împărat.
La 15 aprilie 1824, prin hotărârea adoptată de Comitetul de Miniştri, infracţiunile săvârşite de
nobilii şi funcţionarii Basarabiei au fost transmise în competenţa Senatului.[7]
Prin Ucazul din 3 august 1825 Consiliului Suprem al Basarabiei i s-au retras funcţiile judecătoreşti, fiind astfel suprimată una din cele mai de seamă componente ale autonomiei Basarabiei
– autoguvernarea juridică.
În afară de cele trei tipuri de instanţe, stipulate în Aşezământ, în Basarabia au funcţionat şi alte
instanţe de judecată.
Prin urmare, la propunerea societăţii comerciale din Izmail a fost înfiinţată, prin decret imperial, la Reni, la 1 aprilie 1819, Judecătoria Comercială pentru regiunea Basarabia, organ judecătoresc care nu era prevăzut de Aşezământ. Ea a fost organizată în baza aceloraşi principii şi criterii după care a fost instituită, la 10 martie 1808, Judecătoria Comercială din Odesa.[8] Competenţa ei se extindea pe întreg teritoriul Basarabiei.[9] În calitate de preşedinte a fost numit consilierul
de stat Persiani.[10]
Membrii Judecătoriei Comerciale erau aleşi de negustorii din oraşele Reni, Ismail, Akerman
şi Chilia. Candidaţii la funcţia de judecător urmau să întrunească anumite cerinţe: să aibă viză de
reşedinţă în oraşele respective, avere imobiliară sau să se ocupe cu comerţul extern, să posede o
limbă străină, să poată scrie şi citi în limbile rusă şi moldovenească.[11]
Judecătoria Comercială rezolva litigiile comerciale între negustori. Ea era competentă să examineze nu numai litigiile negustorilor băştinaşi, ci şi ale negustorilor străini, dacă în contractele
comerciale încheiate de ei exista o clauză care stipula acest fapt.[12] Judecătoria autentifica con5 ANRM, f.3, inv.2, d.131, fila 3.
6 ANRM, f.38, inv.1, d.104, fila 62 verso; d.142, fila 13.
7 Polnoie sobranie zaconov ( PSZ), tom.39, Izdatelistvo Tip.II Otdelenia Sobstvennoi Ego Imperatorscogo
Velicestva Canţelearii, SPb, str.15.
8 ANRM, f.3, inv.2, d.753, fila 47.
9 Grizov T., „Bessarabschii commerceschii sud” în Egunov A., Zapischi Bessarabscogo oblastnogo statisticescogo comiteta, Izdatelistvo: Kişinev, Tipografia oblastnogo pravlenia, 1867, t.2, str.91.
10 PSZ, sob.I, 1819, tom.36, Izdatelistvo Tip.II Otdelenia Sobstvennoi Ego Imperatorscogo Velicestva
Canţelearii, SPb, 1830, str.130.
11 ANRM, f.2, inv.1, d.665, fila 11.
12 V.Tomuleţ, „Contribuţia negustorilor basarabeni la instituirea judecătoriei comerciale din Basarabia” în
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Editura CEP
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tractele de arendă a construcţiilor destinate pentru comerţ, actele de vânzare – cumpărare a
moşiilor şi a altor bunuri imobiliare, efectua evaluarea caselor şi a altor proprietăţi pentru a fi
depuse în gaj, precum şi alte operaţii legate de averea imobiliară în sume nelimitate, organiza licitaţii de vânzare a averii imobiliare. De asemenea, confirma actele întocmite de agenţii de bursă
pe vasele comerciale, punea la dispoziţia solicitanţilor diferite instrumente, registre comerciale,
care, la finele fiecărui an, erau transmise judecătoriei pentru a fi depozitate în arhivă.[13] În unele ţinuturi ale Basarabiei, pentru rezolvarea litigiilor comerciale, părţile puteau apela la judecătorii de arbitraj, care mai erau numite şi judecătorii de compromis. În Basarabia, în judeţul Hotin,
ele purtau denumirea de treteischii sud,[14] iar în alte judeţe, de exemplu în judeţul Orhei - judecătorii de compromis.[15]
Judecătoriile de arbitraj (de compromis), ca formă instituţionalizată de rezolvare a litigiilor
comerciale, erau una dintre cele mai vechi forme de soluţionare alternativă a litigiilor, la care
părţile aflate în conflict puteau apela.[16] Aceste judecătorii erau formate din trei membri aleşi:
câte un membru ales de către fiecare parte şi un superarbitru ales de către ambele părţi. În cazul
apariţiei unor dificultăţi în rezolvarea pricinii fiecare parte avea dreptul de a-şi alege încă câte un
arbitru. Membrii judecătoriei de arbitraj urmau să aibă o reputaţie atât civică, cât şi morală ireproşabilă.[17] Ei trebuiau să fie imparţiali, să aplice corect legea, să rezolve litigiul în termene reduse şi să aibă o comportare demnă, inspirând părţilor respect şi încredere atât faţă de sine, cât şi
faţă de instanţă.[18]
Fiind formate pe baza înţelegerii benevole a părţilor, judecătoriile de arbitraj examinau numai
acţiunile înaintate de persoane particulare. Examinarea litigiilor se făcea în baza normelor şi
uzanţelor existente în practica comercială. În caz de apariţie a unor dificultăţi, părţile puteau depune acţiune în instanţele judecătoreşti obişnuite.[19]
Judecătoriile de arbitraj urmăreau împăcarea părţilor, înseşi hotărârile emise de ele se numeau
hotărâri de compromis, [20] care se egalau cu hotărârile emise de instanţele judecătoreşti de stat.
În cazurile în care părţile nu erau mulţumite de hotărârea emisă ele aveau dreptul să se adreseze
în judecătoria obişnuită.
La sate au fost organizate judecătorii ţărăneşti. Acestea erau compuse din conducătorul volostei, starostele satului de baştină al învinuitului sau pârâtului şi zece ţărani de bună credinţă, care
se bucurau de respect în rândurile sătenilor. Ei erau aleşi anual de către locuitorii satelor din
voloste. Judecătoriile ţărăneşti judecau în prima instanţă infracţiuni de furt, valoarea cărora nu
depăşea 8 lei, bătăile şi certurile între săteni.
Judecătoriile ţărăneşti nu erau însă competente să judece litigiile dintre ţărani şi moşieri.
Hotărârile judecătoriilor ţărăneşti erau definitive şi nu puteau fi atacate cu apel. Numai în
cazul depăşirii competenţei de judecată părţile aveau dreptul de a depune plângere în judecătoria de zemstvă.
USM, Chişinău, 2001, vol.II, p.287.
13 PSZ, sob.II, 1826, tom.I, Izdatelistvo Tip.II Otdelenia Sobstvennoi Ego Imperatorscogo Velicestva Canţelearii, SPb, 1830, str.494.
14 ANRM, f.3, inv.4, d.157, fila 1.
15 ANRM, f.3, inv.1, d.568, partea 1, fila 400.
16 I.Şihata, „Аlternativnâe metodî razreşenia sporov” în Rossiiscaia iustiţia, Izdatelistvo Iuridicescaia literatura, Моscva, 1999, № 36, str.43.
17 S.M. Cudreaşov,”Comerceschie treteischie sudî v Rossii” în Gosudarstvo i pravo, Izdatelistvo „Nauca”,
Moscva, № 8, 1995, str. 109.
18 ANRM, f.3, inv.4, d.157, fila 4 verso.
19 Cudreaşov S.M., op.cit., p.111.
20 ANRM, f.3, inv.4, d.157, fila 9.
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Cu competenţă judecătorească (limitată) era înzestrată şi Dicasteria din Chişinău, care judeca
astfel de infracţiuni cum ar fi: concubinajul,[21] a patra căsătorie,[22] adulterul etc. [23] Dicasteria
judeca şi infracţiunile săvârşite de către feţele bisericeşti.[24] Una din cele mai dese pedepse aplicate de către Dicasterie era – anatema.[25]
În Basarabia a fost instituit şi Tribunalul de Conştiinţă, care era compus dintr-un judecător şi
şase membri aleşi, câte doi de la fiecare stare socială: doi membri din partea nobilimii şi câte doi
din partea comercianţilor şi a ţăranilor. Nobilimea alegea cinci candidaţi din rândurile cărora
guvernatorul general numea judecătorul.
Principalele atribuţii ale Tribunalului de Conştiinţă erau:
–– examinarea cauzelor civile (în special litigiile patrimoniale dintre rude)[26], având ca
obiect împăcarea părţilor;
–– examinarea unor dosare penale precum: infracţiunile săvârşite de minori, de cei fără discernământ, vrăjitoria, deţinerea ilegală în închisoare;
–– infracţiuni legate de nerespectarea drepturilor părinteşti;
–– infracţiuni săvârşite din întâmplare sau în urma unui concurs de împrejurări grele.[27]
Tribunalul de Conştiinţă îşi putea întemeia deciziile nu numai pe legi, ci şi pe dreptatea naturală.[28] Părţile nemulţumite de deciziile acestor tribunale se puteau adresa în tribunalul (judecătoria ) obişnuit.
Savantul A.Boldur considera că tribunalul avea menirea să ajute celor ce au avut de “suferit
din cauza unei întâmplări nenorocite”.[29] Din materialele Arhivei Naţionale a Republicii Moldova rezultă că de competenţa Tribunalului de Conştiinţă ţineau şi infracţiunile săvârşite de minori,
demenţi, vrăjitoria, delapidările de bani publici.[30] În afaceri civile tribunalul judeca litigiile între
părinţi şi copii referitoare la succesiuni.[31]
În oraşe competenţa judecătorească o aveau magistraturile. Ele judecau litigiile orăşenilor şi ale
negustorilor. Magistratura din Chişinău a fost înfiinţată în 1819 şi a fost lichidată în 1866[32], magistratura din Bălţi a funcţionat pe parcursul anilor 1828-1837, iar cea din Bender – 1828-1869.
Pe lângă magistraturi activa judecătoria verbală sau ”cea prin cuvânt” (judecătorii comerciale verbale) şi judecătoria orfanilor. Judecătoria orfanilor se afla sub preşedinţia şefului oraşului.
În componenţa judecătoriei orfanilor intrau şi doi membri ai magistraturii oraşului. În Basarabia

21 ANRM, f.205 inv.1, d.153, fila 1.
22 ANRM, f.38, inv.1, d.290, partea I, fila 89.
23 ANRM, f.3, inv.1, d.238, partea I, fila 109 verso.
24 ANRM, f.43, inv.1, d.21, fila 4.
25 ANRM, f.3205, inv.1, d.1063, fila 4.
26 Istoria gosudarstva i prava SSSR, pod red. C.Sofronenco, Izdatelistvo Iuridicescaia literatura, Moscva,
1967, c.I, str. 512.
27 Ia.Barşev, Osnovania ugolovnogo Sudoproizvodstva s primeneniem c Rossiiscomu ugolovnomu Sudoproizvodstvu, Izdatelistvo Tip.II Otdelenia Sobstvennoi Ego Imperatorscogo Velicestva Canţelearii, SPb,
1841, str.41.
28 S.V.Iuşcov, Istoria gosudarstva i prava SSSR, Gosiurizdat, Моscva, 1950, c. III, str. 374.
29 A.Boldur, Autonomia Basarabiei sub stăpânire rusească. 1812-1828, Editura Cartea Românească,
Chişinău, 1929, p.39.
30 ANRM, f.59, inv.1, d.510, fila 1.
31 ANRM, f.59, inv.1, d.32, fila 1.
32 Primul burgomistru al magistraturii din oraşul Chişinău a fost Stavru Dinu. A se vedea: G.Bezviconi,
„ Profiluri de ieri şi de azi” în P.Mihail, Fapte trecute şi basarabeni uitaţi, Editura Universitas, Chişinău,
1992, p.69.
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au fost organizate şi funcţionau asemenea judecătorii în oraşele Chişinău, Akerman, Reni, Ismail
şi Hotin.[33]
Judecătoriile comerciale verbale erau compuse dintr-un judecător ales de orăşeni şi un staroste şi se aflau în subordinea magistraturilor şi ratoşelor pe lângă care erau instituite. Ele rezolvau
litigiile între negustori ce nu depăşeau suma de 500 de ruble asignaţii sau 150 de ruble argint,
litigii şi acţiuni care nu necesitau informaţii şi probe suplimentare, litigiile cu privire la poliţe,
conturi.[34] Judecătoriile comerciale verbale nu puteau examina cazul mai mult de opt zile. Litigiile comerciale mai complicate erau rezolvate de către judecătoriile comerciale. Prin urmare, în
regiunea Basarabia, prin Aşezământul din 1818, se făcea un pas decisiv în procesul de instituţionalizare imperială, urmându-se introducerea instanţelor de judecată de sorginte rusă, pentru ca
treptat în Basarabia să fie introdusă integral organizarea judecătorească după modelul rus.
O altă cale de evoluţie a urmat în această perioadă sistemul judecătoresc din Principatul Moldovei.
Prin Regulamentul Organic al Moldovei (ROM, adoptat la 3 noiembrie 1831,[35] în vigoare de
la 1 ianuarie 1832,[36] au continuat eforturile de modernizare a justiţiei în Principatul Moldova,
realizându-se democratizarea justiţiei şi reorganizarea instanţelor de judecată pe baza unor principii noi, în concordanţă cu dezvoltarea economică şi socială din primele decenii ale secolului al
XIX-lea. Organizarea judecătorească a Moldovei a fost reglementată în capitolul VIII „Rânduiala judecătorească”, art.279-397 ROM. Prin articolul 279 ROM se proclama separarea puterii administrative de puterea judecătorească, dreptatea fiind împărţită, conform art. 280, de următoarele instanţe de judecată:
–– tribunalul de ţinut;
–– divanul judecătoresc pentru pricini civile în oraşul Iaşi (în ediţia manuscrisului din 1835
numindu-se divanuri de apelaţie pentru pricini politiceşti şi neguţătoreşti);
–– tribunalul de comerţ în oraşul Iaşi (care mai apoi a fost transferat la Galaţi);
–– tribunalul de poliţie;
–– tribunalul criminalicesc;
–– Înaltul Divan (în ediţia manuscrisului din 1835 numindu-se Divanul Domnesc);
–– judecătorii săteşti (art.319 ROM).
Prin urmare, Regulamentul Organic distingea instanţe civile şi instanţe penale. Instanţele civile erau, la rândul lor, ordinare şi speciale. Instanţele civile ordinare erau de trei grade:
–– tribunalul de ţinut;
–– Divanul judecătoresc pentru pricini civile în oraşul Iaşi;
–– Înaltul Divan;
Din instanţele civile specializate făceau parte judecătoriile săteşti şi tribunalul de comerţ .
Tribunalele de ţinut s-au instituit în cele 16 reşedinţe de ţinut pe care le avea Moldova atunci,
precum şi în oraşul Iaşi, fiind compus dintr-un preşedinte şi doi membri. Membrii tribunalului
erau numiţi de către Domnitor din rândurile „boierilor pământeni, cunoscuţi în iubirea de dreptate, …şi mai ispitiţi în magistratură…”[37] În calitate de primă instanţă tribunalul de ţinut era
competent să judece toate pricinile civile, iar în ultimă instanţă - pricinile de o valoare mai mică
de 500 de lei, precum şi „acele de pământ până la 30 de stânjeni”(art.303 ROM). Însă în toate
33 ANRM, f.2, inv.1, d.4951, fila 72.
34 Istoria gosudarstva i prava SSSR, pod red. О. Cisteacova i D.Martâsevicea, Izdatelistvo MGU, Моscva,
1985, c.I, str.196.
35 Ioan G.Filitti, Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupaţia ruseacă şi Regulamentul Organic.
Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, Bucureşti, 1934, p.97.
36 Lucreţiu Patraşcanu, Un veac de frământări sociale, 1821-1907, Editura politică, Bucureşti, 1969, p.123.
37 Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău, Regulamentul Organic al Moldovei, Editura Junimea, Iaşi, 2004,
art.281.
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pricinile tribunalele trebuiau mai întâi să încerce să împace părţile aflate în litigiu şi, numai dacă
părţile refuzau împăcarea, se proceda la examinarea şi soluţionarea pricinei.
Dacă în materie civilă tribunalul de ţinut judeca definitiv cauze de o anumită valoare, în materie penală el efectua doar “cercetări care se duceau judecăţii tribunalului criminalicesc.” (art.
316 ROM)
Divanul judecătoresc pentru pricini civile din oraşul Iaşi reprezenta al doilea grad de jurisdicţie civilă. El era alcătuit din şapte membri: marele vornic al Ţării de Jos, în calitate de preşedinte, al doilea vornic al Ţării de Jos, doi vornici din Ţara de Sus, spătarul, banul şi căminarul.
Divanul judecătoresc în materie civilă judeca în calitate de instanţă de apel, dar şi ca prima şi
ultima instanţă. Dacă valoarea prestaţiilor depăşea o anumită sumă, hotărârile lui puteau fi apelate la Înaltul Divan. Divanul judecătoresc avea în competenţa sa judecarea pricinilor civile de o
valoare mai mare de 500 de lei, precum şi a apelurilor declarate contra hotărârilor civile şi comerciale pronunţate de tribunalele de ţinut. Ca instanţă de apel, emitea hotărâri definitive în pricinile de până la 5000 de lei, dar numai în cazurile în care hotărârea Divanului „s-ar potrivi în
toate puncturile cu rostita socotinţă asupra tot acestor pricini de către tribunalurile ţinuturilor”(art.329
ROM) şi în aceste cazuri ele vor fi fără apel.
Înaltul Divan constituia al treilea grad de jurisdicţie. El era alcătuit dintr-un preşedinte şi şase
membri numiţi de către Domnitor. Preşedintele Înaltului Divan era Domnitorul, în lipsa acestuia
prezida un membru al Înaltului Divan, desemnat de către Domn. Divanul era competent să judece, în ultima instanţă, toate apelurile civile declarate împotriva hotărârilor divanurilor de apel,
a tribunalului de comerţ, precum şi „hotărârile în pricini criminaliceşti.”[38] Atunci când opiniile
celor şase membri erau împărţite egal Domnitorul avea vot deliberativ. Dacă nu prezida personal divanul, Domnitorul avea dreptul să-şi expună observaţiile asupra unei hotărâri ce nu întrunea totalitatea voturilor şi care i se părea că este dată cu nesocotirea formelor cerute sau a legii. În
cazul acesta divanul avea facultatea să rectifice erorile, dacă le recunoştea, sau să persiste în soluţie, arătând raţiunile legale pe care se întemeiase. Conform cu art. 363 ROM, în asemenea cazuri
Domnitorul era obligat să aprobe această hotărâre şi să o pună în executare.
În cazul în care hotărârea Înaltului Divan nu corespundea cu hotărârea unei instanţe inferioare, partea nemulţumită avea dreptul de a mai face apel la Domnitor. În acest caz Domnitorul era
dator să convoace membrii Înaltului Divan numiţi de el, împreună cu 7 membri aleşi de Obşteasca Adunare, şi aceştia, sub preşedinţia Domnitorului sau a unui delegat al său, hotărau pricina cu majoritate de voturi în mod definitiv şi fără drept de apel.
Hotărârea Înaltului Divan, numită anaforă, revizuită de legiştii statului şi apoi confirmată
prin hrisov domnesc, devenea definitivă şi procesul, de fapt şi de drept, era terminat pentru totdeauna.
Conform art.319 al ROM, în fiecare parohie „spre a cruţa pe săteni de stăruirile de la tribunalurile ţinuturilor pentru neînsemnate pricini … şi spre a fi ei scutiţi de nişte asemine cheltuieli…
” se înfiinţa câte un „judeţ sătesc.” Judecătoria sătească era compusă din preotul satului şi trei
juraţi aleşi pe un an de către locuitorii satului din cele trei stări: fruntaşi, mijlocaşi şi codaşi.
Judecătorii se adunau duminica şi în zilele de sărbători, după liturghie, în casa preotului satului, unde judecau litigiile apărute între săteni, urmărind împăcarea acestora. Reclamantul se
putea adresa în termen de 10 zile în tribunalul de ţinut doar făcând dovada că împăcarea nu a
reuşit. Aceste judecătorii aveau şi competenţă contencioasă, în ultima instanţă, în pricini în valoare de 10 -15 lei. Hotărârile luate în aceste pricini erau aduse la îndeplinire prin vornicul satului,
cu ştirea însă şi cu aprobarea stăpânului moşiei.
38 Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău, op.cit., art.362
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Prin ROM s-a înfiinţat la Iaşi un tribunal de comerţ, alcătuit din cinci membri: trei membri
boieri şi doi membri negustori. În oraşele Galaţi, Focşani şi Botoşani, considerate „oraşe de negoţ”, s-au rânduit câte doi negustori, pe care preşedintele tribunalului urma să-i cheme să judece
în pricinile comerciale.
Competenţa penală a tribunalelor de ţinut, conform art. 314, 315 şi 316 ale ROM, se limita la
efectuarea primelor cercetări la faţa locului, adunarea probelor, arestarea infractorului întocmirea unui raport amănunţit „prin care îl va înştiinţa de numele şi porecla vinovaţilor, de vârsta lor,
de starea de mai înainte şi de locuinţa lor”[39] şi împreună cu corpurile delicte le trimitea tribunalului criminalicesc, care avea plenitudine de jurisdicţie penală.
Tribunalul de pricini criminale era alcătuit dintr-un preşedinte şi doi membri. Pe lângă tribunal funcţionau avocaţi publici: în cazul în care inculpatul era lipsit de avocat, instanţa îi dădea un
avocat din oficiu care să-l apere. Art.347 al ROM dădea în competenţa acestui tribunal „toate
pricinile criminaliceşti ; el va judeca toate facerile de rău sau greşălile acelor pârâţi carii, cercetându-să mai întâi de cătră tribunalurile ţinuturilor, i se vor trimite după cuprinderea art.314 şi 315.”
El putea fi sesizat de către tribunalele de ţinut, precum şi de orice persoană care se considera lezată printr-o crimă sau un delict. Hotărârile tribunalului aveau caracter consultativ, devenind
executorii după cercetarea lor de către Divanul domnesc şi aprobarea lor de către Domnitor.
Art.357 obliga tribunalul de a prezenta săptămânal dări de seamă Divanului domnesc privitor la
„ pricinile ce au judecat.”
Tribunalul poliţienesc (tribunalul de poliţie îndreptătoare), reglementat prin art.342-345 ale
ROM, funcţiona în oraşul Iaşi. Tribunalul era alcătuit dintr-un preşedinte şi doi membri, fiind
competent să judece pricini neînsemnate dintre locuitorii oraşului, precum: bătăile, certurile şi
alte „ pricini de acest feli care tulbură liniştea”(art.342). Tribunalul avea de asemenea competenţă
de a autentifica contractele încheiate între diferite categorii de meşteşugari.
Prin ROM s-au instituit şi instanţe judecătoreşti extraordinare. Din ele făceau parte instanţele
ecleziastice şi instanţele militare.
Conform ROM Marele Logofăt, sau ministrul de justiţie, nu mai avea atribuţii de magistrat,
deci nu mai putea judeca. El supraveghea aplicarea legilor, inspecta, fie personal, fie prin revizori
speciali, activitatea tuturor autorităţilor din subordine, era mijlocitor între diferitele instituţii judecătoreşti şi Domnitor. În toate problemele Logofătul se adresa direct către Domnitor.
Pe lângă Logofeţia justiţiei urmau să fie orânduiţi doi jurisconsulţi (legişti sau pravilişti) „spre
a să sfătui în greşelile întâmplări… întru înţelegerea, cuprinderea normii şi aplicarea legilor.”
(art.300) atât pentru probleme civile, cât şi pentru cele penale.
În concluzie menţionăm că majoritatea instituţiilor judecătoreşti, înfiinţate în Principatul
Moldova în baza Regulamentului Organic, într-o formă sau alta au funcţionat şi până la adoptarea acestuia, meritul Regulamentului a constat în modernizarea activităţii lor.. Evoluţia sistemului judecătoresc basarabean, însă, prin modul lui de organizare a fost una defectuoasă, fiind împiedicată de permanenta tentaţie a autorităţilor imperiale de a introduce în Basarabia organizarea
judecătorească după modelul rusesc. Până la adoptarea Aşezământului înfiinţării oblastei Basarabia din 1818 în organizarea judecătorească a Basarabiei Imperiul Rus a ţinut cont de formele ei
de organizare tradiţionale, dar caracterul promiţător-progresist al primelor legi de guvernare şi
declaraţia cu privire la păstrarea în Basarabia a sistemului judecătoresc naţional au fost temporare, dictate de necesitatea de a pregăti condiţiile de trecere la organizarea judecătorească după
modelul rus. Aşezământul din 1818 a introdus Basarabia în angrenajul instituţiilor ruseşti, organizarea judecătorească din regiune pierzându-şi caracterul autohton.
39 Reglementul Organic a Prinţipatului Moldovei, Tipografia Inst. Albinei, Iaşii, 1846, art. 315.
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Regulamentul Organic a introdus în justiţie importante principii moderne. Articolul 279 al
Regulamentului Organic a proclamat principiul separării puterii executive de cea judecătorească,
suprimând dreptul numeroşilor slujbaşi, stabilind că dreptatea va fi împărţită numai de către
magistraţi. În Basarabia instanţele de judecată nu funcţionau independent, depinzând încă în
mare măsură de organele administrative ( dreptul guvernatorului de a se amesteca în treburile
judecătoreşti, de a confirma hotărârile judiciare, de a numi în funcţii judecătoreşti etc.).
În baza Regulamentului Organic a avut loc organizarea ierarhică a instanţelor şi specializarea
lor pe domenii de competenţă. În organizarea judecătorească s-a pus accentul pe factorul laic, pe
profesionalismul aparatului şi pe salarizarea lui din mijloacele statului. În justiţia Basarabeană,
prin sistemul mixt de numire şi alegere a judecătorilor, elementul neprofesional judecătoresc a
ajuns să fie preponderent. Personalul instanţelor de judecată era format, în majoritate, din persoane alogene, ca urmare directă a încurajării migraţiei departamentale sau din rândurile populaţiei eteroclite locale.
Prin Regulamentul Organic s-a desfiinţat principiul medieval al judecătoriilor pe stări, s-a
suprimat orice privilegiu de jurisdicţie, toţi locuitorii Principatului, fără deosebire, fiind supuşi
aceloraşi instanţe judecătoreşti înfiinţate prin lege. Acestei reguli generale i se supuneau şi străinii
care se aflau în procese de judecată cu localnicii. De la această regulă făceau excepţie reprezentanţii clerului, dar numai în pricinile bisericeşti, în pricinile civile şi penale ei se supuneau dreptului
comun. Totuşi, în condiţiile de atunci principiul egalităţii tuturor în faţa legii, care interzicea orice discriminare, nu a putut fi realizat decât parţial.
În Basarabia s-a păstrat principiul medieval al judecătoriilor pe stări. Existau instanţe de judecată generale şi instanţe de judecată care judecau anumite categorii de persoane (de exemplu,
infracţiunile săvârşite de nobili şi funcţionari erau examinate de către Consiliul Suprem, ale orăşenilor şi negustorilor – în magistraturi, pentru ţărani existau judecătorii săteşti, iar infracţiunile săvârşite de feţele bisericeşti intrau în competenţa Dicasteriei din Chişinău. De asemenea,
instanţele de judecată se divizau şi după categoriile de infracţiuni pe care le examinau: vrăjitoria,
nerespectarea drepturilor părinteşti, infracţiunile săvârşite în urma unor întâmplări nefaste erau
examinate de Tribunalul de Conştiinţă, infracţiunile contra familiei ca adulterul, incestul, naşterea unui copil de o femeie necăsătorită, concubinajul etc. - de către instanţele bisericeşti, iar unele cauze penale precum: furturile mici, falsul, pricinuirea leziunilor corporale uşoare etc. erau
date în competenţa judecătoriei de zemstvă ).
Regulamentul Organic introduce într-o formă incipientă principiul inamovibilităţii magistraţilor. Judecătorii tuturor instanţelor de judecată erau numiţi în funcţie de către Domnitor pe un
termen de trei ani, dintre boieri pământeni, proprietari de avere nemişcătoare, responsabili şi
destoinici, ce cunoşteau pravila şi aveau o purtare morală ireproşabilă, principiu care nu este
cunoscut în Basarabia în perioada supusă analizei.
În Principatul Moldova s-a făcut un pas înainte în modernizarea procedurii de judecată, prin
publicitatea dezbaterilor şi a pronunţării sentinţelor, prin introducerea procedurii scrise, reducerea termenelor şi reglementarea regimului de probe scrise, actelor de zestre şi zălog, contractelor
comerciale, depozitului judiciar, estimaţiunii judiciare, actelor de notariat şi de stare civilă, căilor
de atac. Procedura judiciară introdusă în Basarabia se caracteriza prin lipsa publicităţii şi oralităţii, efectuându-se numai în limba rusă, populaţia românească fiind privată de unul din drepturile
sale fundamentale: dreptul de a se adresa în instanţele de judecată în limba maternă. Justiţia se
făcea într-o limbă neînţeleasă majorităţii justiţiabililor şi după legi străine.
Pentru toate procesele, de orice natură, Regulamentul Organic a consacrat principiul gratuităţii, desfiinţând toate taxele existente şi adeseori exagerate care se percepeau în folosul celor ce
împărţeau dreptatea. Astfel, Regulamentul a preluat dispoziţii referitoare la salarizarea magistra400

ţilor din reformele lui C.Mavrocordat, dispoziţii care anterior nu au fost realizate din cauza opoziţiei marii boierimi.
Regulamentul Organic a introdus, pentru prima dată în legislaţia românească, principiul autorităţii lucrului judecat, art.364, stabilind că orice pricină hotărâtă de Înaltul Divan şi întărită de
Domnitor este pe veci curmată. Fiind considerate definitive, asemenea hotărâri nu puteau fi modificate nici de Domnitor,
nici de urmaşii lui.
Prin Regulamentul Organic se desfiinţează tortura ca mijloc de identificare a adevărului în
materie penală. Se interzic pedepsele de mutilare şi pedepsele cu confiscarea averii.
În concluzie putem afirma următoarele: organizarea judecătorească, introdusă de Imperiul
Rus în Basarabia, era inferioară celei moldoveneşti, întrucât ea păstra principiul medieval al judecătoriilor pe stări, dreptul administraţiei de a se amesteca în treburile instanţelor de judecată.
Nu era prevăzută instituţia avocaturii, cunoscută în această perioadă în Principatul Moldovei.
Dacă prin Regulamentul Organic s-a început reformarea şi modernizarea justiţiei în Principatul Moldova, Aşezământul înfiinţării oblastei Basarabia din 1818 şi legile ulterioare au introdus în Basarabia instituţii judecătoreşti de sorginte rusească, modernizarea justiţiei înfăptuinduse de abia peste o jumătate de veac, prin reformele judecătoreşti din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea.
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INTERCONEXIUNEA LEGALITĂȚII ȘI LEGII MORALE
ÎN VIZIUNEA LUI IMMANUEL KANT
Vasile BANTAȘ
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova
The most basic aim of moral philosophy, and so also of the Groundwork, is, in Kant's view, to
“seek out” the foundational principle of a metaphysics of morals. Kant pursues this project through
the first two chapters of the Groundwork. He proceeds by analyzing and elucidating commonsense
ideas about morality. The point of this first project is to come up with a precise statement of the
principle or principles on which all of our ordinary moral judgments are based. The judgments in
question are supposed to be those any normal, sane, adult human being would accept. Nowadays,
however, many would regard Kant as being overly optimistic about the depth and extent of moral
agreement. But perhaps he is best thought of as drawing on a moral viewpoint that is very widely
shared and which contains some general judgments that are very deeply held. In any case, he does
not appear to take himself to be primarily addressing a genuine moral skeptic such as those who often populate the works of moral philosophers, that is, someone who needs a reason to act morally
and whose moral behavior hinges on a rational proof that philosophers might try to give. For instance, when, in the third and final chapter of the Groundwork, Kant takes up his second fundamental aim, to “establish” this foundational moral principle as a demand of each person's own rational
will, his conclusion falls short of answering those who want a proof that we really are bound by
moral requirements. He rests this second project on the position that we — or at least creatures with
rational wills — possess autonomy.
The argument of this second project does often appear to try to reach out to a metaphysical fact
about our wills. This has led some readers to the conclusion that he is, after all, trying to justify
moral requirements by appealing to a fact — our autonomy — that even a moral skeptic would have
to recognize. However, the most defensible elements of his argument to establish the fundamental
principle of morality rest on a claim that will be unlikely to impress a true skeptic, that the autonomy
of our wills is a presupposition of any practical point of view recognizable as such by us.
Condiţiile social-economice de dezvoltare a societăţii germane de la finele sec. XVIII, atmosfera politică influențată de începerea teroarei termidoriene, ca sfârşit a perioadei paşnice a Revoluţiei franceze din 1789, au determinat tendinţa filosofului din Kenigsberg de a-şi concentra
atenţia sa asupra bazelor metafizice a dreptului şi moralei, întemeiate pe principiile a priori a
rațiunii, a formelor de interferenţă a normelor etice şi juridice în cultura spirituală şi realizarea în
viaţa socială a valorii etice absolute, legate, la Kant, de realizarea conceptelor de „libertate”, „voinţă bună” şi „datorie”.
Kant diviza viaţa spirituală a omului în două sfere independente: domeniul cunoaşterii empirice şi sfera postulatelor, a imperativelor. De asemenea, o atenţie deosebită Kant o atribuie corelaţiei dintre conceptele „libertăţii” şi „necesităţii”, corelaţie, care într-o privinţă anumită, a precedat
apariţia teoriei politice a conceptului statului de drept, renumitul filosof pe bună dreptate fiind
numit întemeietorul teoriei liberale a conceptului menționat.
Pentru Kant era deosebit de important determinarea legii abstracte a vieţii morale, însă formalitatea exagerată a eticii kantiene nu permitea realizarea sa în cadrul societății germane de la
sfârşitul sec. XVIII. În acelaşi timp sarcina de bază a filosofiei kantiene consta în demonstrarea
faptului în ce mod şi prin intermediul căror mijloace şi forţe are loc realizarea acestei legi.
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Kant, numai după întemeierea metodei sale filosofice transcendentale a fost în stare să elaboreze atât opera sa fundamentală „Critica raţiunii pure”, cât şi propria concepţie morală, concepţie,
care ulterior v-a sta la baza elaborării unei „societăţi civile de drept”, renumitul filosof neabordând termenul „stat de drept”. Concepţia morală a fost expusă de Kant în operele „Întemeierea
metafizicii moravurilor” şi „Critica raţiunii practice”, concepută ca un studiu pregătitor al metafizicii moravurilor, cercetând tocmai condițiile de posibilitate ale legilor morale. Dacă în prima
lucrare Kant expune principiile moralităţii, iar în a doua ilustrul filosof îşi fundamentează propriul sistem etic, aceste două lucrări nu trebuie însă dispersate de a treia – „Metafizica moravurilor”, operă în care Kant e preocupat de realizarea în practică a moralităţii și legalității.
În opera sa fundamentală „Critica raţiunii pure”, Kant, a dedus, că legile universale exprimă
existența unor obiecte în măsura în care această existență este determinată formal de ele și că, în
măsura în care este astfel determinată, ea se numește natură, că deci legile sunt acelea care garantează existența obiectelor. Această stare de lucruri, după Kant, este caracteristică şi domeniului moral.
Împlinirea datoriei sub imperiul legii morale nu este însă posibilă fără ideea de libertate, căci
datoria este obligația pe care o avem de a ne determina acțiunile exclusiv prin forma legii morale.
Căci numai o ființă care este liberă poate să-și dicteze ei însăși legea morală, iar libertatea nu
poate fi decât calitatea unei ființe autonome. Dar ce înseamnă de a fi autonom și de a fi liber? În
sens negativ, înseamnă independență de orice autoritate extremă, de orice „materie” a legii morale, de sensibilitate, de hedonism și egoism, iar în sens pozitiv, înseamnă spontaneitate absolută,
capacitatea voinței de a-și da ea însăși legea morală, determinarea voinței de către forma legii
morale, observarea strictă a legii morale.
A considera voința ca fiind determinată de un scop extern, de exemplu de fericire, înseamnă
de a o priva de orice valoare morală, a o face să înceteze de a mai fi voință, fiindcă nu ar mai fi
autonomă. Căci după Kant ceea ce face din voință o voință bună nu este ceea ce vrea, ci cum vrea.
Principiul autonomiei nu este după Kant numai principiul fundamental al moralității, ci este și
principiul fundamental al unei lumi suprasensibile, inteligibile, morale, căreia omul îi aparține
ca noumenon, ca membru al ,,imperiului scopurilor”. El constituie, de asemenea, însăși demnitatea ființei umane și a oricărei ființe raționale. Iar legea morală nu este altceva decât expresia
rațiunii pure practice, adică a libertății.1
E drept că în filosofia sa teoretică, Kant, considera lumea lucrurilor în sine ca fiind numai
conceptibilă, nu și cognoscibilă. Acum existența legii morale, ca fapt indubitabil și incontestabil,
ne atestă realitatea necondiționatului şi inteligibilului, fiindcă legea morală se află chiar în noi.
Kant afirmă, că legea morală reprezintă condiția prin care devenim conștienți de libertate, precizând că libertatea este ratio essendi a legii morale, iar că legea morală este ratio cognoscendi a
libertății. Conștiința libertății pe care o dobândim cu ajutorul legii morale ne autorizează să ne
considerăm că aparținem nu numai lumii fenomenale, care este guvernată de principiul ineluctabil al cauzalității, ci și unei lumi inteligibile, guvernată de o cauzalitate necondiționată a rațiunii.
În Critica rațiunii practice, renumitul filosof concluzionează, că sensibilitatea reprezintă un
ansamblu de înclinații, porniri, râvniri, descoperite în diferite obiecte și care cer să fie satisfăcute.
Acestei sensibilități, Kant, îi opune, ca principiu formal, rațiunea în funcțiunea ei de legislatoare
practică, reprezentând adică legea morală în sfera voinței, îndeplinind același rol pe care-l îndeplinesc ideile intelectului în domeniul facultăților de cunoaștere și întrunind același atribut care
o fac universal și necesar valabilă - aprioritatea. Cu alte cuvinte, Kant va căuta să rezolve problema valabilității și corectitudinii judecăților morale în același mod în care reușise să rezolve problema valabilității judecăților logice - cu ajutorul formei lor.
1 . N.Bagdasar, Studiu introductiv, Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p. 10.
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Toate principiile acțiunilor noastre practice, deduse posteriori, adică din experiență, se caracterizează în conținutul lor pe de o parte prin faptul că sunt schimbătoare, iar pe de o altă parte
prin faptul, că prin aplicarea lor se urmăreşte realizarea unor anumite scopuri. Ele sunt schimbătoare în decursul istoriei, fiindcă ceea ce a fost valabil ieri nu mai este valabil astăzi, sunt de asemenea schimbătoare în același timp, fiindcă fiecare popor își are principiile lui moral - empirice.
Ele urmăresc realizarea anumitor scopuri, care se caracterizează, la rândul lor, fie prin faptul, că
se referă la lucruri sau la alți oameni, fie la persoana însăşi, care acţionează ori când cineva vrea,
de exemplu, să educe pe altcineva. Asemenea principii au legături atât de vagi cu morala, încât ele
abia pot fi numite morale.
Legile morale se bucură, după Kant, ca și legile naturii de atributul universalităţii, cu deosebirea însă, că în timp ce aceste din urmă se impun prin forță fizică, exprimă, cum spun germanii, o
constrângere, un Mussen, caruia nu i ne putem în nici un caz sustrage, cele morale reprezintă o
obligație, exprimă o poruncă, un Sollen, care-și păstrează intangibilă valabilitatea, chiar atunci
când i se dă ascultare. Iar dintre toate ființele existențe sau conceptibile numai omul este grevat
cu obligații, cu datorii, cu porunci imperative, numai conștiința lui poate fi sediul moralității, din
cauza constituției lui specifice. Conform opiniei kantiene, expusă în opera „Religia doar în limitele rațiunii”, Ființă supremă, Dumnezeu, este mai presus de orice conștiință morală, fiindcă în El
voința este identică cu rațiunea. Pentru voința divină nu există datorie și deci nici poruncă, fiindcă o astfel de voință nu acționează decât conform legii morale, numai pe baza ei.
Voinţa este mai mult decât morală, este, cum spune Kant, sfântă. Omul însă, fiind înzestrat nu
numai cu rațiune, ci și cu sensibilitate, este permanent expus primejdiei de a nu putea îndeplini
legea morală sau de a o viola; el trebuie să lupte fără încetare pentru a o îndeplini. Căci moralitatea nu este un dar al naturii, ci este o calitate a conștiinței, pe care trebuie să ne străduim s-o dobândim și, după ce am dobândit-o, să ne stăruim s-o păstrăm și s-o consolidăm.
Deci, așa cum există legi ale naturii, există după Kant și legi ale moralității, având și unele și
altele un caracter de universalitate, această universalitate găsindu-și expresia nu în conținut, care
este totdeauna empiric și deci relativ, ci în forma lor. Legile apriorice ale naturii se bazează pe
forma obiectelor experienței, așa cum i le dictează intelectul, legile morale - pe forma voinței, așa
cum i le dictează rațiunea practică. Există între ele și o deosebire fundamentală: în timp ce legile
naturii sunt exprimate în judecăți apodictice, așa cum se întâmplă în mod firesc, legile morale
sunt exprimate sub formă de porunci sau imperative (nu trebuie - du sollst), fiindcă ele întâmpină
totdeauna în executarea lor împotrivirea tendinței puternice a oamenilor spre fericire.
Legea morală fundamentală, spre deosebire de principiile fericirii, este independentă de orice
scopuri, iar valoarea ei nu suferă nici o schimbare, dacă oamenii i se supun sau nu, deoarece obligativitatea ei este și rămâne absolută. Și aceasta se datorează faptului, că legea morală universală,
fiind o creație proprie a omului se întemeiază pe autonomia voinței.
Imperativul categoric nu formulează nici o condiție, nu urmărește nici un scop, însă oamenii
trebuie să i se supună din respect, fiindcă ea este o lege morală supremă. Imperativul categoric
poruncește necondiționat: tu trebuie, iar valabilitatea lui universală stă în forma lui legislativă și,
„nu rămâne nimic decât legalitatea universală a acțiunilor în genere, care singură să servească
voinței ca principiu, adică: eu nu trebuie să acționez niciodată astfel, decât așa încât să pot voi ca
maxima mea să devină o lege universală”.2
Deci, chiar dacă o acțiune făcută din datorie trebuie să separe înclinațiile ori sentimentele
noastre, pentru voință nu rămâne nimic, care s-o poată determina decît, obiectiv – legea și subiectiv – respectul pur pentru această lege practică. Principiul, care transformă anumite acțiuni în
datorii este o lege practică. Regula celui care acționează, din care el încuși face un principiu, pe
2 Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p.213.
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temeiuri, se numește maxima sa; din acest motiv, la legi identice pot exista maxime foarte diferite ale celor care acționează.3 Prin urmare maxima – este principiul subiectiv al voinței, principiul
obiectiv fiind legea practică.
Astfel, voința nu este numai subordonată legii, ci se subordonează numai acelei legi pe care
și-a edictat-o sie însăși. Iar valoarea morală a unei acțiuni făcută din datorie constă nu în intenția,
care trebuie să fie realizată prin ea, ci în principiul potrivit căruia trebuie să ne decidem să
acționăm. Legea morală constituie unicul și adevărul motiv al acțiunilor morale, astfel încît însăşi
fundamentarea statului de drept reprezintă, în concepţia kantiană, un conglomerat de acțiuni
morale bazate pe legea morală universală.
Legea morală este independentă de experiență, după Kant, în teri privințe: ca origine, fiindcă
provine din rațiune,ca cuprins, fiindcă nu conține decât un precept formal și ca valabilitate, fiindcă valabilitatea ei rămâne neatinsă, indiferent dacă ne supunem sau nu; legea morală poruncește
ceea ce trebuie (soll) să se întâmple, deci ceea ce poruncește poate să nu se întâmple niciodată. Iar
dacă ea ni se adresează sub forma unui imperativ, a unui trebuie, aceasta se datorează faptului, că
noi oamenii nu suntem numai ființe raționale, ci și ființe sensibile, și ca atare suntem expuși să ne
abatem de la legea morală, s-o violăm, așa încât moralitatea se află mereu în luptă cu înclinațiile,
pe care caută mereu să le învingă.
Deși legea morală ne dictează să i ne supunem, ne obligă s-o observăm, totuși noi nu o percepem ca pe o greutate de care am voi bucuroși să scăpăm, așa cum se întâmplă cu tot ceea ce reprezintă o constrângere pentru noi. Nu o simțim ca pe o constrângere, chiar când îi manifestăm
opoziție, datorită faptului, că nu ne este impusă din afară, de o altă voință, ci este opera propriei
noastre voințe. Rațiunea noastră practică este aceea care ne-o dictează necondiționat, fără să țină
seama de vre-o înclinație sau de vreun scop. În fața ei ne simțim stăpâniți de sentimentul de respect, singurul sentiment moral veritabil, căci numai din respect pentru legea morală ne supunem
ei, și singurul sentiment pe care Kant îl admite în cadrul concepției sale morale rigoriste.
Dar dacă în cadrul legii morale se face abstracție de orice conținut, adică de orice scopuri pe
care le-ar urmări voința sau rațiunea practică, atunci rămâne forma care este în adevăr universală și legea morală mai dobândește următoarele formulare, în care imperativul este definit prin
universalitatea legii, căreia trebuie să se conformeze maxima voinței: ,,Acționează numai conform acelei maxime prin care să poți vrea totodată ca ea să devină o lege universală”.4
Dacă maxima voinței, sub imperativul căreia au loc acțiunile, este universală şi ridicată la
rangul de lege, ea conferă acțiunilor o existență obiectivă, constituind cu ele o ordine echivalentă
teoretic cu cea a naturii. Iar dacă o maximă se vădește prin universalizare a fi inaptă să contribuie la constituirea unei astfel de ordini, înseamnă că este moralmente rea. De aceea imperativul
categoric mai poate fi formulat după Kant și astfel: ,,Acționează ca și când maxima acțiunilor tale
ar trebui să devină, prin voința ta, lege universală a naturii” – prin natură înțelegându-se natură
obiectivă empirică, în care nu se întâlnește nimic just și moral, ci o ordine din care este exclus tot
ceea ce este contrar moralității.
Datorită legislației morale, care este creația voinței, omul dobândește o valoare incomparabilă, denumită demnitate, care face din el ființă capabilă de moralitate, iar prin aceasta și de umanitate, scop în sine. Demnitatea este un atribut pe care nu-l pot poseda decât ființele raționale, care
se supun necondiţionat legii morale și care le distinge de tot ceea ce se numește în general lucruri.
Căci acestea sunt lucruri care satisfac anumite nevoi și anumite gusturi, sunt simple mijloace și
nu au decât o valoare relativă, fiind în stare de a fi înlocuite cu altele care să îndeplinească același
rol. Ele pot fi evaluate în bani sau, cum se exprimă Kant, au un preț comercial. Lucrurile sunt
3 Imm. Kant, Metafizica moravurilor, ed. Antaios, Bucureşti 1999, p.62.
4 Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p.18.
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simple mijloace, a căror valoare este totdeauna relativă, constând în satisfacerea unor nevoi mai
mult sau mai puțin stringente. Ele pot fi înlocuite cu altele de o valoare echivalentă, servind
acelorași scopuri sau unora similare. Înseși operele de artă, pe care le admirăm cu atâta afecţiune,
deci au o valoare mai mare, nu au totuși decât una evaluată efectiv (Affektionspreis). Numai omul
posedă demnitate, fiindcă numai el este capabil de moralitate și de umanitate,fiindcă umanitatea
și moralitatea conferă o valoare inestimabilă, făcând din el un scop în sine. De demnitate nu se
bucură decât ceea ce este scop în sine, în serviciul căruia este tot ce există și în primul rând legea
morală. Dar întrucât omul își dă singur legea morală, i se supune din respect pentru ea, cu respingerea tuturor tentațiilor sensibile, caută să se identifice cu ea, demnitatea legii îl include pe el,
înălțându-l deasupra lui însuși ca ființă empirică, aparținând lumii sensibile, și îl situează ca personalitate într-o altă ordine a lucrurilor, în lumea suprasensibilă, inteligibilă. În aşa mod imperativul categoric capătă un conținut, anume respectarea demnității umane; ea trebuie respectată în
demnitatea ei absolută. Legea morală este sfântă (inviolabilă), iar omul este scop în sine ca subiect
al acestei legi.5
Dacă până la Kant, reprezentanţii curentului eudemonist susţineau, că scopul vieţii constă în
promovarea fericirii personale în cadrul unei bunăstări generale, iar raţionaliştii puneau accentul
pe desăvârşirea personală fără luarea în consideraţie a treburilor societăţii, filosoful din Kenigsberg enunţă următoarea poruncă morală: „Fă-ţi drept scop al acţiunilor tale propria-ţi perfecţiune şi fericirea sfântă”. De aici survine concluzia, că fiecare om în parte trebuie să tindă către propria desăvârşire şi nu desăvârşirea celorlalţi, fiindcă altora, dacă nu o posedă, nu li se poate admite posedarea unei conştiinţe bune, ultima fiind opera individuală a fiecăruia dintre oameni. Fericirea străină şi nu cea personală, conform concepţiei kantiene, trebuie să devină unul din scopurile acţiunilor noastre, deoarece spre fericirea personală tindem instinctiv, ca fiinţe finite şi raţionale, şi nu avem nevoie de îndemnul şi de concursul nimănui.6
Astfel și Kant, cu toată opoziția lui față de o voință care ar urmări realizarea de scopuri, s-a
văzut silit să admită noțiunea de scop, căci o voință, chiar pură, care nu ar urmări scopuri nu ar
mai fi voință. Noțiunea de voință implicată pe cea de scop. Voința se referă deci și la scopuri, fie
și numai pentru a adopta o maximă sau alta. Căci conștiinței morale nu-i este indiferent ce efecte
poate avea o acțiune pe care o îndeplinește din datorie, din respect pentru ea. Iar efectul ultim,care
este în același timp scopul suprem al voinței practice, este, după Kant, Binele suveran.7
Conform opiniei kantiene, deşi în cadrul societăţii omeneşti fiecare din noi suntem nevoiţi să
ne servim unii de alţii ca mijloace, nu putem trata semenii noştri în calitate de ultimele, chiar şi
atunci când obţinem acordul lor. De aceea, nu există un dispreţ mai mare pentru demnitatea
umană, decât constrângerea să facă ceva contrar conştiinţei lor. Această notă formulativă a imperativului categoric reprezintă una din trăsăturile definitorii ale moralei kantiene, conform căreia
fiinţa umană este privită ca personalitate, care se află sub porunca legii morale şi care acţionează
în conformitate cu ea. Omul, după Kant, trebuie privit cu respect, iar legea morală cu veneraţie.
Astfel la Kant, morala nu are nevoie să recurgă la ideea unei fiinţe supreme inteligibile, pentru
a putea lua cunoştinţă cu drepturile şi obligaţiunile pe care le are omul în faţa sa şi a societăţii. De
asemenea omul nu are nevoie de careva impulsuri interne sau externe pentru a le îndeplini, deoarece, morala îşi este suficientă ei însăşi.
Susţinând, că legile morale sunt de ordin imperativ, indiferent de faptul, dacă ele sunt împlinite, în calitatea lor de porunci, sau nu, Kant, a devenit reprezentantul clasic al imperativismului
5 Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p.20.
6 N.Bagdasar, Studiu introductiv, Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p. 21.
7 Imm. Kant, Critica Rațiunii practice. Întemeierea metafizicii Moravurilor, ed. IRI, Bucureşti 1999, p.13.
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în etică, ultima fiind înţeleasă nu ca disciplina, care are ca scop descrierea sau explicarea vieţii
omeneşti, ci stabilirea legislaţiei absolute a moralităţii.
Spre deosebire de filosofii anteriori, care căutau să demonstreze primatul libertăţii voinţei şi
din ea deducerea conceptelor morale, Kant, o inversează şi porneşte de la convingerea indiscutabilă în existenţa datoriei imperative şi categorice, pentru a funda pe ea certitudinea morală că
putem face ceea ce porunceşte datoria: „Tu poţi, fiindcă trebuie (sollst)”. Sau cum se mai exprimă
Kant: „Eu trebuie este un eu vreau”.
Pentru a ajunge la conceptul de drept, Kant a distins foarte clar domeniul ce aparţine moralităţii de cel ce se află sub incidența dreptului. Distincţia este între cea care se raportează la exterioritate şi ceea ce ţine de un principiu intern care se poate extinde şi la exterioritate, dar niciodată
invers. Conform acestei concepţii, dreptul derivă din moralitate, o moralitate care funcţionează
aici ca o constrângere, ca un imperativ.
Astfel, concluzionează Kant, legea morală supremă, principiul categoric, primește următoarea
formulare: ,,Acționează astfel ca să folosești umanitatea atât în persoana ta, cât și în persoana
oricui altuia totdeauna în același timp ca scop, iar niciodată ca mijloc”, formulare care, deși îi dă
legii un conținut concret, are aceeași valabilitate ca și prima.
Scop în sine înseamnă scop pentru orice ființă rațională, indiferent dacă îl admite sau nu. Iar
omul este scop în sine în măsura în care posedă o voință, și anume o voință capabilă să se supună
legii morale, pe care și-o dă ea însăși. Dar omul nu este după Kant numai scop în sine, el este
totodată și scop final al naturii.
Dar ce înseamnă scop final? Înseamnă acel scop care nu mai presupune vreun alt scop drept
condiție a posibilității lui, fiindcă este la fel de necondiționat ca și legea conform căreia el există.
Iar omul este scop final al naturii în calitatea lui de ființă morală și numai în această calitate.
Deci, după cum omul nu este numai scop în sine, ci şi scop final, Statul de drept, ca rezultat al
acţiunilor morale omeneşti trebuie să devină (sollen) nu numai ca scop în sine, ci şi scop final al
dezvoltării istorice a societăţii omeneşti.

408

DREPTUL INTERNAŢIONAL ÎN CHEIE EUROPEANĂ
Aurora CIUCĂ
Prof. univ. dr., Universitatea
„Mihail Kogălniceanu”, Iaşí, România
aurora_ciuca_2000@yahoo.com

Summary
International law in european clef
The singularity of the Community model of integration, the building of a legal order “Schumanianly” based on the concept of "actual solidarity" of the Member States, the creation and the constant development of the European law in the Luxembourg forum reveal a European approach to
International law. Extremely complex, the relationship between International and European law has
to be analyzed both ways: the role of (classic) International law on European law but also how the
latter is "becoming self-sustaining” in relation with the former. At the same time, the enlarged
(through the starting of EU accession to the European Convention on Human Rights) Europe of human rights shifts the focus on the features of this document and its implementation mechanism.
Key words: International law, European law, International law europenisation.
I. Drept internaţional - drept european
Sintagma „drept internaţional” desemnând dreptul interetatic, opus celui naţional, poartă,
după cum se ştie, amprenta intelectuală a lui Jeremy Bentham. Ideea că dreptul internaţional este
în esenţă o creaţie europeană a fost avansată şi susţinută de o parte a doctrinei de specialitate1.
Fundamentată pe considerente exclusiviste (şi, în mare parte extra-juridice) care neagă universalitatea dreptului internaţional aceasta restrânge dreptul internaţional la popoarele europene, la
cei de „sânge european”2, la creştinii europeni etc. Dreptul internaţional nu poate fi analizat însă
independent de istoria sa, de elementele evolutive specifice epocilor pe care le-a traversat şi care
l-au modelat. Este incontestabil faptul că, până la un punct, istoria dreptului internaţional se
identifică cu istoria Europei (şi apariţia statelor moderne)3 însă, dacă îl privim ca un drept intergrupal sau intersocial îl descoperim de-a lungul timpului în diferite forme. Originile sale pot fi
găsite şi în epocile „pre-etatice”, Antichitatea şi Evul Mediu. Existenţa unor instrumente de drept
internaţional este relevată de documente ce atestă încheierea de tratate pe baze de egalitate, de
tratate de vecinătate (încă din 2500 a.C. cel dintre Lagash si Umma), de aplicarea principiului
pacta sunt servanda (în „tratatul perlei, din 1292 a.C dintre Ramses al II-lea şi regele hitiţilor).
Este consemnată existenţa sistemelor greceşti de apărare colectivă prin intermediul organizaţiilor
(symarchii), a regulilor privind relaţiile cu străinii în antichitatea romană,a regulilor jus fetiale şi

1 Pierre Pescatore, Introduction à la science du droit, 2e réimpression, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 33. De
asemenea, Alexander Orakhelashvili, The Idea of European International Law, European Journal of
International Law, Vol. 17, nr.2, 2006, p. 315., cu referire la H. Wheaton, J. Lorimer, J.Westlake, J.-C.
Bluntschli, H. Bonfils , A. Rivier.
2 Alexander Orakhelashvili, op. cit., p. 320, apud J. Westlake, Chapters on the Principles of International
Law(1890,p. 78) .
3 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Allain Pellet, Droit international public, 8e
édition,L.G.D.J., Montchrestien , Paris, 2009, p.53.
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jus gentium care, la Roma au creat un veritabil „drept internaţional roman”4 etc. În acelaşi timp,
în spaţii non-europene se cristalizează teorii şi practici specifice raporturilor internaţionale: China antică a cunoscut, graţie lui Confucius, prima formulare a ideii de pace universală şi eternă5,
imperiul Balilonian şi cel Egiptean utilizau tratatul şi impuneau jurăminte religioase ca garanţii
pentru respectarea înţelegerilor şi îndeplinirea obligaţiilor etc.
Perioada înfloritoare a Evului Mediu înseamnă dezvoltarea fără precedent a transportului
maritim, gruparea actorilor în vederea întreţinerii de relaţii comerciale (Liga hanseatică) şi, în
acelaşi timp, cunoaşterea şi partajarea unor valori comune ale civilizaţiei. Din punct de vedere
normativ se impune distincţia între războiul just şi cel injust, se cristalizează conceptul de represalii, se dezvoltă diplomaţia (apar ministere de externe, ambasadele permanente) şi arbitrajul.
În fine, pentru că nu ne-am propus o prezentare a evoluţiei dreptului internaţional, ne limităm a aminti transformarea monarhiilor europene în state moderne şi consacrarea lor juridică
prin „momentul Westfalia” care echivalează cu fundamentarea relaţiilor dintre state pe principiile suveranităţii şi egalităţii în drepturi şi cu ridicarea tratatului la rang de instrument internaţional în relaţiile de cooperare.
Instituţionalizarea dreptului internaţional prin crearea organizaţiilor internaţionale (tot după
modelul societăţilor politice anterioare) şi acceptarea acestora ca subiecte de dreptul alături de
state a însemnat o altă treaptă evolutivă. Tratatul (multilateral) indiferent de denumirea specifică,
rămâne instrumentul ce confirmă voinţa statelor de a se grupa în funcţie de interese, regrupa sau
„de-grupa” (prin retragere), de a decide prin intermediul organelor specifice, de a urmări scopurile propuse. Crearea de către state, derularea activităţii conform actului de constituire, structura
instituţională proprie, personalitatea juridică proprie sunt elementele care au condus la ideea
existenţei unui drept al organizaţiilor internaţionale în dreptul internaţional public. Într-adevăr,
atât organizaţiile cu vocaţie globală cât, mai ales, cele regionale, formează „sisteme” de cooperare
interstatală.
Dimensiunea universală actuală a dreptului internaţional este dată de acceptarea principiilor
fundamentale de către state, de credibilitatea tratatului ca instrument al cooperării, de creşterea
numărului organzaţiilor internaţionale şi a domeniilor acoperite de acestea, de existenţa normelor de jus cogens şi a ideii de comunitate internaţională.
Pe plan regional, cea mai vizibilă formă de solidaritate (geografică, ideologică, politică,
economică)6 manifestată în cadrul unei organizaţii internaţionale, o reprezintă, fără îndoială, cea
cunoscută azi ca Uniunea Europeană.
Tratatele constitutive ale celor trei comunităţi au reprezentat documente obligatorii ale dreptului internaţional, generatoare de drepturi şi obligaţii pentru primele şase state, fără a anunţa un
impact asupra ordinii juridice a statelor membre. Natura specială a Comunităţii Europene (CE) a
fost revelată ulterior graţie jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cauzele Van Gend &Loos
în 1963 şi Costa vs. Enel : dreptul Comunităţii se va aplica ca atare) în dreptul intern al statelor
membre, independent de prevederile lor constituţionale şi respectiv, dreptul comunităţii va prevala asupra dreptului statelor membre. Aceste sunt momentele care anunţă îndepărtarea Comunităţii Europene de caracteristicile unei organizaţii interguvernamentale şi crearea „unei noi ordini juridice”, autonome, ale cărei subiecte sunt, pe lângă state, persoane fizice, persoane juridice
şi instituţii comunitare. Calificarea sa este cea de organizaţie „ sui generis„ şi, în continuare, Cur4 Idem. p. 56. Potrivit regulilor Jus fetiale preoţilor le erau recunoscute privilegii comparabile cu cele
diplomatice, dar ”dublate „ de protecţia divină. Originile lui Jus gentium se găsesc în opera pretorilor şi
a jurisconsulţilor şi urmăresc să distingă între drepturile aplicabile în relaţiile dintre cetăţeni (jus civile)
şi dintre aceştia şi non-romani.
5 Idem, p. 53.
6 Nguyen Quoc Dinh et. Al., op. cit., p. 640.
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tea de Justiţie Europeană preia sarcina de a determina relaţia dintre ordinea juridică pe care o
reprezintă şi ordinea juridică de drept internaţional general.
II. Câteva exemple de „europenizare” ale dreptului internaţional
Singularitatea modelului comunitar de integrare, construcţia unei ordini juridice fundamentate schumanian pe o „solidaritate de fapt” a statelor membre, crearea şi continua dezvoltarea a
dreptului european în forul luxemburghez relevă o abordare europeană a dreptului internaţional
dar nu o negare a acestuia.
Este incontestabil faptul că întreaga construcţie europeană este fundamentată pe dreptul internaţional al tratatelor. Nu putem spune că Tratatului de constituire al C.E.E nu este guvernat de
dreptul internaţional atâta timp cât dreptul internaţional permite încheierea a diferite tipuri de
tratate şi voinţa statelor de a crea un anumit tip de obligaţii este respectată. Totuşi, o anumită
detaşare a dreptului european de dreptul internaţional „clasic” s-a produs pe măsura adâncirii
procesului de integrare.
1.Intersecţia Uniunii Europene (ca ordine juridică integrată) cu dreptul internaţional public se
realizează, pe de o parte, în calitatea ei de subiect de drept internaţional (când comunitatea este
parte la acorduri internaţionale) şi, pe de altă parte, atunci când statele membre ale UE au de îndeplinit obligaţii internaţionale (scop în care şi-au transferat competeneţele spre instituţiile comune)7.
Fără a încerca să detaliem extrem de complexa problemă a acordurilor internaţionale încheiate de
către comunitate ca subiect de drept internaţional vom arăta doar rolul CJCE care a decis că aceste acorduri fac parte integrantă, de la data intrării lor în vigoare, din ordinea juridică comunitară8.
Cu alte cuvinte, Curtea U.E. foloseşte dreptul internaţional ca instrument de interpretare a dreptului comunitar (de pildă, în cauza Racke9 s-a invocat principiul pacta sunt servanda).
Atunci când se pune problema angajamentelor asumate de state în domeniile neintegrate aspectele la nivelul U.E. sunt mai complicate. Comunitatea nu mai este în prim-plan, ca subiect de
drept internaţional, ci păstrează rolul de liant între statele membre care, pe baza art. 25 din Carta
O.N.U. îşi îndeplinesc obligaţiile asumate. Relaţiile externe ale UE sunt guvernate de regulile
dreptului internaţional de tip clasic (politica de securitate, cooperarea judiciară în materie penală, cooperare poliţienească).
2.Aplicarea dreptului internaţional general este diferită în dreptul statelor membre ale Uniunii Europene. Două exemple pot fi edificatoare în acest sens: dreptului refugiaţilor şi problema
aplicării rezoluţiilor Consiliului de Securitate al O.N.U. privind combaterea terorismului.
Astfel, Convenţia de la Geneva privind refugiaţii este un instrument de drept internaţional ce
leagă statele lumii (printre care, desigur, statele membre ale EU) dar aplicarea ei efectivă în statele Uniunii se face pe calea dreptului european. Acest fapt este explicat prin aceea că politica de
azil a devenit, odată cu Tratatul de la Amsterdam (1997) parte a dreptului comunitar care poate
decide în cazurile de acordare sau retragere a statutului de refugiat. Dreptul european secundar
-în special directivele- care guvernează problematica refugiaţilor lasă loc interpretării diferite de
către statele membre a obligaţiilor decurgând din Convenţia de la Geneva10.
Transpunerea în dreptul european a rezoluţiilor Consiliului de Securitate O.N.U. prin intermediul regulamentelor europene a suscitat numeroase discuţii (inclusiv după ce CJCE s-a pronunţat
în acestă problemă). Deşi actele Consiliului de Securitate sunt adresate statelor membre ale ONUprintre care se numără şi statele membre ale Uniunii Europene- procesul de europenizare al
7	���������������������������������������������������������������������������������������������������
Ph.
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Weckel, Anne Rainaud, Union Europénne et Developpement d’uneculture européenne de droit international, Droit international et diversité des cultures juridiques, Editions A.Pedone, Paris, 2008, p. 307.
8 Cauza Haegemann, 187/73, CJCE, aprilie 1974.
9 CJCE, C-162/96.
10 Geoff Gilbert, Is Europe Living Up to Its Obligations to Refugees?, EJIL, 15 (2004), p. 976.
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acestora a fost considerat necesar în vederea asigurării aplicării uniforme a dreptului. În două cazuri paradigmatice, Yusuf şi Kadi11, chiar dacă potrivit Cartei O.N.U. dreptul internaţional trebuie
să prevaleze asupra oricăror obligaţii ale statelor membre, CJCE a decis că va aplica dreptul internaţional prin intermediul dreptului european. Cazurile menţionate aduc în prim-plan problema
raportului dintre dreptul internaţional general şi dreptul comunitar şi a competenţelor Comunităţii şi Uniunii de a se pronunţa cu privire la deciziile Consiliului de Securitate O.N.U. dar şi necesitatea păstrării unui echilibru între măsurile adoptate pentru combaterea terorismului internaţional şi protecţia drepturilor omului. Practic, noutatea a fost adusă de Consiliul de Securitate însuşi
care a înţeles să urmărească persoane fizice12 şi nu state prin intermediul rezoluţiilor sale. Soluţia
Curţii (care a decis primatul dreptului internaţional când nu este încălcată o normă de jus cogens13)
arată, pe de o parte, că protecţia drepturilor omului este obligatorie în cadrul luptei împotriva terorismului internaţional şi, pe de altă parte, că în spaţiul comunitar european această luptă nu
trebuie invocată pentru a justifica o zonă de „non-drept”. Se observă cum, în mod paradoxal, în
relaţia dintre dreptul internaţional şi cel naţional se interpune dreptul european care preia sarcina
de implementare a obligaţiilor trasate de organizaţia internaţională gobală14.
3.Ordinea juridică europeană este o ordine juridică integrată (cu caracteristicile amintite) dar
în acelaşi timp, o ordine politică „compusă”15, care reuneşte dimensiunile constituţionale ale statelor membre în domeniul dreptului internaţional al drepturilor omului. Convenţia Europeană a
drepturilor omului este instrumentul principal care odată „însuşit” de către Comunitatea europeană a condus la dezvoltarea unei jurisprudenţe care a ranforsat procesul integrativ fundamentat pe aspectele economice care au reprezentat scopul declarat al construcţiei europene.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituie, cu certitudine, mecanismul ce pune cea
mai puternică amprentă europeană asupra dreptul internaţional general. Drepturile omului fac
parte, alături de democraţie şi conceptul de stat de drept din valorile supreme ale Europei iar
CEDO a creat, prin interpretarea Convenţiei Europene şi a Protocoalelor sale, un standard european comun16 în materie. Însuşirea jurisprudenţei CEDO de către toate statele membre ale Consiliului Europei este o garanţie a implementării dispoziţiilor Convenţiei şi, în acelaşi timp, a
dezvoltării progresive a unui drept internaţional european. Obligaţia de a garanta şi proteja drepturile omului prin măsuri pozitive a condus la elaborarea unor standarde europene în materia
dreptului la un proces echitabil, a protecţiei minorităţilor, a mediului, a familiei etc. Cea mai
importantă realizare, probabil va rămâne aceea a construirii unui spaţiu european liber de pedeapsa capitală.
Relaţia dintre Uniunea Europeană şi Consiliul Europei în domeniul protecţiei drepturilor
omului a evoluat de la ignorare până la cooperare. Curtea de Justiţie a U.E. şi CEDO au avut un
rol esenţial în „convenţionalizarea” dreptului Uniunii Europene şi „unionizarea” Convenţiei Eu-

11 Case T-306/o1, ECR II-3533 şi case T-315/01, [2005] ECR II-3649.
12 Christian Tomuschat, The Kadi Case: What Relationship is there between the Universal Legal Order
under the Auspices of the United Nations and the EU Legal Order?, in Yearbook of European Law
28/2009, Oxford University Press, p. 65.
13 A. Ciucă, CJCE: Hotărârile Kadi şi Al Barakaat sau Antiterorism vs. Drepturile omului, Noua Revistă
a drepturilor omului, nr. 2/2009.
14 Idem, p. 250.
15 Laurence Burgorgue-Larsen, Existe-t-il une „approche européenne” du droit international?Elements
de réponse à partir de la jurisprudence de la Cour de Justice des Commnunatutés européennes, Droit
international et diversité des cultures juridiques, Editions A. Pedone, 2008, p.267.
16 Stefanie Schmahl, The European Court on Human Rights as Centre and Motor of a European Concept of
International Law, Droit international et diversité des cultures juridiques, Editions A. Pedone, 2008, p. 278.
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ropene a drepturilor17. În prezent, relaţia Uniunii Europene cu Convenţia Europeană a ajuns la
cel mai înalt nivel ca rezultat al deciziei politice prin demararea procesului de aderare stabilit de
Tratatul de la Lisabona. Pe lângă ranforsarea sistemului de protecţie al drepturilor omului în Europa aceasta demonstrează că, dincolo de particularităţile sale, Uniunea Europeană continuă să
se comporte ca o organizaţie internaţională18 pe planul relaţiilor internaţionale (procesul de aderare fiind realizabil numai pe calea convenţională).
Nu în ultimul rând trebuie să amintim în acest context imensa influenţă pe care jurisprudenţa CEDO a avut-o şi o are asupra jurisprudenţei Curţii Americane a Drepturilor Omului şi a celei
a Comitetului pentru Drepturile Omului (din sistemul onusian de protecţie) care reprezintă contribuţia la dezvoltarea dreptului internaţional general.
Concluzii
Uniunea Europeană, dincolo de trăsăturile distincte (care ce decurg, în principal, din ideea de
supranaţionalitate) rămâne o organizaţie internaţională. Aşa cum reiese şi din textul Tratatului de
la Lisabona (dar şi din tratatele anterioare) obiectivele U.E. nu se îndepărtează de cele ale O.N.U.
(ca organizaţie tipică de drept internaţional) ale cărei principii, de altfel îşi propune să le respecte:
promovarea păcii, a securităţii, a dezvoltării durabile, a solidarităţii dintre popoare, încurajarea
comerţului liber, eradicarea sărăciei, protecţia drepturilor omului etc. iar ideea de contribuţie la
dezvoltarea dreptului internaţional este mereu prezentă19.
Ceea ce, cu siguranţă este specific dreptului european este modul în care interrelaţionează cu
dreptul internaţional şi cu dreptul intern al statelor membre. În acest triunghi (drept internaţional-drept european-drept intern) vorbim de citirea în cheie europeană a dreptului internaţional
sau de europenizare în sensul în care acesta este folosit de către instituţiile europene pentru a fi
aplicat în dreptul intern20 prin mecanisme instituţionale proprii.

17 Jan Wouters, André Nollkaemper, Erika de Wet, Introduction: The Europenisation of the International
Law, published in The Europenisation of International Law. The Status of International Law in the E.U.
and Its Member States, Amsterdam Center for International Law, Working Papers 2008, University of
Amsterdam, p. 12.
18 Corneliu- Liviu Popescu, Les exigences conventionnelles de l’adhesion de l’Union Européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme, Noua Revistă de Drepturile omului nr. 1/2012, p. 19.
19 Tratatul de la Lisbona, de amendare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratului de creare a
Comunităţii Europene, semnat la 13 dec.2007, art. 2, punctele 1-5, (O.J.2007 C/306/01).
20 Jan Wouters, André Nollkaemper, Erika de Wet, op.cit., p. 6.
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Abstract
Principiul securităţii juridice şi al încrederii legitime în cadrul legislaţiei
şi jurisprudenţei statelor membre ale Uniunii Europene
Atât principiul securităţii juridice, cât şi principiul încrederii legitime sunt deopotrivă reglementate, într-o măsură mai mare sau mai mică, în cadrul legislaţiei Uniunii Europene şi a statelor
membre ale acesteia.
Principiul securităţii juridice este deseori analizat din perspectiva asigurării respectării altor
principii de drept ale statelor membre ale Uniunii, cum ar fi principiul legalităţii, dreptul la un proces echitabil, neretroactivitatea legii, principiul bunei administrări a justiţiei, în timp ce principiul
încrederii legitime este alăturat principiului de bună administrare, al respectării dreptului la apărare, principiului de egalitate sau principiului proporţionalităţii.
Principiul încrederii legitime este prezentat şi analizat ca un principiu derivat al principiului
securităţii juridice. În realitate, această delimitare este realizată mai degrabă la nivelul statelor
membre, decât în cadrul jurisprudenţei Curţii de Justiţie.
Principiul securităţii juridice, aşa cum a fost definit în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene şi în cadrul jurisprudenţei statelor membre ori la nivelul legislaţiei acestora, vizează două
aspecte esenţiale de natură să confere stabilitate normelor de drept şi situaţiilor juridice. În primul
rând, se are în vedere caracterul previzibil al normelor de drept, potrivit căruia cetăţenii sunt protejaţi în faţa modificărilor legislative, fără preaviz, iar pe de altă parte sunt vizate claritatea şi precizia
normelor juridice.
The degree of judicial security is influenced within certain systems of law by the degree of
codification of the norms of administrative law. Therefore, the more regulated the norms are, the
higher is the degree of judicial security, or should be. Of course that there are many factors involved but a distinction must be made between the states that have norms of administrative
procedure in laws in jurisprudence, such as France and Great Britain, at least in what concerns

1 The principle of judicial security has been consecrated by the decision of the Court of Justice in cause
De Geus c. Bosch on April 6, 1962, and the principle of legitimate trust by the decision on July 13, 1965,
Lemmerz Werke / ECSC High Authority, Rec., 1965, p.835. See also EECJ, decision on January 25, 1979,
Racke/Hauptzollamt Mainz, C-98/78, Rec., p. 69.
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the area of elaboration and content of the decisions and the states in which the rules have been
codified in legislative texts- Germany, Italy and Spain.2
We certainly can assert that within the German judicial order, the principle of judicial security enjoys the longest legal regulation and recognition within the national jurisprudence. Unhappily experiencing the implementation of the directives at national level Germany considers that
the future has to be regarded from the perspective of an integrated European legislation, under the
shape of a classical code of civil law or at least under a common frame of referrals according to
the model of the United States.
Currently, there is a group of specialists in Germany working at a European Civil Code, while
another group tries to identify the principles of civil law existing in the primary and secondary
European law3. We must also mention the fact that in Germany, the process of codification lasted,
in the context of the debates regarding the Civil Code, almost a century. In what concerns the
Code of administrative procedure, (Verwaltungsverfahrensgesetz) it has been introduced in 1976,
after approximately 30 years of debates.4
Unlike the judicial security, the legitimate trust has been initially recognized as a principle
only in certain national systems. We are also talking here about the German system, the British
system but not the about the French one where the principle of legitimate trust is currently imposed, but at a very slow pace. What is certain is the fact that the application of this principle
within the EU law is much more limited in content than in the German law.
The introduction of this concept from the German law into the judicial order of the European
Union, respectively the subsequent development within the jurisprudence of the Union and its
application within the member states did not lack significance. This is proven by the many cases
in front of the Court of Justice on the grounds of legitimate trust that has to be respected but also
by the difficulty of the Commission to accept the lack of implementation of certain directives at
national level, as the degree of development of the principle in the German or Dutch systems was
far more developed than the European Union, which determined the imposition of certain restrictions to these states in order to finally determine the implementation.
This aspect is due to the fact that in Germany and the Netherlands5 the principle of protecting the legitimate trust “exerts a type of protection which is particular in some cases, prior even
to the principle of legality of the administration”.6
In the cause Alcan, the Court of justice was firm but in our opinion unfair to the way in which
the integration in the EU has to determine a setback in the evolution of principles grounded by decades in these states, out of the will to comply with the obligations provisioned by the treaties. Being
requested an appeal by the Federal court of German Administration the Court of Justice7 decided
2 M. Fromont, , Droit administratif des États européens, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, p.
212, 213.
3 M. J. Schermaier, German Law în J. M. Smits, Elgar encyclopedia of comparative law, Edward Elgar
Publishing, 2006, p. 286.
4 J. Schwarze, The convergence of the administrative laws of the EU member states în F. G. Snyder, The
Europenisation of law: the legal effects of European integration, Studies in European law and integration,
European law series, Ed. Hart, Oxford, 2000, p. 177, 178.
5 In the Dutch law we encounter the term « legitimate expectation » in the meaning of the promises of the
adminisrtrative authorities, or their information or lack of action. See G. ten Berge, R. Widdershoven,
The principle of legitimate expectations in Dutch constitutional and administrative law, Utrecht University Library, http://www.uu.nl.
6 J. Schwarze, Droit administratif européen, 2nd Edition, Bruylant Publishing House, Brussels, 2009, p.
125, 126.
7 ECCJ, cause 24/95, Alcan II, Rec., p. I-1591.

415

that at national level, “the authorities are obliged by the community legislation to order the reimbursement of the illegally obtained aids even in the cases in which the deadlines according to the
national legislation have expired”.
In the Netherlands, the legitimate expectations can be influenced by the following elements:
policy rule, the rule of a policy, through which an administrative administration can adopt statutory regulations only if it obtained this right in explicit manner through delegation or attribution;
through the directory lines, which do not have the quality of statutory norms or policy rules but
create legitimate expectations to the interested parties as they are often published; also, the legitimate expectations can be determined by promises, information or the lack of activity from an administrative authority.8
In Great Britain, the protection of the legitimate expectations has been developed after approximately 20 years, being influenced by the jurisprudence of the Court of Justice of the EU.
There is also a difference of meaning as in the English law it seems that this principle of legitimate
expectations is more attached to the principle of loyalty than to the principle of judicial security.
In other words, the public authorities are held by the obligation of misleading the privates in
the stage prior to the illegal behavior, being more cautious in protecting the rights of the citizens
in relation to the administration, therefore from this point of view this system is far more severe
than the French administrative system.9
The term for legitimate expectations has been defined by Lord Fraser in the cause Hong Kong
in the meaning of reasonable waiting period but subsequently, in the cause Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service, has asserted that it is preferable to use the term legitimate expectation because not all expectations have effect as they have in the private law. This case
had as object a decision of the prime minister through which the terms and conditions of the
public servants were to be modified based on article 4 of the Order of the Public Service in 1982,
with the breach of the right to consult the unions. The members of the Lords Chamber asserted
that except for the reasons of national security, the unions had to benefit from certain remedies,
namely the legitimate expectations to be consulted before having their rights modified.
The legitimate expectation derived from a long term practice, even if invariable (from the
creation of the service in 1947) in which the workers were consulted before the modification of
the terms and conditions of employment.
The judicial remedy in this case was defined by Lord Diplock who identified three categories
of situations in which the judicial review of a decision could be requested. These situations present the concept of legitimate expectation as being “an aspect of the natural justice from which
derives the procedural structuring of discretion” namely when the obligations or rights applied to
a public servant in the private law were breached, when he was deprived from some benefits or advantages which he had in the past based on a decision and was expected to benefit from, permanently and legitimately until informed that these benefits or advantages no longer belong to them
or cannot be maintained because of rational considerations, but has the possibility to express his
opinion or, in case it received insurance from those taking the decisions that these rights will not be
withdrew, without having the possibility to motivate the decision to maintain them.10
8 The following situations that can create legitimate expectations when the legitimate expectation is
against a statutory regulation cannot be respected, also when the legitimate expectations are based on
incorrect information or error or the mistake is clear and accepted by the interested party. See G. ten
Berge, R. Widdershoven, quoted, p. 421-452.
9 M. Fromont, quoted, p. 267, 268.
10 Still the term legitimate expectation can be analyzed as a substantive attribution of discretion, as an
aspect of attitude. See ca D. Longley, R. James, Administrative justice: central issues in UK and European
administrative law, Publishing House, London, 1999, p. 224, 225.
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In another cause11, Lord J. Sedley indicates that the basic idea that offers the expectancy the
sufficient legitimacy to ensure the application in a legal frame is related to finding a balance as the
legitimacy is not absolute but “a function of expectancy induced by the government” namely “a
function of the political considerations militating against their fulfillment”. This indicates that
when a public authority decides to amend a policy that they have the right to do, this action has
to be balanced so the there is no suspicion of unfairness.
In virtue of its consecration by the jurisprudence, the precise manners of the scope of this
principle are still to be found in Great Britain. The interest of its application in the English law is
high, both as general procedural principle – procedural legitimate expectation- regarding the right
to be heard, to have and express an opinion etc. as well as from material point of view - individual legitimate expectation- namely if an advantage can be granted effectively or can be opposed to
an amendment.12
In the case of the French law, this recognition was not accomplished until late through a decision in 1965 and began to be invoked in 1973. According to the definition given by the Court of
Cassation in France, the principle of legitimate trust refers to the fact that the administrative authorities have to honor the expectations they create, as a logical consequence of the principle of
judicial security. In France we notice a certain difference in treatment regarding the application
of this principle, depending on the act in question. For example, the State Council in France applies this principle much more rigorously when regarding a normative act than in the cases where
a simple administrative decision is in question. The same happens in the case of the principle of
equality.13
For example, in the cause Iovitoni and others v. Romania14 the European Court established
that regarding the moment in which an interpretation of a norm of the Union law is performed,
the significance and scope of that norm is stated, as such or as it should be understood and applied
when entering into force. Therefore, it is clear that the norm interpreted in this manner can and has
to be applied also to the judicial relations from before the decision of the Court. In equal manner,
based on the principle of judicial security, the Court can limit the possibility for a disposition
interpreted by the latter to be invoked if the tow conditions are met: good faith of the interested
parties and the risk of serious perturbations.15
In conclusion, we can state that the judicial security is ensured by the non retroactivity of the
judicial acts with certain exceptions related to reaching some purposes, respectively in the cases
in which the legitimate trust of certain people is respected. Also, the principle of non retroactivity
imposes that no measure adopted by a public authority will be applied to a person if not brought
to their attention.16
11 Cause R. v Ministry for Agriculture, fisheries and food, ex. p. Hamble (Offsohre) Fisheries Ltd. din 1995,
2 ALL ER 714; A. K. Fiadjoe, Commonwealth Caribbean public law, 2nd edition, reviewed, Routledge
Publishing House, London, 1999, p. 262, 263.
12 J. Schwarze, quoted, p. I-97, I-98.
13 M. Fromont, quoted, p. 359.
14 ECHR, Reunited causes Coriolan Gabriel Iovitoni and others v. Romania, no.57583/10, Decision of the
Court on 07.05.2012.
15 The European Court redefined the term of “serious perturbations” and indicated that the “existence of
financial consequences which would result for a member state from a preliminary decision does not
justify itself the limitation in time of this decision. The member state which is required this kind of limitation has the obligation to present to the Court information that would establish the risk of serious
economic repercussions”. To this end, see Reunited causes Coriolan Gabriel Iovitoni and others v. Romania, no.57583/10.
16 ECCJ, Decision on January 25, 1979, Racke/Hauptzollamt Mainz, C-98/78, Rec., p. 69.
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Motto: «N'est-il pas aujourd'hui nécessaire que cette décision de justice
montre ainsi qu'elle est une oeuvre, certes faillible, de raison
et non de seule conviction, surtout lorsque les cris, les souffrances,
voire la déraison, ont, par instants, envahi le prétoire?»
Ronan LE CORRE,
«Une justice de raison ou de conviction?»,
Le Monde, 16 juillet, 2004, p. 23

Rezumat
Acest articol, pregătit pentru Conferința ISAM din anul 2012, reluat, între timp, în colecția de
articole personale ale autorilor, tratează unul dintre principiile fundamentale ale democrațiilor europene, care este consubstanțial cu însăși noțiunea de democrație, acela al independenței judecătorului. Justitia armis valentior est... (Justiția este mai puternică decât armele...), scria în opera sa
Publius Ovidius Naso, tomitanul nostru, marele exilat roman care a înnobilat plaiurile geto-dace cu
versurile sale eterne și cu înțelepciunea-i de neconfundat. Autorii cercetează detaliile raporturilor
subtile dintre independența judecătorului și întregul angrenaj social și politic dintr-un stat european
modern, insistând asupra beneficiilor semnificative pe care respectarea acestui principiu le atrage
într-o democrație funcțională, viguroasă.
Introduction
Les organisateurs de ce colloque nous ont demandé de réfléchir à un thème permanent et universel: «La mission perpétuelle de l’administration publique d’être au service de la société»[1].
Nous nous pencherons sur une administration particulière dans laquelle cette notion d’être au
service de la société revêt une importance particulière. Encore que l’on puisse trouver des situations comparables dans d’autres pays, nous nous limiterons à la France où elle a donné lieu et
donne encore lieu à quelques confusion des concepts qui peuvent s’avérer particulièrement pré419

judiciables aux justiciable que l’on prétend servir en mettant en place des réformes destinées à
transformer la justice en entreprise performante, parfois trop.
Il y a maintenant 25 ans de cela, le ministre de la justice mettait en place dans les tribunaux
français un plan de modernisation, suivi depuis par bien d’autres allant dans le même sens qui eux
aussi posent la question de leur efficacité destiné à transformer la justice française en entreprise
performante. À l’époque un jeune juge considéré comme quelque peu provocateur avait fait part
de ses observations, doutes, et critiques sur l’efficacité des mesures proposées[2], depuis il a quitté provisoirement la profession de juge pour embrasser une carrière universitaire, maintenant
proche de la retraite il tenté par un retour en arrière sur cette question et il remercie les organisateurs de ce colloque de la lui offrir.
Il s’agira donc pour voir si actuellement grâce à ses plans successifs de modernisation et de
rationalisation de l’institution, la justice française rempli sa mission perpétuelle de l’administration publique d’être au service de la société. Pour y parvenir il s’agira donc de mesurer l’efficacité du premier plan de rationalisation de la justice française destiné à la transformer en entreprise
performante et des suivis de se poser quelques questions sur leurs effets en prenant comme étalon
la jurisprudence des juridictions internationales. Ce qui nous amènera à un retour sur une ancienne condition sapientielle de la justice (I) puis à une prospective à l’aune des juridictions internationales (II).
I. Retour sur une ancienne condition sapientielle de la justice
Il y a maintenant près d’un quart de siècle de cela la justice française était globalement considérée comme chère, lente, complexe et inefficace. Surfant sur la mode de l’époque qui se continue
depuis, qui était à l’efficacité[3], y compris en ce qui concerne les services de l’état[4] et les services
publics[5] le garde des sceaux avait fait quelques propositions sur lesquelles il n’est pas inutile de
revenir. Et tout cela d’autant que ses successeurs lui ont emboité le pas en allant dans le même sens
pour accélérer le mouvement tendant à faire de cette justice trop lente une entreprise performante
capable de rendre rapidement des décisions rendus par des tribunaux dont il n’est plus certain
qu’elles puissent véritablement être qualifiée de judiciaires.
Nous écarterons rapidement le problème de la justice pénale les propositions de l’époque se
limitaient à une série de mesures destinées à vider des prisons surpeuplées [6]. Aujourd’hui, 26
ans après les prisons françaises sont toujours surpeuplés et le Conseil de l’Europe dénonce la situation des prisons françaises et des conditions de vie „inacceptables [7] et que la France sur ce
point a pu être qualifiée de lanterne rouge de l’Europe [8]. Mais l’essentiel des propositions étaient
centrées sur la justice civile jugée beaucoup trop lente.
A) Plan de modernisation de la justice au sens sapientogen
On avait alors dans des juridictions collégiales multiplié les exceptions permettant de faire
juger les affaires par un juge unique qu’au surplus on invitait à rédiger cour ce qui paraît pourtant
en contradiction avec l’obligation de motiver les jugements [9]. Ces mesures avaient été accompagnées de l’entrée massive dans les tribunaux de moyens bureautiques et d’un système informatique d’autant plus performant qu’il était ultra centralisé de nature à mettre en place dans les tribunaux un système dans lequel la justice est remplacée par un mécanisme informatisé, rationalisé, productiviste pris par la frénésie de l’évacuation des affaires qui réduit la justice à une simple
affaire de rotation rapide des stocks[10]. Mais la justice ne semble pas avoir été améliorée et sa
lenteur reste un problème récurrent d’où de nouvelles réformes visant elles aussi à réduire le
temps nécessaire à l’obtention d’un jugement et dont le résultat premier est d’aggraver les défauts
dénoncés lors du premier plan.
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B) Les évolutions suivantes
L’entrée massive dans les tribunaux d’un matériel informatique de plus en plus performant et
tout aussi centralisé a permis a permis l’établissement d’un instrument de mesure de l’activité
quantitative du juge de plus en plus fin performant. Lors du premier plan un auteur posait la
question: «à quand les juges payés aux pièces?»[11]. Ils ont maintenant une prime de rendement,
comme le démontre l’analyse d’un texte du ministère de la justice relatif: à la mise en œuvre de la
revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire[12] qui dans un texte
qui est un très bel exemple de langue qui après traduction en langage plus courant, sans le dire
expressément institue une véritable prime de rendement au bénéficie des magistrats.
En effet parmi les textes relatifs à la rémunération des magistrats [13] il en existe un qui prévoit que ceux-ci en plus de leur traitement de base perçoivent diverses primes et qui donne
quelques explications sur les conditions d’attribution de celles-ci[14]. Jusqu’à présent les magistrats, en plus du traitement de base percevaient une prime modulable attribuée en fonction de la
contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, également calculée
en pourcentage du traitement indiciaire brut et versée mensuellement «[15], et dans bien des juridictions, même si c’était dans le dire clairement la contribution du magistrat au bon fonctionnement de la juridiction était la vitesse d’évacuation des affaires à traiter.
Depuis peu [16], le système a été amélioré et clarifié c’est du moins la version du ministre.
Chaque cour d’appel détermine ses « droits de tirage » en différenciant l’enveloppe des magistrats
du siège de celle des magistrats du parquet. La circulaire adressée notamment aux premiers présidents de cour d’appel qui auront à la mettre en œuvre leur donne quelques précisions sur ces
conditions d’attribution et de calcul. Il leur est expliqué que cette revalorisation ne doit pas se
traduire par une augmentation mécanique du taux attribué individuellement à chaque magistrat
en début d’année 2011. Il vous appartiendra au contraire de procéder à une véritable modulation
en fonction des critères précisés dans le texte. Le seul critère légal est « la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire [17]. Cette notion est entendue « la qualité
et la quantité [18] du travail fourni. Il vous appartient de recourir aux possibilités de modulation
offertes – qui ont été accrues dans le cadre de la présente réforme – afin de donner tout son sens
à cette prime et d’assurer une véritable reconnaissance du « mérite » des magistrats affectés dans
les juridictions de votre ressort. Les critères suivants – qui ne sauraient prétendre à l’exhaustivité
– peuvent être dégagés :
- la gestion des flux et des stocks et le respect des délais,
- le degré d’engagement professionnel au regard de la disponibilité pour l’ensemble de la juridiction et du dévouement au service,
- la participation à des tâches non juridictionnelles non rémunérées,
- la charge de travail supplémentaire engendrée notamment par le suivi de dossiers d’une
particulière complexité (la complexité résultant par exemple du nombre de personnes impliquées, de la durée nécessaire d’appréciation) ou par des fonctions d’encadrement intermédiaire ou
l’animation d’un service,
- la capacité à initier et entretenir des relations professionnelles avec les services extérieurs à
la juridiction et à représenter l’institution judiciaire,». le fait que le critère indiqué en tête de liste,
c’est le premier cité soit: «la gestion des flux et des stocks et le respect des délais, démontre bien
la volonté de réduire le fonctionnement de l’institution judiciaire française à une simple affaire de
rotation des stocks et de privilégier les magistrats qui font de l’abattage [19]. Les magistrats français sont maintenant sont soumis à un véritable harcèlement statistique au point que la statistique
quantitative de leur activité devient l’élément essentiel de leur notation toujours aussi déterminante pour leur avancement [20]. Au point que l’on peut résumer l’activité du juge par cette boutade «faites n’importe quoi mais faites le très vite «et celle du greffier par le bon greffier est celui
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qui réussit à notifier aux parties une décision avant même juge ne l’ai pensée voir même avant la
saisine de la juridiction. Ils sont invités à refuser les renvois demandés par les justiciables, on leur
demande des comptes lorsque la longueur des procédures est considérée comme trop longue par
le ministère….
Il est vrai que pour l’interprétation des textes les juges bénéficient maintenant de l’informatique documentaire qui peut être un instrument très utile. Même si c’est l’inverse pour les autres
sites juridiques contenant des analyses des textes et de la jurisprudence en vigueur et de ses évolutions possibles ils bénéficient maintenant d’un accès très facile au site informatique de la cour
de cassation qui a bien compris tout le parti qu’il est possible d’en tirer.
La cour de cassation l’a si bien compris qu’en sus de son activité judiciaire elle mène une véritable politique de communication. Ainsi bien souvent elle accompagne d’un communiqué de
presse les décisions qu’elle rend et qu’elle souhaite voir reprise par les autres juges. On voit la pression à laquelle sera alors soumis le juge qui voudra rendre un jugement allant dans le sens
contraire, d’autant plus que l’on a vu dans des tribunaux comportant plusieurs juges chacun
charge de rendre des décisions à juge unique se voir reprocher l’absence de réunions de concertation permettant de rendre une jurisprudence uniforme pour tout le tribunal.
Le mouvement s’accélère mais il n’est pas sûr que le justiciable y trouve vraiment son compte,
en effet beaucoup de juges font du chiffre en multipliant les radiations, les décisions d’irrecevabilité, de prescriptions… Ainsi le justiciable a très vite une décision qui ne lui sert à pas grand-chose
puisque la question de fonds qu’il posait au juge est évacuée. Le résultat est que les tribunaux sont
de moins en moins saisis. Les chiffres d’activités des tribunaux diminuent au point que l’on peut
en supprimer, les décisions sont rendues dans des délais de plus en plus courts mais s’agit-il encore de décisions judiciaires rendues dans un délai raisonnable conformément au droit du justiciable à un procès équitable et à l’accès au juge?
Il n’est pas certain que si on leur pose la question les juridictions internationales répondent
par l’affirmative à cette question.
II L’efficacité de la justice performante mesurée à l’aune de la jurisprudence des juridictions internationales
A) La Cour européenne de justice
La Cour de justice de l’Union européenne, et avant elle la Cour de justice des communautés
européenne et son Tribunal de première instance ont consacré au bénéfice des citoyens de européenne de nombreux droit fondamentaux dont le droit à une protection juridictionnelle effective
[21] dont le droit à l’accès au juge[22] est un aspect. Si elle était saisie de ce problème, au vu de la
jurisprudence qu’elle a déjà redue il n’est pas certain qu’elle considère comme conforme au droit
au juge cette justice quantitative dont la fonction essentielle est d’évacuer rapidement les affaires
fut-ce au prix de l’évacuation du justiciable.
B) La Cour européenne des droits de l’homme
La Convention européenne des droits de l’homme garantie au justiciable le droit à un procès
équitable [23] que la cour européenne s’attache à faire respecter. Traumatisées par les condamnations de la France pour non-respect du délai raisonnable en raison de procédures trop longues les
autorités françaises réduisent, selon nous à tort le problème du procès équitable à une décision
rendue rapidement ce qui pourrai leur amener bien des surprises si des justiciables français s’avisaient de saisir la cour des conséquences du fonctionnement actuel de la justice française au regard des règles relatives au procès équitable[24].
Le délai raisonnable [25]. Bien sûr une procédure qui dure trop longtemps n’est pas jugée
dans un délai raisonnable [26]. Ainsi il a été jugé que le retard généralisé du système judiciaire
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italien constituait une pratique incompatible avec la convention [27]. La Cour a aussi souligné
l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité[28], mais la crédibilité de la justice pose aussi la question du
délai acceptable, donc ni trop long ni trop court, le délai trop court portant lui aussi atteinte à
la crédibilité de la justice[29].
D’ailleurs, la Cour pour apprécier le délai raisonnable du délai dans lequel l’affaire est jugée
estime qu’il y a lieu de le faire au regard de plusieurs critères: la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités judiciaires et administratives ainsi que l’enjeu de la procédure pour le requérant[30], on est bien loin du fonctionnement de la justice française qui réduit le délai raisonnable à l’extrême rapidité de l’évacuation des affaires.
Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial est lui aussi garanti par la convention européenne des droits de l’homme si cela n’a pas encore été jugé on peut se demander si un
juge enfermée dans un contrôle quantitatif de son activité est encore un juge indépendant et impartial? Une réponse affirmative n’est pas certaine.
Conclusions
La justice, la vraie justice, n’est pas susceptible de stakhanovisme judiciaire. Le souhait souvent légitime du justiciable d’obtenir rapidement une décision de justice doit être concilié avec la
fonction normale du juge de rendre une décision de qualité sans quoi celle-ci ne peut véritablement être qualifiée de décision judiciaire. Gardons-nous de cette «justice – entreprise» trop performante qui, en sacrifiant tout à un impératif d’évacuation rapide des procédures, est la négation
de la justice ce que les juridictions internationales pourraient bientôt avoir à rappeler à certains
états. Pour nous, “Lui, le juge, il reste le maître de l'interprétation juridique, mais pas de la compréhension praxéologique. Ses yeux distinguent avec perspicacité entre des milliers et des milliers
de textes juridiques ce que les yeux des jurés, multipliés et pénétrants, auront su distinguer parmi
les innombrables plis des faits, tels qu’ils se réorganisent par des témoignages et des gestes, par des
probations contradictoires, des falsifications et des vérités évidentes.” (Valerius M. Ciuca, Lectii de
hermeneutica juridica, Ed. Fundatiei Academice AXIS, Iasi, Roumanie, 2005)
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ROLUL PROCURORULUI ÎN ASIGURAREA ÎNCREDERII PUBLICE
ÎN SISTEMUL DE JUSTIŢIE PENALĂ. ASPECTE COMPARATIVE
Viorel MORARI
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Résumé
Dans cet article, nous proposons de parler du rôle des procureurs dans le renforcement de la
confiance publique au système de justice pénale et mettrons en évidence les aspects comparatifs de
ce sujet. Nous suggérons l'idée que les éléments essentiels pour assurer la confiance publique, sont
déterminés par les rapports dans lesquelles le procureur est avec d'autres institutions démocratique
et, aussi, par la mesure dans laquelle le procureur a l'intention de poursuivre l'indépendance nécessaire dans le processus décisionnel.
Mots-clés: procureur, décision, justice pénale, confiance publique, indépendance
În această lucrare ne propunem să vorbim despre rolul procurorilor în consolidarea încrederii
publice în sistemul de justiţie penală şi, vom pune în evidenţă aspectul comparativ al acestui subiect. Vom sugera ideea că elementele vitale de asigurare a încrederii publice sunt determinate de
natura relaţiilor procuraturii cu celelalte instituţii democratice ale statului şi, de măsura în care
procurorul înţelege să acţioneze cu independenţa necesară în procesul de adoptare a deciziilor.
Studiind acest subiect ne-am dat seama că există foarte puţine acte juridice internaţionale care
reglementează acest domeniu. De asemenea, nu sunt acte comunitare ce ar reglementa în sensul
direct acest subiect, însă, există unele reglementări generale tangenţiale, cum ar fi: Liniile Directoare de la Havana ale Naţiunilor Unite cu privire la rolul procurorilor, adoptate în 1990,1 Recomandarea Consiliului Europei Rec(2000)192, Standardele de responsabilitate profesională şi Declaraţia privind obligaţiile şi drepturile esenţiale ale procurorilor, adoptate de Asociaţia Internaţională a Procurorilor (AIP) la 23 aprilie 19993 , Recomandarea 1604 (2003) privind rolul procuraturii în societate democratică guvernată în baza principiului supremaţiei Legii.
Desigur, sistemele de drept, în general, şi cele de justiţie penală, în special, diferă în mod considerabil de la o ţară la alta, după cum şi normele de procedură penală a acestora diferă foarte mult.
Cu toate acestea, Liniile directoare de la Havana şi Standardele Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor conţin reglementări importante cu privire la obligaţiile şi drepturile esenţiale ale procurorilor,
iar Recomandarea Consiliului Europei Rec(2000)19 merge şi mai departe, încercând să stabilească,
regulile de bază care trebuie să guverneze relaţia dintre procurori cu puterea executivă şi cea legislativă, relaţia dintre procurori şi judecători, precum şi relaţia dintre procurori şi poliţie.

1 Liniile Directoare de la Havana ale Naţiunilor Unite cu privire la rolul procurorilor, adoptate în 1990
2 Recomandarea Consiliului Europei Rec(2000)19 privind rolul procuraturii în sistemul de justiţie penală.
3 Standardele de responsabilitate profesională şi Declaraţia privind obligaţiile şi drepturile esenţiale ale
procurorilor, adoptate de Asociaţia Internaţională a Procurorilor (AIP) la 23 aprilie 1999.
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La 25 noiembrie 2011, Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr. 231,4 a adoptat Strategia
de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Obiectivul general al căreia este edificarea
unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de
societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.
În vederea realizării obiectivelor trasate de Strategie, precum şi a acţiunilor indicate în direcţia strategică 2.2. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, prin Ordinul comun al
Ministrului Justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46, din 11 iulie 2013, a fost constituit Grupul
de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi cu privire la activitatea sistemului organelor procuraturii, fiind elaborat şi Conceptul de reformare a sistemului organelor Procuraturii.
Realizarea în practică a acestei reforme întâmpină mai multe greutăţi, motivul principal fiind
lipsa unor reglementări clare a relaţiilor Procuraturii cu celelalte autorităţi publice. În acest context, ţinem să menţionăm că, relaţia dintre Procuratură şi puterea executivă este un domeniu dificil nu doar la noi. Există o varietate largă de grade de independenţă a procurorilor în dependenţă de sistemul de justiţie din ţară. În unele ţări există o independenţă totală a procurorului. Acest
lucru este valabil nu numai în ţări precum Italia unde procuratura face parte din magistratură şi
unde fiecare procuror este independent în mod individual, dar şi în ţări precum Irlanda, Austria,
Spania unde procurorul are o independenţă personală redusă. Deşi în toată lumea se optează
pentru un sistem de justiţie în care Procuratura este independentă există şi o temere în acest sens.
Pe de o parte, într-un sistem independent nu este posibilă influenţa sau luarea unor decizii pe
dosare politice sau pe linie de partid, dar, pe de altă parte, nu se exclude nici riscul că un procuror
independent, dar neprofesionist, poate lua o decizie arbitrară. Putem susţine că este raţional şi
posibil să existe un sistem cu un control democratic asupra politicii de urmărire penală.
Trebuie să existe o „regulă de fier” indiferent de sistemul de drept din ţară. Este, sau nu, procurorul independent în activitatea sa, cert rămâne însă, că nu poate nimeni să-l influenţeze pe un
dosar concret asupra unei decizii de procedură.
În acest sens, pentru a garanta o doză mai mare de independenţă a procurorilor, în Recomandările REC (2000) 19, la paragraful 13, se menţionează următoarele:
„În cazul în care Procuratura face parte din Guvern sau este subordonată guvernului, statele
trebuie să adopte măsuri efective pentru a garanta că:
a. Natura şi dimensiunea puterilor guvernului cu privire la activitatea procuraturii sunt stabilite prin lege;
b. Guvernul îşi exercită puterile într-un mod transparent şi în conformitate cu tratatele internaţionale, legislaţia naţională şi principiile generale de drept;
c. În cazul în care guvernul emite instrucţiuni de natură generală, aceste instrucţiuni trebuie să
fie date în scris şi să fie publicate în mod corespunzător;
d. În cazul în care guvernul are puterea de a da instrucţiuni pentru instrumentarea unei cauze
anume, aceste instrucţiuni trebuie să fie însoţite de garanţii adecvate că sunt respectate transparenţa şi echitatea în conformitate cu dreptul naţional, guvernul având, de exemplu, datoria:
–– de a obţine avizul prealabil în scris din partea procurorului competent sau a organului care
instrumentează cazul;
–– de a explica în mod corespunzător instrucţiunile pe care le-a dat în scris, în special dacă
acestea diferă de avizul dat de procuror, şi să le transmită pe căile ierarhice;
–– de a se asigura, înainte de proces, că avizul şi instrucţiunile sunt incluse în dosar astfel încât
celelalte părţi să poată lua cunoştinţă de acestea şi să facă observaţii pe marginea lor;
4 Legea nr. 231 din 25. 11. 2011 privind aprobarea Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2011–2016.
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e. procurorii îşi păstrează libertatea de a prezenta Instanţei orice argumente juridice pe care le
consideră necesare, chiar şi în cazul în care ei au obligaţia de a reflecta în scris instrucţiunile
primite;
f. Trebuie interzise, în principiu, instrucţiunile de a nu se instrumenta o cauză anume. În caz
contrar, aceste instrucţiuni trebuie să fie excepţionale şi să fie supuse nu numai cerinţelor indicate la paragrafele d. şi e. de mai sus, dar şi unui control specific adecvat, în special pentru
a se garanta transparenţa”.
Despre independenţa procurorilor, în Conceptul de reformare a sistemului organelor Procuraturii se spune că, reglementarea subordonării ierarhice trebuie să pornească de la câteva raţionamente: ierarhia funcţiilor, aspecte economice, operativitate în procesul de organizare a activităţii procurorilor, repartizarea competenţelor în dependenţă de funcţie.
Conceptul de ierarhie a funcţiilor urmează a fi segmentat în ierarhie administrativă şi ierarhie
procesuală. Trebuie să existe o singură treaptă de control ierarhic superior al unui act procesual,
după care actul urmează a fi contestat în instanţa de judecată. Indiferent de câţi procurori ierarhic
superiori pot exista din punct de vedere administrativ, aceasta nu va afecta activitatea procesuală
a procurorului. Această abordare rezultă şi din art. 2991 alin. (4) Cod de procedură penală al
Republicii Moldova,5 care prevede că, actul emis în procedura de control ierarhic superior se
contestă doar la judecătorul de instrucţie.
Pentru a asigura independenţa procurorului este foarte important să existe un mecanism adecvat de selectare şi numire în funcţie a acestora, în special, al Procurorului General. În zadar se optează pentru un sistem independent dacă puterea executivă sau cea legislativă va găsi destule pârghii
pentru a influenţa procurorul în luarea unor decizii. Nu este vorba despre o independenţă absolută
a procurorului, astfel, Recomandarea Consiliului Europei Rec(2000)19 prevede că: „în ţările în care
procuratura este independentă de guvern, statul ar trebui să adopte măsuri eficiente pentru a garanta că natura şi întinderea independenţei procurorului să fie stabilite de lege”.
Dacă ne referim la numirea în funcţie a Procurorului General, atunci este important ca metoda de selectare să fie de o asemenea manieră încât, acesta să se bucure de încrederea, atât a procurorilor, cât şi a tuturor cetăţenilor. Este evident faptul că, în orice sistem politicul va dori să aibă
posibilitatea de a influenţa numirea în funcţie a Procurorului General. Procedura de numire,
însă, urmează să fie una democratică, apolitică, bazată pe experienţă şi profesionalism. Procurorul General trebuie să fie protejat de lege în cazul unei demiteri abuzive, fundamentată pe motive
şi principii politice.
Un studiu comparativ arată că în Bulgaria, Finlanda, Franţa, Germania România Portugalia, Slovacia – Procurorul General este numit şi revocat din funcţie de Preşedintele ţării. Pentru
Franţa, România, Slovacia şi Bulgaria este necesară propunerea făcută de Consiliul Superior al
Magistraturii. În Slovacia Procurorul General numeşte şi revocă din funcţie pe Prim Procurorul
adjunct şi pe ceilalţi procurori adjuncţi. În Germania pentru ca Preşedintele să numească Procurorul general are nevoie de propunerea Ministrului Federal al Justiţiei, cu confirmarea Parlamentului (Bundesrat). Procurorii de la nivelul landurilor sunt numiţi de către Ministrul de Justiţie al landului respectiv. În Portugalia Preşedintele ţării are nevoie de propunerea Guvernului
pentru a numi Procurorul General.
Comisia de la Veneţia şi-a exprimat opinia în ce priveşte demiterea din funcţie a Procurorului
General, în felul următor:
„Un element important pentru independenţa Procurorului General este protejarea sa împotriva
unei demiteri arbitrare sau motivate din punct de vedere politic. Dacă puterea executivă sau cea
5 Legea nr. 122 – XV din 14.03.2003 cu privire la adoptarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova
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legislativă are puterea de a-l demite oricând doreşte acest lucru, atunci acesta nu îşi poate exercita
funcţia cu independenţa absolută care este esenţială. Pe de altă parte, implicarea Parlamentului sau
în alt caz a Guvernului în decizia de demitere ar putea să-l atragă în arena politicii de partid, ceea
ce ar fi indezirabil. Motivele de demitere ar trebui să fie enunţate în Constituţie, de ex. comportament neadecvat specificat sau incapacitate. Un organism a cărui membri se bucură de încrederea
publică trebuie să investigheze reclamaţiile privitoare la un comportament neadecvat sau incapacitate şi, în cazul în care constată că reclamaţia este întemeiată, face o recomandare de demitere dacă
este de părere că demiterea este justificată”.
Potrivit Conceptului de reformare a sistemului organelor Procuraturii : „modalitatea de
numire şi revocare a Procurorului General are un rol foarte important în cadrul unui sistem care are
menirea de a garanta funcţionarea corectă a organelor procuraturii”. Reieşind din aceasta, grupul
de lucru recomandă, ca model potrivit pentru Republica Moldova, următoarea procedură de
numire a Procurorului General:
a) Procurorul General este numit de către Preşedintele ţării la propunerea Consiliul Superior
al Procurorilor;
b) candidatura urmează să fie aleasă prin concurs deschis la care pot participa procurori şi
alte persoane;
c) Preşedintele ţării poate refuza motivat candidatura în termen de 30 de zile. Propunerea
repetată a aceleiaşi candidaturii (făcută cu votul a 2/3 din numărul membrilor CSP) obligă Preşedintele de a emite, în termen de 30 de zile, Decretul de numire în funcţie.
Stabilirea Consiliului Superior al Procurorilor ca organ de selectare a candidatului la funcţia
de Procuror General are drept scop reducerea la maxim influenţa politică asupra acestei proceduri. Criteriile pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General urmează să fie reglementate în lege.
Se propune, de asemenea, ca mandatul Procurorului General să fie de 7 ani, fără drept de realegere. Această schimbare impune reglementarea expresă a faptului că mandatul Procurorului
General în funcţie la data intrării în vigoare a noilor prevederi continuă până la expirarea mandatului pentru care a fost ales, de 5 ani, potrivit legii în vigoare.
Modelul propus, de numire a Procurorului General, impune modificarea prevederilor Constituţionale (art. 125 alin. (1)), după cum urmează –
„Procurorul General se numeşte de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului
Superior al Procurorilor, conform prevederilor legale, pentru un mandat de 7 ani, fără drept de a fi
numit din nou în această funcţie.”.
De asemenea, în Concept se menţionează că, procedura de eliberare din funcţie a Procurorului General urmează a fi similară procedurii de numire în funcţie.
În cazul în care va exista voinţă politică şi va fi posibilă modificarea Constituţiei acest model,
de numire în funcţie şi de demitere a Procurorului General, va deveni o realitate, care, dacă nu va
exclude în totalmente orice influenţă politică şi de partid, atunci o va limita foarte mult.
Există, de asemenea, unele sisteme în care organul legislativ joacă un rol important în numirea sau demiterea procurorilor sau Procurorului General, de obicei în urma propunerii acestora
de către guvernul sau preşedintele ţării respective sau de către un alt organ competent. Această
procedură de numire a Procurorului General se regăseşte în Letonia, Lituania, Ungaria.
În Lituania - Procurorul General este numit de Parlament pentru un mandat de 7 ani şi este
eliberat din funcţie de către Preşedintele Republicii. În Letonia – Procurorul General este numit
şi eliberat din funcţie de Parlament la propunerea Preşedintelui Curţii Supreme. În Ungaria
Procurorul General este ales de către Parlament pentru o perioadă de 6 ani la propunerea Preşedintelui Republicii.
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Există state unde funcţia de Procuror General (de exemplu Polonia) este exercitată de Ministrul Justiţiei care este numit de Parlament. Adjuncţii acestuia sunt numiţi de Primul Ministru la
propunerea Ministrului Justiţiei. Ministrul Justiţiei îi numeşte pe ceilalţi procurori (în cazul procurorilor militari, la propunerea Ministrului Apărării). Ministrul Justiţiei are şi competenţa de a
promova procurorii.
Pot exista situaţii în care organul legislativ interesat prea mult într-o cauză individuală să
comenteze deciziile unui procuror. Din păcate, se întâmplă, exact atunci când există o preocupare politică cu privire la o anumită cauză, ca organul legislativ să se manifeste cel mai adesea şi
poate fi foarte dificil în aceste circumstanţe să se tragă o linie între comentariile generale şi imixtiunea într-o anumită cauză. Prin natura lor, politicienii tind să reacţioneze rapid la opiniile
mass-media, care deţin efectiv puterea de a crea sau de a distruge cariere politice.
Din acest motiv, există marele pericol ca un control legislativ asupra activităţii procurorului
să devină un instrument prin care presiunile mass-media să fie folosite pentru a submina independenţa procurorului. Important este, ca procurorul, atunci când i se cer anumite detalii pe un
caz individual, să fie cât mai sumar în declaraţiile sale şi să nu specifice anumite detalii concrete
din dosar.
Iar, în cazul în care Parlamentul va putea decide asupra demiterii procurorului, atunci, să o
facă, de fiecare dată, doar în baza legii şi cu argumentări motivate.
În concluzie, vom menţiona că, în ciuda varietăţii de modele referitoare la sistemele de justiţie, procurorul joacă, peste tot, acelaşi rol esenţial de asigurare a unei proceduri corecte de garantare a libertăţilor individuale şi a supremaţiei legii, precum şi a respectării drepturilor tuturor
părţilor implicate în sistemul de justiţie penală. Atât puterea executivă, cât şi cea legislativă, trebuie să aibă capacitatea de a reglementa juridic politica de urmărire penală în stat. În activitatea
sa, însă, procurorul trebuie să aibă posibilitatea de a decide individual asupra unui caz concret
fără a fi influenţat de superiori, de mass-media sau de presiuni politice. Independenţa procurorului va fi asigurată şi de modalitatea prin care procurorii şi, în special, Procurorul General, vor
fi numiţi şi demişi din funcţie. În această ordine de idei, pledăm pentru principii obiective, bazate pe competenţe profesionale şi responsabilitate.
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Abstract
Combating criminality represents a continuous process consisting of the systemic activity of the
law-enforcement authorities, public prosecutor’s office, of the judicial and penitentiary system. The
appropriate provision with qualified staff, sufficient technical and financial means within these establishments has a direct influence on the quality of the act of justice. Besides this, the legal tools
which the competent authorities dispose of - the legislative and regulatory basis - have a great importance as to the quality of ensuring the legal order. Since the laws in this field are conflicting, the whole
process of combating criminality will be compromised, fact that represents a negative impression in
the development of a democratic society with aspirations for the European integration. At present,
this situation was created in the Republic of Moldova by enacting the Law No 59 of the 29th of March,
2012 on special investigation activity which substitutes the Law No 45-XIII on operational investigation activity of 12th of April, 1994 and the supplementation of the Criminal Procedure Code of the
Republic of Moldova No 122-XV of 14th of March, 2003 by the Law No 66 of the 05th of April, 2012,
where a new compartment was introduced as paragraph no 5: “Special Investigation Activity”.
Integrarea europeană reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe şi interne a Republicii
Moldova, menit sa asigure crearea pe plan intern a unui sistem de securitate, stabilitate şi prosperitate, guvernat de valorile democratice şi respectul faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Drept urmare, eforturile Republicii Moldova au fost şi sînt orientate spre implementarea
cu responsabilitate a angajamentelor asumate pe plan extern în raport cu Uniunea Europeană şi
în raport cu alte structuri europene şi internaţionale, iar pe plan intern – spre întreprinderea unor
măsuri de modernizare a ţării sub aspect politic, economic, social, fortificarea voinţei politice
necesare promovării reformelor, precum şi identificarea domeniilor de intervenţie.
Pentru realizarea aspiraţiilor de integrare europeană, Republica Moldova şi-a propus să depună eforturi conjugate în vederea realizării reformelor în domeniul justiţiei. Prin urmare, în Legea
nr. 231 din 25.11.2011 a fost aprobată Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 20112016, unde a fost planificată revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare.
Necesitatea ajustării cadrului normativ în domeniul activităţii operative de investigaţii a apărut în vederea realizării obiectivului 49 « Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul investigaţiilor
şi urmăririi operative la instrumentele internaţionale de combatere a criminalităţii transfrontaliere » al Programului naţional privind implementarea Planului de Acţiuni dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize, precum şi în vederea ajustării
legislaţiei naţionale la rigorile internaţionale în legătură cu neconcordanţa unor prevederi ale
Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii cu prevederile
Codului de procedură penală, adoptat în 2003 şi realitatea actuală, precum şi urmare recomandărilor înaintate de către comisiile de evaluare ale Comisiei Europene în anul 2010.
430

Ca rezultat, a fost adoptată Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 113-118/373 din 08.06.2012, care substituie Legea nr. 45-XIII
din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii. Ulterior prin Legea nr.66 din 05.04.2012
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV
din 14.03.2003, a fost introdusă o nouă secţiune nr.5: „Activitatea specială de investigaţii”.
Aceste acte legislative au fost adoptate cu scopul armonizării legislaţiei naţionale cu standardele europene de combatere a criminalităţii în raport cu respectarea drepturilor fundamentale ale
omului.
Prin adoptarea actelor legislative menţionate legiuitorul a modificat nu numai denumirea
acestei activităţi juridice (a fost - activitatea operativă de investigaţii, în prezent – activitatea specială de investigaţii), dar şi conceptul şi esenţa acţiuni specifice, încadrând majoritatea măsurilor
speciale de investigaţii în prima fază a procesului penal: „Urmărirea penală”.
Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii datorită imperativului timpului nu mai corespunde nici actualităţii şi nici necesităţilor organelor de drept.
Condamnarea Republicii Moldova de către CEDO în cazul Iordachi şi alţii versus Moldova şi-a
pus amprenta asupra determinării organelor de drept în vederea revizuirii prevederilor din acest
domeniu astfel încât să ofere garanţii reale împotriva eventualelor abuzuri în cursul aplicării măsurilor operative de investigaţii.
Proiectul noii Legi privind activitatea specială de investigaţii prevede o nouă abordare despre
desfăşurarea activităţii speciale de investigaţii, fundamentându-se prioritar pe protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, protecţia datelor cu caracter personal şi pe experienţa
şi pe cele mai bune practici ale statelor-membre ale Uniunii Europene în acest domeniu.
Potrivit autorilor noul proiect al Legii privind activitatea specială de investigaţii prevede desfăşurarea măsurilor speciale de investigaţii atât până la începerea urmăririi penale, cât şi în cursul
urmăririi penale, cu autorizarea judecătorului de instrucţie, procurorului sau conducătorul instituţiei care potrivit prezentei legi este în drept să fie subiect al activităţii speciale de investigaţii.
O nouă abordare a proiectului Legii menţionate constă în optimizarea numărului măsurilor
speciale de investigaţii comparativ cu Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 cu privire la activitatea
operativă de investigaţii şi revizuirea conceptului unor măsuri în corespundere cu necesităţile
organelor de drept şi în vederea asigurării unor garanţii reale drepturilor şi libertăţile omului.
În opinia lor un element nou este atribuirea proiectului de Lege unui titlu nou de ,,activitate
specială de investigaţii” propice termenelor utilizaţi în legislaţia europeană: România, Belgia şi
ţările baltice, precum şi potrivit Recomandării Consiliului Europei (2005)10 cu privire la tehnicile speciale de investigaţii.
O nouă abordare a proiectului Legii vizează uniformizarea termenilor naţionali în domeniul
activităţii speciale de investigaţii cu cei prevăzuţi în legislaţia europeană (ex. infiltrarea operativă
- investigaţii sub acoperire; activitatea operativă de investigaţii - activitatea specială de investigaţie, etc.), inclusiv operarea cu termeni noi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (în particular Convenţia de Cooperare Poliţienească în Europa de
Sud-Est, ratificată prin legea nr. 5-XVI din 07.02.2008).
O particularitate notorie este introducerea în proiectul Legii a prevederilor ce ţin de protecţia
datelor cu caracter personal de subiecţii care sunt abilitaţi şi autorizaţi de a aplica prezenta Lege,
conformându-se Legii nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
O particularitate distinctă a proiectului de Lege este excluderea prevederilor privind asistenţa
socială şi modificarea conceptului de retribuire a muncii pentru unele categorii de persoane care
îşi dau concursul subiecţilor activităţii speciale de investigaţie.
Potrivit practicii europene, persoanele care îşi dau concursul organelor de drept în cadrul
activităţii speciale de investigaţii nu sunt asigurate cu pensii din contul statului, iar relaţiile de
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muncă sunt reglementate în baza unor acorduri bilaterale, axându-se în mod principal pe calitatea activităţii prestate şi nu pe cantitatea acestora.
Un alt argument privind excluderea prevederilor privind asistenţa socială a categoriilor de persoane menţionate supra constă în contribuţia relativ considerabilă în combaterea criminalităţii.
Pe de altă parte, persoanele care îşi dau concursul în cadrul activităţii speciale de investigaţii
vor fi în măsură să pretindă o primă mai mult sau mai puţin valoroasă în funcţie de contribuţia
acordată.
Proiectul de Lege defineşte activitatea specială de investigaţii cu scopul de bază în asigurarea
securităţii statale şi combaterea criminalităţii, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor ceea ce corespunde în totalitate cu Recomandarea CoE (2005) 10 cu privire la tehnicile speciale de investigaţii în legătură cu infracţiunile grave,
inclusiv acte de terorism care stabileşte că scopul tehnicilor speciale de investigaţii sunt combaterea criminalităţii şi asigurarea securităţii statului.
Realizarea activităţii speciale de investigaţii în concepţia promovată de prezentul proiect de
Lege implică desfăşurarea acestora atât în cadrul procesului penal, cât şi până la pornirea procesului penal cu specificarea exactă şi exhaustivă a măsurilor speciale de investigaţii care pot fi realizate şi cu indicarea expresă a autorităţii competente în drept să autorizeze aceste măsuri.
Potrivit autorilor, desfăşurarea măsurilor speciale de investigaţii până la pornirea procesului
penal sînt orientate spre prevenirea infracţionalităţii, constatarea la timp, în mod complet şi fără
echivoc faptele ce constituie infracţiuni. La această fază echivalentă fazei actelor premergătoare în
legislaţia României este supusă verificării informaţia cu privire la probabilitatea comiterii unor
fapte de ordin penal. Urmare constatării veridicităţii informaţiei cu privire la săvârşirea unei fapte penale aceasta ar putea condiţiona pornirea procesului penal. La această fază, în cadrul investigaţiilor prealabile nu pot fi luate măsuri procesuale ori administrate probe.
La faza menţionată, fără prejudicierea drepturilor legale ale persoanei, sunt întreprinse măsuri cu scopul evitării pornirii unui proces penal care în lipsa elementelor suficiente ar condiţiona
încetarea acestuia cu eventualele revindecări.
Păstrarea fazei premergătoare pornirii procesului penal şi desfăşurarea măsurilor speciale de
investigaţii pînă la pornirea procesului penal în privinţa faptelor şi persoanelor constituie etapa
actelor preliminare în limitele căreia este acumulată şi verificată informaţia care în cazul întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii va constitui temei pentru începerea urmăririi penale.
Această fază nu este întotdeauna obligatorie pentru organele de drept, dar urmăreşte scopul
de a contribui la eficienţa procesului penal în limitele definite de Lege.
În cadrul pornirii procesului penal, măsurile speciale de investigaţii dispuse condiţionează
administrarea probelor în condiţiile legii cu conţinut probant.
Controlul asupra măsurilor speciale de investigaţii dispuse va fi asigurat de organul care le-a
autorizat.
Legea privind activitatea specială de investigaţii conţine 20 măsuri speciale de investigaţii, fiind repartizate în funcţie de nivelul de autorizare a acestora, dar şi în funcţie de etapa de realizarea a acestora (pînă la pornirea procesului penal sau după pornirea procesului penal), iar lista
acestora este expresă şi exhaustivă.
Adoptarea prezentei Legi a condiţionat modificarea altor legi (inclusiv a Codului de procedură penală prin stipularea exactă a măsurilor speciale de investigaţii care vor fi desfăşurate de la
momentul începerii procesului penal), unor hotărâri de guvern (secrete) adoptate în acest sens
pentru buna implementare a noii Legi precum şi a actelor departamentale.
Legea menţionată a fost elaborată ca urmare a prerogativei de integrare europeană, uniformizarea practicii în domeniu, jurisprudenţei CEDO (Iordachi şi alţii versus Moldova), Recomandă432

rii CoE (2005) 10 cu privire la tehnicile speciale de investigaţii în legătură cu infracţiunile grave,
inclusiv acte de terorism, legislaţia României, Belgiei şi ţărilor baltice.
Potrivit autorilor menirea proiectului de Lege menţionat este de a asigura eficient, prin metode şi tehnici moderne, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi, ca consecinţă, diminuarea fenomenului infracţionalităţii, inclusiv acordarea unui suport organelor de urmărire penală în realizarea actului de justiţie.
Recunoaştem că, drumul schimbărilor deseori este foarte anevoios, nu se obţin rezultatele
dorite după primii paşi. Salutăm intenţiile autorităţilor de a schimba lucrurile spre bine.
Legea privind activitatea specială de investigaţii (al.1, art.1) defineşte activitatea specială de
investigaţii ca o procedură cu caracter secret şi/sau public, efectuată de autorităţile competente,
cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informaţii necesare
pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii publice,
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. Codul de procedură penală, secţiunea a 5-a spune că activitatea specială de investigaţii reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire penală cu caracter public şi/sau secret efectuate de către
ofiţerii de investigaţii în cadrul urmăririi penale numai în condiţiile şi modul prevăzut de Codul
de procedură penală. Nu este clară poziţia legiuitorului, atunci când tratează aceeaşi activitate în
două modalităţi, prin prisma Legii privind activitatea specială de investigaţii şi Codului de procedură penală.
Diferite sunt şi temeiurile de efectuare a activităţii speciale de investigaţii. În Lege privind
activitatea specială de investigaţii temei servesc:
1) circumstanţe neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
2) informaţiile, devenite cunoscute, privind:
a) fapta prejudiciabilă în curs de pregătire, de comitere sau comisă, precum şi persoanelor
care o pregătesc, o comit ori au comis-o;
b) persoanele care se ascund de organele de urmărire sau de instanţa de judecată ori care
se eschivează de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele dispărute fără urmă şi necesitatea stabilirii identităţii cadavrelor neidentificate;
d) circumstanţele care pun în pericol ordinea publică, securitatea militară, economică,
ecologică sau de altă natură a statului.
3) actele procesuale ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale judecătorului
de instrucţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
4) interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
5) raportul ofiţerului de investigaţii privind circumstanţele ce pun în pericol securitatea proprie, a familiei sale şi a persoanelor apropiate lui.
Codul de procedură penală prevede numai 3 temeiuri de efectuate a măsurilor speciale de
investigaţii şi anume:
1) actele procesuale de dispoziţie ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale
judecătorului de instrucţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
2) interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
3) cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Din cele 20 măsuri speciale de investigaţii numai 3 pot fi efectuate în afara procesului penale.
Acestea sînt chestionarea, culegerea informaţiei despre persoane şi fapte, identificarea persoanei.
Celelalte măsuri speciale de investigaţii sunt permise de efectuat numai în cadrul urmăririi penale cu autorizarea procurorului şi judecătorului de instrucţie.
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Potrivit Legii numai subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţie şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului Instituţiilor Penitenciare sunt
investite cu atribuţii în vederea acestei activităţi specifice. Dintre autorităţile publice menţionate
numai Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal dispun de
organe de urmărire penală. Aceasta ne permite să concluzionăm că deşi în lege sunt prevăzute 20
măsuri speciale de investigaţii Ministerul Apărării, Serviciului de Informaţie şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat vor putea aplica numai pe cele care sînt permise de efectuat în
afara procesului penal.
În concluzie evidenţiez câteva probleme de înfăptuire a măsurilor speciale de investigaţii:
1. nu există o poziţie unică a legislatorului în ceea ce priveşte definirea activităţii speciale de
investigaţii – în Legea privind activitatea specială de investigaţie este dată o denumire, în
Codul de procedură penală – altă. Acest fapt va permite interpretare ambiguă a acestui
proces, ca rezultat îngreunându-se întregul proces de aplicare a justiţiei;
2. la fel legile vizate întemeiază în mod diferit motivul aplicării măsurilor speciale de investigaţii şi nu este clar în ce condiţii. În viziunea autorului nu poate una şi aceeaşi acţiune să
fie într-acelaşi rând măsură specială de investigaţie şi acţiune de urmărire penală, denumirea fiind identică. Legea activităţii speciale de investigaţii spune că măsurile speciale de
investigaţii: „identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic; urmărirea vizuală;
investigaţia sub acoperire; colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată; cercetarea
obiectelor şi documentelor; achiziţia de control pot fi efectuate atât în cadrul unui proces
penal, cât şi în afara acestuia. În Codul de procedură penală nu se conţin masuri speciale
de investigaţii, care sunt specificate în Legea activităţii speciale de investigaţii, anume: colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată şi cercetarea obiectelor şi documentelor.
3. o bună parte de autorităţi publice investite cu atribuţii în vederea înfăptuirii masurilor
speciale de investigaţii, sunt private de dreptul de a aplica măsurile speciale de investigaţii
prevăzute în lege, cu excepţia celor de: chestionare; culegerea informaţiei despre persoane
şi fapte; identificarea persoanei, deoarece celelalte sunt permise numai în cadrul procesului
penal, potrivit modificărilor din Codul de procedură penală, operate prin Legea nr. 66 din
05.04.2012.
În opinia autorului, legiuitorul urmează să facă o delimitare expresă dintre măsurile speciale
de investigaţii şi acţiunile de urmărire penală, fapt ce va permite aplicarea uniformă şi fără dificultăţi a normelor codului de procedură penală şi Legii privind activitatea specială de investigaţii
de către organele de ocrotire a normelor de drept.
Având în vedere cele expuse mai sus, autorul ajunge la concluzie că odată cu intrarea în vigoare a modificărilor din Codul de procedură penală, potrivit Legii nr.66 din 05.04.2012, care va intra
în vigoare la 27.10.2012 şi Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii,
care va intra în vigoare la data de 08.12.2012, procesul de combatere a criminalităţii va fi afectat în
mod considerabil. Mai mult ca atât în perioada 27.10 – 08.12.2012 prevederile secţiunii 5 din Codul de procedură penală vor fi inaplicabile din cauza intrării în vigoare a Legii privind activitatea
specială de investigaţii doar la 08.12.2012. Ar fi logic ca modificările operate în Codul de procedură penală să intre în vigoare odată cu noua Lege privind activitatea specială de investigaţii.
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Abstract
Among the constant concerns of a company should include concern for crime. This, while the
phenomenon is becoming more and more integrated in the preference of young social environment,
but also of those who become victims of adults who take advantage of the credulity first. European
countries have been concerned with finding methods of coercion to respond primarily to the need for
education and integration of juvenile offenders and the establishment of judicial proceedings to be
respected the rights and interests of crossing a criminal trial during juvenile period. In some European legislation, regulations regarding juvenile offenders are in the framework laws such as the
Criminal Code and Criminal Procedure Code while in other European legislation has gone to the
extent that the rules of juvenile offenders were grouped in a safe juvenile justice code.
Romanian legislation, provisions concerning the criminal liability of minors are found in the Criminal Code in force - law adopted in 1968, republished in 1997 and amended several times so far. Specifically, a code is assigned full title of this regime: Title V Minority (Art. 99 - Art. 1101). And the new
Criminal Code (adopted by Law 286/2009) not still in force, there are a number of provisions relating
to the sentencing of juvenile offenders in Title V of the Code, entitled Minority (art. 113 - art. 134).
Similarly, the Code of Criminal Procedure - republished in 1997 and subsequently amended
several times, contains separate chapter - entitled "Procedure in cases involving juvenile offenders"
(art. 480 - art. 493). As detailing the procedure and the New Code of Procedure, adopted by Law
135/2010 - not still in force (art. 504 - art. 520). In addition to this procedure distinct new Criminal
Procedure Code contains further provisions relating to custodial measures applicable to minors and
their detention regime, etc.
Given the objective causes which led to postponement of the entry into force of the new codes
(Penal and Criminal Procedure), the set of legal provisions relating to juvenile offenders included
both in the criminal law and procedure, but the existence of the courts judgment of specialized in
prosecuting cases involving juvenile offenders, we strive to build a "Juvenile Justice Code" - responding to the particularities of cases involving juvenile offenders and that includes all the provisions
relating to the liability regime of minors and their procedure.
Scurt istoric al reglementărilor privitoare la infractorii minori
Activităţile pe care le desfăşoară minorul sunt consecinţa modului în care a fost educat şi socializat de părinţi şi educatori. Un concept utilizat în literatura de specialitate este cel de delincvenţă juvenilă, care desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care n-au împlinit
vârsta majoratului.
Cu privire la o definire a acestei noţiuni, sunt trei tipuri de interpretări:
- juridică – are în vedere minorul sau tânărul care are sau nu responsabilitate;
- socială – are în vedere faptul că anumite categorii de minori sau tineri se confruntă cu o
serie de dificultăţi de adaptare psihică şi socială;
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- victimologică – are în vedere ameninţările la adresa minorilor, aceştia putând fi supuşi unor
rele tratamente sau diferitelor abuzuri în interiorul şi în afara familiei1.
Unii specialişti au arătat că la baza delincvenţei juvenile stau elemente de natură psihică, cum
ar fi: agresivitate, frustrare, instabilitate afectivă şi comportamentală, egocentrism etc., toate acestea configurând un decalaj între maturitatea fizică şi cea psihică. Alţi specialişti, în special cei din
domeniul sociologic, acordă un rol determinant în apariţia delincvenţei juvenile elementelor cu
caracter socio-cultural şi condiţiilor vieţii sociale. Diferenţele existente între sistemele de valori
ale familiilor din mediul urban în raport cu cele din mediul rural, ale familiilor complete în raport cu cele incomplete, nivelul de instruire al părinţilor şi cel al copiilor, condiţiile sociale şi
economice în care trăiesc, pe fondul unor probleme de climat conjugal, pot avea efecte negative
ori pozitive în dezvoltarea personalităţii minorului.
Legislaţiile moderne au adoptat în legătură cu infractorii minori, un regim special, format nu numai din măsuri educative, ci şi din pedepse. Odată cu regimul special penal, legislaţiile au instituit şi
un regim procesual special, prin încredinţarea urmăririi şi judecării unor organe şi instanţe speciale,
cu o procedură de natură să ocrotească drepturile şi interesele acestei categorii de infractori.
În decursul timpului, protecţia procesuală care s-a acordat minorilor infractori s-a manifestat
pe două planuri: pe de o parte s-a instituit o jurisdicţie specială, iar pe de altă parte, s-au adoptat
dispoziţii de procedură penală care să apere interesele legitime ale minorilor în cursul urmăririi
penale şi al judecăţii.
Astfel, în Codul de procedură penală din 1936 se prevedea că instrucţia prealabilă şi judecata
minorilor sub 15 ani se desfăşoară în faţa instanţei pentru minori, potrivit unei proceduri speciale, iar pentru minorii cu vârstele cuprinse între 15 şi 18 ani, se desfăşoară în faţa instanţei de
drept comun, pe baza unor dispoziţii de ocrotire.2
O experienţă interesantă s-a încercat în privinţa perfecţionării sistemului sancţionator al minorului prin instituirea sistemului prevăzut de Decretul nr. 218/19773. Acesta a reprezentat cadrul
normativ4 privind procedura aplicabilă infractorilor minori în perioada 1977 – 1992. În art. 2 se
prevedea că, în cazul săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală de către un minor cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 18 ani, se va dispune încredinţarea acestuia colectivului în care munceşte sau
învaţă, stabilindu-se, totodată, reguli stricte de disciplină şi comportare, a căror respectare era
urmărită de colectivele de muncă sau învăţătura şi de familie.
În baza aceluiaşi decret, faptele se judecau în colectivele în care minorii munceau sau învăţau,
cu participarea reprezentanţilor colectivelor de muncă, ai organizaţiilor de tineret şi sindicale, ai
şcolii, în prezenţa părinţilor sau a altor persoane în îngrijirea cărora se aflau minorii. Judecata se
făcea de către o comisie de judecată din unitatea în care minorul era încadrat ori din unitatea de
învăţământ în care acesta învăţa, cu participarea unui judecător.
În cazurile în care minorii, care săvârşeau fapte prevăzute de legea penală, erau neîncadraţi în
muncă sau într-o formă de învăţământ, Decretul nr. 218/1977 prevedea că aceştia vor fi încadraţi în
muncă, sau, după caz, în şcoli, urmând sa fie judecaţi în colectivele unităţilor respective. Procedura
prevedea că hotărârea comisiei de judecată putea fi contestată în termen de 10 zile la judecătorie.
1 Elena-Ana Nechita, Criminalistică. Tehnica şi tactica criminalistică, Ed. PRO Universitaria, ediţia a II-a,
revăzută şi adăugată, Bucureşti, 2009, p.153; S. Rădulescu, Dicţionar selectiv, 100 de termeni cheie în domeniul patologiei sociale, criminologiei şi sociologiei devianţei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004, p. 74 – 75;
2 Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p.954.
3 Ortansa Brezeanu, Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în legislaţia penală română
(III), în R.D.P. nr. 2/1996, p. 68.
4 Decretul nr. 218/1977 privind unele măsuri tranzitorii referitoare la sancţionarea şi reeducarea prin
muncă a unor persoane care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 17 iulie 1977.
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Pentru situaţiile în care faptele săvârşite erau deosebit de grave, Decretul nr. 218/1977 prevedea că, instanţa de judecată dispunea trimiterea lor în şcoli speciale de muncă şi reeducare unde
aveau obligaţia să muncească, să-şi însuşească o meserie şi să-şi termine pregătirea şcolară. Măsura trimiterii în şcoli speciale de muncă şi reeducare se putea dispune pe o durată de la 2 la 5 ani,
ţinându-se seama de gravitatea faptei, de împrejurările în care a fost săvârşită şi de conduita generală a făptuitorului.
Codul de procedură penală actual prevede la art. 480 – 493 o procedură specială aplicabilă în
cauzele cu infractori minori.
Sub aspectul procedurii actuale prevăzute pentru cauzele cu infractori minori, Codul de procedură penală în vigoare prevede o procedură specială care se aplică tuturor minorilor care răspund penal. În ce priveşte răspunderea penală, art. 99 din actualul Cod penal arată că minorul
care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, cel care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal (numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ), iar cel care a împlinit
vârsta de 16 ani răspunde penal.
În funcţie de aceste limite ale răspunderii penale, vom analiza dispoziţiile procedurale aplicabile infractorilor minori potrivit actualei reglementări a Codului de procedură penală.
a) Protecţia infractorilor minori cu vârsta între 14 şi 16 ani
Întrucât există o prezumţie legală relativă de lipsă de discernământ pentru minorii cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 16 ani, se constată existenţa unor dispoziţii speciale de protecţie a acestora.
Astfel, potrivit art. 481 din actualul Cod de procedură penală, când învinuitul sau inculpatul
este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, dacă organul de urmărire penală consideră necesar, citează Serviciul de probaţiune de la domiciliul minorului, precum şi pe părinţi, iar când este cazul, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori
supravegherea căreia se află minorul. Citarea acestor persoane este obligatorie însă la efectuarea
prezentării materialului de urmărire penală, dar neprezentarea lor nu împiedică efectuarea actelor pentru care au fost citaţi.
O altă dispoziţie referitoare la infractorii minori cu vârsta între 14 şi 16 ani este cea prevăzută
în art. 485 alin.3 C. pr. pen. Astfel, când inculpatul este minor cu vârsta sub 16 ani, instanţa, după
ce îl ascultă, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă, dacă apreciază că cercetarea judecătorească şi dezbaterile ar putea avea o influenţă negativă asupra sa.
De asemenea, pentru această categorie de minori se prevăd dispoziţii speciale privind măsurile preventive:
–– potrivit art. 160g C. pr. pen., aceştia pot fi reţinuţi în mod cu totul excepţional, la dispoziţia
procurorului sau a organului de cercetare penală, cu înştiinţarea şi sub controlul procurorului, pentru o durată ce nu poate depăşi 10 ore şi doar dacă există date certe privind comiterea unei infracţiuni pedepsite de lege cu detenţiunea pe viaţă sau închisoare de 10 ani
ori mai mare. Măsura reţinerii, luată în aceste condiţii, poate fi prelungită numai dacă se
impune, prin ordonanţă motivată, de procuror, pentru o durată de cel mult 10 ore.
–– potrivit art. 160h C. pr. pen., minorul cu vârsta între 14 şi 16 ani nu poate fi arestat preventiv decât dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta de care este învinuit este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare şi o altă măsură preventivă nu este suficientă. Durata arestării este, în cursul urmăririi penale, de cel mult 15 zile, iar verificarea
legalităţii şi temeiniciei arestării preventive se efectuează în cursul judecăţii periodic, dar
nu mai târziu de 30 de zile. Prelungirea acestei măsuri în cursul urmăririi penale, sau menţinerea ei în cursul judecăţii, nu poate fi dispusă decât în mod excepţional. Arestarea preventivă a minorului în cursul urmăririi penale nu poate să depăşească, în total, un termen
rezonabil şi nu mai mult de 60 de zile, fiecare prelungire neputând depăşi 15 zile. În mod
excepţional, când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de
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20 de ani sau mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor cu vârsta între 14 şi 16
ani în cursul urmăririi penale poate fi prelungită până la 180 de zile.
b) Protecţia oricăror infractori minori cu vârsta între 14 şi 18 ani prin dispoziţiile actualului
Cod de procedură penală
Potrivit art. 171 alin.2 C. pr. pen., când învinuitul sau inculpatul este minor, asistenţa sa juridică este obligatorie. Aceasta înseamnă că, dacă învinuitul sau inculpatul nu şi-a ales un apărător,
organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu.5 Existenţa asistenţei juridice obligatorii pentru învinuitul sau inculpatul minor, determină o serie de alte consecinţe în
planul apărării6:
- în cursul urmăririi penale, dacă apărătorul ales nu se prezintă nejustificat la data stabilită
pentru efectuarea unui act de urmărire penală sau la termenul de judecată fixat şi nici nu asigură
substituirea, pleacă sau refuză să efectueze apărarea, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să-l înlocuiască, acordându-i timpul necesar pentru pregătirea
apărării. Dincolo de drepturile de care se bucură orice apărător în timpul urmăririi penale, prezenţa acestuia este obligatorie la ascultarea învinuitului sau inculpatului minor, sens în care organul de urmărire penală va asigura această prezenţă.7
- în cursul judecăţii, după începerea dezbaterilor, dacă apărătorul ales lipseşte, nejustificat, la
termenul de judecată şi nu asigură substituirea, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu care să-l înlocuiască, acordând un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea
apărării. Dacă la judecarea cauzei apărătorul lipseşte şi nu poate fi înlocuit cu un apărător din
oficiu, cauza se amână.8
Tot o măsură derogatorie de la procedura obişnuită este cea privind citarea altor persoane în
afară de părţile implicate. Astfel: în faza de urmărire penală, la prezentarea materialului de urmărire penală, este obligatorie citarea Serviciului de probaţiune de la domiciliul minorului, precum
şi a părinţilor, iar când este cazul, a tutorelui, curatorului sau a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. Aşa cum se arată în aliniatul final al art. 481 C. pr. pen., neprezentarea acestor persoane – în condiţiile în care au fost legal citate - nu împiedică efectuarea
prezentării materialului de urmărire penală. La judecarea cauzei cu inculpaţi minorii este obligatorie citarea tuturor persoanelor mai sus menţionate, alături de oricare altele, a căror prezenţă este
considerată necesară de către instanţă. Toate aceste persoane au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să prezinte propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate.
Neprezentarea lor, în condiţiile în care au fost legal citate, nu împiedică judecarea cauzei.9
În ce priveşte efectuarea referatului de evaluare a minorului, Codul de procedură penală actual distinge între facultatea solicitării acestuia şi obligativitatea solicitării sale, după cum cauza
se află în fază de urmărire penală, sau în fază de judecată.10 Astfel: procurorul care supraveghează
sau, după caz, efectuează urmărirea penală într-o cauză cu învinuiţi sau inculpaţi minori poate să
solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de
probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul,
potrivit legii; instanţa de judecată are obligaţia să dispună efectuarea referatului de evaluare de
către Serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. În cazul în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul
urmăririi penale, dispunerea referatului de către instanţă este facultativă.
5 Art. 171 al.4 C. pr. pen.
6 Art. 171 al.41 C. pr. pen.
7 Art. 172 al.2 C. pr. pen.
8 Art. 171 al.6 C. pr. pen.
9 Art. 484 al.2, 3 şi 4 C. pr. pen.
10 Art. 482 C. pr. pen.
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De menţionat că şedinţa în care are loc judecarea infractorului minor se desfăşoară separat de
celelalte şedinţe şi nu este publică11, indiferent dacă aceasta se desfăşoară la instanţa de fond sau
în căile de atac. În mod firesc, procedura specială ocroteşte pe infractor cât este minor şi deci ar
fi justificată trecerea la procedura obişnuită în momentul în care a depăşit vârsta de 18 ani. Ca o
prelungire a protecţiei procesuale de care se bucură infractorii minori, art. 483 alin.3 C. pr. pen.
prevede că inculpatul, care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor, este judecat potrivit
dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori.
În ce priveşte măsurile preventive aplicabile infractorului minor care are vârsta de peste 16 ani,
art. 160h C. pr. pen. prevede că acesta poate fi arestat preventiv în cursul urmăririi penale pe o durată de cel mult 20 de zile. Durata măsurii preventive poate fi prelungită în cursul urmăririi penale, de
fiecare dată cu 20 de zile. Arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale nu
poate să depăşească, în total, un termen rezonabil şi nu mai mult de 90 de zile. În mod excepţional,
când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 ani ori mai mare,
arestarea preventivă a inculpatului minor în cursul urmăririi penale poate fi prelungită până la 180
de zile. Verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive a inculpatului minor mai mare de 16
ani, în cursul judecăţii, se efectuează periodic, dar nu mai târziu de 40 de zile.De asemenea, durata
arestării învinuitului minor este de cel mult 3 zile, indiferent de vârsta pe care acesta o are.
Procedura în cauzele cu infractori minori aşa cum este prevăzută în cuprinsul viitorului
Cod de procedură penală12
Înainte de a trece la analiza modului cum este prevăzută procedura în cauzele cu infractori
minori în cuprinsul viitorului Cod de procedură penală, respectiv al Legii nr. 135/2010, trebuie
să avem în vedere acele dispoziţii din viitorul Cod penal privind limitele răspunderii penale.
Aşadar, viitorul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009 conţine un întreg titlu13 consacrat
instituţiei minorităţii. Parcurgând conţinutul art. 113 din acest act normativ, se constată că limitele răspunderii penale nu sunt modificate faţă de actuala reglementare.
Pentru ca studiul de faţă să cuprindă o analiză simetrică, vom evidenţia mai întâi dispoziţiile
din viitorul Cod de procedură penală care oferă o protecţie specială minorilor cu vârste între 14
şi 16 ani şi, mai apoi, dispoziţiile aplicabile tuturor categoriilor de minori care răspund penal.
a) Protecţia infractorilor minori cu vârsta între 14 şi 16 ani prin dispoziţiile viitorului Cod de
procedură penală
O primă dispoziţie derogatorie de la regulile obişnuite - conform cărora chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă - se
referă la modul de citare al minorului. Art. 257 din noul Cod de procedură penală prevede la
alin.6 că minorul cu o vârstă mai mică de 16 ani va fi citat, în plic închis, prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil.
Potrivit art. 505 din viitorul Cod de procedură penală, în faza de urmărire penală a unei cauze cu suspect14 ori inculpat15 minor ce nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a
11 Art. 485 C. pr. pen. Judecata va avea loc în şedinţă nepublică chiar dacă inculpatul minor la data
săvârşirii faptei, a devenit major, indiferent de momentul intervenirii majoratului. Acest aspect a fost
stabilit, în soluţionarea unui recurs în interesul legii, de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie prin decizia nr. 31 din 2 iunie 2008.
12 Pentru detalii, a se vedea Protecţia minorilor prin dispoziţiile noului cod de procedură penală, în R.D.P.
nr. 2/2012, p.102-107.
13 Este vorba de Titlul V din Legea nr.286/2009.
14 Potrivit art.77 din noul Cod de procedură penală, suspectul este persoana cu privire la care, din datele
şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
15 Potrivit art.82 din noul Cod de procedură penală, inculpatul este persoana împotriva căreia s-a pus în
mişcare acţiunea penală.
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acestuia, organul de urmărire penală îi citează pe părinţii săi ori, după caz, pe tutore, curator sau
persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea. Se
constată că, spre deosebire de actuala reglementare, în locul Serviciului de probaţiune de la domiciliul minorului, organul de urmărire penală citează Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţie a copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea. Potrivit art. 505 alin. ultim., neprezentarea celor mai sus arătaţi la ascultarea sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor acte, cu condiţia să fi fost legal citaţi.
O altă dispoziţie referitoare la infractorii minori cu vârsta între 14 şi 16 ani este cea prevăzută
în art. 509 alin. 3. Astfel, când inculpatul este minor sub 16 ani, instanţa, dacă apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influenţă negativă asupra sa, poate dispune îndepărtarea
lui din şedinţă, urmând ca la rechemarea sa în sală, preşedintele completului să îi aducă la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsa sa.16
b) Protecţia oricăror infractori minori cu vârsta între 14 şi 18 ani prin dispoziţiile viitorului
Cod de procedură penală
Una dintre protecţiile speciale prevăzute în favoarea infractorilor minori este prevăzută în art.
90, articol ce are denumirea marginală „Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului”. Alin. 1 din acest text legal prevede la litera „a” că, pentru suspectul sau inculpatul minor,
asistenţa juridică este obligatorie. În dezvoltarea acestui text, art. 91 prevede, ca şi garanţie a respectării dreptului la apărare că, atunci când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales
lipseşte nejustificat, nu asigură substituirea şi refuză să efectueze apărarea, deşi a fost asigurată
exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui
avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i acestuia un termen rezonabil şi înlesnirile
necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă. În cursul judecăţii, după începerea dezbaterilor,
când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea şi refuză să efectueze apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea
tuturor drepturilor procesuale, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care
să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea apărării.
Şi în noua reglementare a Codului de procedură penală se prevede citarea altor persoane decât părţile implicate în cauza cu infractori minori. Astfel:
- în faza de urmărire penală, când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16
ani, dacă organul de urmărire penală consideră necesar, citează părinţii acestuia ori, după caz, pe
tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul, precum şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea. Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea minorului
nu împiedică efectuarea acestor acte.17 Se constată că, spre deosebire de actuala reglementare, nu
mai este obligatorie citarea Serviciului de probaţiune de la domiciliul minorului, precum şi a
părinţilor, sau tutorelui, curatorului ori a persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află
minorul. Citarea acestora – mai puţin a Serviciului de probaţiune (care nu se mai citează deloc)
– este lăsată la aprecierea organului de urmărire penală.
- în faza de judecată, se citează Serviciul de probaţiune, părinţii minorului sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
Aceste persoane au dreptul şi totodată îndatorirea să dea lămuriri, să formuleze cereri şi să pre16 Potrivit aceluiaşi text legal, în aceleaşi condiţii pot fi îndepărtate temporar din sala de judecată şi părinţii sau persoanele cu drept de reprezentare.
17 Art. 505 al. 2 şi 3 din noul Cod de procedură penală.
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zinte propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie luate. Neprezentarea lor nu împiedică judecarea cauzei, dacă au fost legal citate.18
În ce priveşte efectuarea referatului de evaluare a minorului, noul Cod de procedură penală
nu prevede obligativitatea organelor de urmărire penală de a solicita efectuarea acestuia. Organele de urmărire penală vor solicita referatul de evaluare doar când vor aprecia ca fiind necesar, însă
atunci când se solicită, acesta se efectuează de către Serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul
în a cărui circumscripţie teritorială îşi are locuinţa minorul, potrivit legii.
În schimb, instanţa de judecată are obligaţia să dispună în toate cauzele cu inculpaţi minori
efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul. Instanţa este absolvită de îndeplinirea acestei obligaţii,
doar în situaţia în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul urmăririi penale, caz în care solicitarea unui nou referat de evaluare este facultativă.
Aşa cum arată art. 506 din noul Cod de procedură penală, rolul referatului de evaluare este de
a furniza organului judiciar date privind persoana minorului din perspectivă psihocomportamentală. Noul Cod de procedură penală, spre deosebire de cel actual, dă posibilitatea Serviciul de
probaţiune solicitat să facă propuneri motivate cu privire la măsurile educative ce pot fi luate faţă
de inculpatul minor. Pe lângă aceste propuneri, în noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009
se arată că referatul care va cuprinde şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum şi la alte obligaţii ce
pot fi impuse acestuia de către instanţă.19
Referitor la sancţiunile ce se pot aplica minorilor care răspund penal, art. 115 din noul Cod penal arată că acestea sunt măsuri educative neprivative de libertate (stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi asistarea zilnică) şi măsuri educative privative de
libertate (internarea într-un centru educativ şi internarea într-un centru de detenţie). Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, ţinând seama de anumite criterii.
Astfel, o măsură educativă privativă de libertate se poate aplica în următoarele cazuri20:
–– dacă minorul a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a
fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care
este judecat;
–– atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7
ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.
De asemenea, în vederea stabilirii măsurii educative adecvate, noul Cod penal instituie anumite criterii, care servesc totodată drept criterii generale de individualizare a pedepselor aplicabile majorilor.21
Consacrând o nouă instituţie aplicabilă în procesul penal, respectiv „acordul de recunoaştere
a vinovăţiei”, noul Cod de procedură penală a prevăzut, ca măsură de protecţie specială, interdicţia inculpaţilor minori de a încheia un astfel de acord22. În legătură cu acordul de recunoaştere a
18 Art. 508 al. 1, 2 şi 3 din noul Cod de procedură penală.
19 Art. 116 din noul Cod penal.
20 Potrivit art.114 al. 2 din noul Cod penal.
21 Potrivit art. 74 din noul Cod penal, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:
a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;
d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;
e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
22 Art. 478 al. 6 din noul Cod de procedură penală.
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vinovăţiei, art. 479 din noul Cod de procedură penală arată că are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, şi
priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.
Noul Cod de procedură penală nu aduce modificări în ceea ce priveşte compunerea instanţei
care judecă acele cauze în care sunt inculpaţi minori. Aşadar, ca şi în actuala reglementare a Codului de procedură penală, cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de
competenţă obişnuite, de către judecători anume desemnaţi potrivit legii. Instanţa astfel compusă
rămâne competentă să judece potrivit dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori,
chiar dacă între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.
Noul Cod de procedură penală menţionează expres faptul că inculpatul, care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor, este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori
minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani.
În ce priveşte judecarea cauzelor cu inculpaţi minori, noul Cod de procedură penală precizează că aceasta se face de urgenţă şi cu precădere iar şedinţa de judecată este nepublică.23 Se face de
asemenea o menţiune expresă privind ascultarea minorului de către instanţă: va fi ascultat o singură dată, reascultarea sa fiind admisă de judecător doar în cazuri temeinic justificate.
Art. 510 din viitorul Cod de procedură penală arată că, atunci când în aceeaşi cauză sunt mai
mulţi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata se
va face potrivit regulilor de competenţă obişnuite de către judecători anume desemnaţi potrivit
legii. Ca şi în actuala reglementare a Codului de procedură penală, în aceste situaţii, cu privire la
inculpaţii minori din aceste cauze, se aplică dispoziţiile referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori.
Art. 415, intitulat „retragerea apelului” prevede în alin.2, teza a II-a, că inculpatul minor nu
poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal. Dispoziţia este menită a
garanta dreptul inculpatului minor la judecata cauzei sale într-o altă fază a procesului penal, de
alţi judecători, care pot da o altă apreciere probelor administrate, pronunţând o soluţie potenţial
mai favorabilă decât cea a primei instanţe.
În virtutea ocrotirii aceloraşi interese ale minorului pe parcursul unui proces penal, noul Cod
de procedură penală a prevăzut şi interdicţia acestuia de a retrage recursul în casaţie declarat
personal sau de reprezentantul său legal. Această facultate a fost lăsată de legiuitor la aprecierea
reprezentanţilor legali ai inculpatului minor care pot retrage această cale extraordinară de atac cu
respectarea, în ceea ce priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de legea civilă.
Referitor la aplicarea măsurilor preventive infractorilor minori, noul Cod de procedură penală instituie dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor. Potrivit art. 243
alin.2 reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse doar faţă de un minor care are calitatea de
inculpat, şi doar în condiţii excepţionale, respectiv, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul
urmărit prin luarea măsurii.24 La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive
trebuie să se ţină seama de vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra luării, prelungirii
sau menţinerii acestei măsuri.
Când se dispune reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, va fi obligatoriu încunoştinţat reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia
23 Cu încuviinţarea instanţei, la desfăşurarea judecăţii pot asista, în afară de părinţii minorului sau, după
caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul şi
alte persoane.
24 Potrivit art. 202 din noul Cod de procedură penală, scopul măsurilor preventive este acela de a asigura
buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii suspectului ori a inculpatului de la
urmărirea penală sau de la judecată ori de a preveni săvârşirea unei alte infracţiuni.
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se află. În cazul luării măsurii arestării preventive, despre aceasta şi despre locul de deţinere a
minorului este încunoştinţat şi Serviciul de probaţiune de pe lângă instanţa căreia i-ar reveni
competenţa să judece cauza în primă instanţă.
Ca măsură de protecţie specială instituită de noul Cod de procedură penală în favoarea infractorilor minori, se arată că aceştia beneficiază de un regim special de detenţie, în raport cu
particularităţile vârstei iar măsurile preventive luate faţă de aceştia nu trebuie să prejudicieze
dezvoltarea lor fizică, psihică sau morală.25
Alte dispoziţii din noul Cod de procedură penală privitoare la minori
În afara de normele care se aplică infractorilor minori pe parcursul desfăşurării unui proces
penal, noul Cod de procedură penală a prevăzut şi o serie de garanţii menite să instituie protecţii
speciale pentru alte categorii de minori decât cei infractori, implicaţi în diferite calităţi într-un
proces penal.
Astfel, art. 296 din noul Cod de procedură penală, care prevede că plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea
faptei, arată că, atunci când persoana vătămată este un minor, termenul de 3 luni curge de la data
când persoana îndreptăţită a reclama a aflat despre săvârşirea faptei. Tot ca un drept special instituit în favoarea persoanelor vătămate minore, ultimul aliniat al aceluiaşi articol precizează că, în
cazul în care plângerea prealabilă este formulată împotriva reprezentantului legal al acestora,
termenul menţionat curge de la data numirii unui alt reprezentant legal.
De asemenea, art. 352 din noul Cod de procedură penală prevede că şedinţa de judecată este
publică, însă, dacă aceasta ar aduce atingere intereselor minorilor (orice calitatea ar avea aceştia),
instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă nepublică pentru
tot cursul, sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.
Printre dispoziţiile menite a garanta drepturile minorilor, indiferent sub ce formă sunt aceştia
implicaţi în desfăşurarea procesului penal, se numără şi cele privind modul de audiere a martorului minor. Conform art. 124 din noul Cod de procedură penală, audierea martorului minor în
vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a
reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare. Dacă aceste
persoane nu pot fi prezente, sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă,
parte responsabilă civilmente ori martor în cauză, ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii
tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
Întrucât, audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra
stării psihice a acestuia, dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire
penală sau instanţa, dispune ca, la audierea sa, să asiste un psiholog.
Noul Cod de procedură penală prevede că martorului minor i se poate acorda, de procuror
sau, după caz, de instanţa de judecată, statutul de martor vulnerabil,26 ceea ce poate atrage aplicarea următoarelor măsuri de protecţie speciale în cursul urmăririi penale27: însoţirea şi asigurarea
protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu
vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. De asemenea, în
cursul judecăţii, se găsesc următoarele prevederi28: însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului
sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; nepublicitatea şedinţei de judecată
25
26
27
28

Art. 244 din noul Cod de procedură penală.
Potrivit art.130 din noul Cod de procedură penală.
Măsurile sunt prevăzute de art. 126 lit. b) şi d) din noul Cod de procedură penală.
Măsurile sunt prevăzute de art. 127 lit. b) - e) din noul Cod de procedură penală.
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pe durata ascultării martorului; ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate,
atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente; protecţia datelor de identitate ale martorului şi
acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.
Jurisdicţia actuală a minorilor
Sub aspectul jurisdicţiei actuale a minorilor, se constată că potrivit Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară,29 infracţiunile săvârşite de minori se judecă de completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate pentru
minori şi familie30 şi curţilor de apel.31 În ce priveşte componenţa secţiilor şi completelor specializate, aceasta se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecătorului.32 În completarea acestei dispoziţii legale, art.481 din
Codul de procedură penală menţionează: „Cauzele în care inculpatul este minor se judecă, potrivit
regulilor de competenţă obişnuite, de către judecători anume desemnaţi potrivit legii.” Facem precizarea că în compunerea arătată mai sus, instanţa astfel alcătuită rămâne competentă să judece şi face
aplicarea dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar dacă între timp inculpatul a
împlinit vârsta de 18 ani. Subliniem faptul că inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când
era minor este judecat potrivit dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori. Instanţa judecă în această compunere specială şi atunci când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care
unii minori şi alţii majori. În acest caz judecata se face după procedura obişnuită, aplicând însă, cu
privire la inculpaţii minori, dispoziţiile derogatorii înscrise în procedura specială.33
Concluzii
Activitatea de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile a constituit şi constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne în general şi a statelor membre U.E., în
particular. Fenomenul infracţional în rândul minorilor ridică probleme specifice de prevenire şi
de combatere, din cauza unei multitudini de factori care conduc la adoptarea unui comportament
infracţional de către minori - segment al populaţiei deosebit de vulnerabil, aflat în etapa formării
personalităţii, uşor influenţabil şi receptiv la stimulii externi (pozitivi sau negativi).
În finalul analizei noastre putem concluziona că, dată fiind abundenţa normelor privitoare la minori, simţindu-se nevoia instituirii unor reguli derogatorii de la procedura obişnuită de judecată a
majorilor, nimic nu împiedică pe legiuitor să grupeze aceste norme într-un Cod al justiţiei juvenile.
Această atenţie specială oferită infractorilor minori s-ar regăsi într-un singur act normativ
care ar cuprinde atât norme de drept material cât şi norme de drept procedural. Măsura elaborării unui astfel de Cod s-ar înscrie pe linia găsirii celor mai eficiente măsuri de prevenire şi de
combatere a delicvenţei juvenile.
29 Republicată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005.
30 Legea nr. 304/2004, în forma anterioară modificării şi completării ei prin Legea nr. 247/2005, stabilea
obligativitatea înfiinţării a patru tipuri de tribunale specializate printre care şi tribunalele pentru minori şi familie. Acestea urmau să fie puse în funcţiune, în mod eşalonat, până cel mai târziu la data de 1
ianuarie 2008. Sub imperiul acestui cadru normativ au fost înfiinţat doar Tribunalul pentru minori şi
familie Braşov şi, începând cu data de 01.02.2005, prin Ordinul nr. 83/C/2005 al Ministrului Justiţiei s-a
înfiinţat Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie. Prin
�����������������������������������
Legea nr. 247/2005, s-a renunţat la obligativitatea înfiinţării instanţelor specializate în favoarea secţiilor şi completelor specializate.
Totuşi, înfiinţarea de instanţe specializate nu a fost total exclusă, fiind menţinută posibilitatea organizării acestora.
31 Art. 40 al. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
32 Art. 41 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
33 Art. 486 C. pr. pen.
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Abstract
The European attitude that does not make a reference. Some thoughts concerning the opportunities of European Union law in the field of company law
The national judge, hereinafter the Romanian one, has both the privilege and responsibility to
apply and interpret European Union law in cases before he/she. Cases in the field of company law –
especially in the field of freedom of establishment and less in what regards company law directives
– are subject-matter for certain interesting pronouncements, in Romania and other states. Even if
the circumstances are not identical, the resemblance between a refusal to refer to the Court of Justice
originating from Romania and Case Cartesio prompts us to certain reflections regarding the participation of Romania in judicial cooperation between national courts and the Court of Justice of the
European Union.
Keywords: preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a
preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-operation
I. Introducere. Ce este atitudinea europeană?
Atitudinea europeană a judecătorului naţional presupune aplicarea corectă a principiilor şi
reglementărilor dreptului pertinent cauzei şi interpretarea acestuia potrivit ierarhiei constituţionale a normelor juridice. Judecătorul naţional se află la confluenţa unor voinţe ireconciliabile –
dorinţa justiţiabililor de a câştiga, respectiv voinţa sa de a afla adevărul şi a soluţiona corect cauza.
Judecătorul naţional se află şi în faţa unui asediu al justiţiabililor de a soluţiona acţiunea prin
aplicarea dreptului Uniunii Europene şi chiar prin formularea unei trimiteri pentru pronunţarea
unei decizii preliminare. O provocare – intelectuală, fireşte – se află poate într-un fragment dintr-o cauză cunoscută a Curţii de Justiţie „atunci când […] aceste persoane pot să susţină în faţa
instanţelor naţionale nevaliditatea actelor cu aplicabilitate generală şi să le determine pe acestea să
se adreseze Curţii de Justiţie pe calea trimiterilor preliminare”1 (s.n.). Instanţele ar trebui să fie determinate să efectueze trimiteri preliminare doar pentru motive care ţin de aplicarea şi interpretarea dreptului şi neluând în considerare alte motive – cum ar fi oportunitatea – sau contextul
social, politic2. Curtea de Justiţie a subliniat că art. 267 TFUE „urmăreşte astfel prevenirea divergenţelor în interpretarea dreptului [Uniunii Europene] pe care instanţele naţionale trebuie să-l
aplice, precum şi garantarea acestei aplicări, oferind instanţei naţionale un mijloc de eliminare a
dificultăţilor pe care le poate ridica cerinţa de a asigura efectul deplin al dreptului [Uniunii Europe1 Cauza 294/83, Parti écologiste ‘Les Verts’/Parlamentul European, ECR [1986], pct. 23.
2 Inevitabil judecătorul naţional va formula trimiteri preliminare pentru motive care au legătură cu activitatea altor instituţii ale statului [cum a fost de exemplu, în întrebarea preliminară din cauza C-310/10,
Agafiţei şi alţii, hotărârea din 7 iulie 2011, Rep. 2011 p. I-5989, referirea la o decizie a Curţii Constutionale,]
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ne] în cadrul sistemelor judiciare ale statelor membre”. Dificultatea aplicării dreptului Uniunii Europene nu trebuie să se limiteze la o jurisprudenţa neunitară – pentru care ar exista remedii interne – cum ar fi recursul în interesul legii3 – sau necunoaşterea jurisprudenţei Curţii4, sau pentru
motive care ţin de competenţa Curţii5 sau întrebări inadmisibile6 pentru nerespectarea dreptului
UE care rezultă din tratat şi din interpretările Curţii în jurisprudenţa sa. Cerinţa aplicării şi interpretării dreptului UE este o obligaţie constituţională (art. 148 din Constituţie), dar instanţele
trebuie să aibă în vedere efectele unei trimiteri considerate de Curtea de Justiţie ca fiind inadmisibile sau pentru care Curtea este necompetentă. Trebuie avute în vedere declanşarea unei proceduri costisitoare (traducerea trimiterii în limbile oficiale, implicarea celorlalte state membre etc.)
precum şi imaginea şi responsabilitatea judecătorului naţional. Refuzul trimiterii preliminare nu
se constituie întotdeauna într-o negare a dialogului între instanţa naţională şi Curtea de Justiţie7.
Judecătorul naţional va face aplicarea principiului autonomiei procedurale, prin utilizarea instrumentelor prevăzute în reglementările naţionale, precum ar fi suspendarea8.
Referirea la oportunitate din Recomandările CJUE9,
II. Trei istorii şi o scurtă apreciere10
În 2008, o primă cerere dintr-o posibilă „serie Cartesio”11 pune la încercare abilitatea judecătorului român. La Bucureşti o societate a solicitat Registrului Comerţului înmatricularea în Ro3 Decizia nr. 24/2011 din 14 noiembrie 2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03 ianuarie
2012 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2011.
4 A se vedea pct. 16 din cauza C-430/12, Luca, ordonanţa Curţii din 11.07.2013 („Astfel, răspunsurile la
întrebările adresate de instanţa de trimitere pot fi în mod clar deduse din jurisprudenţa Curţii, în special din Hotărârea din 5 octombrie 2010, Elchinov (C‑173/09, Rep., p. I‑8889)”).
5 De pildă, solicitările de interpretare a Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (C134/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor, ordonanţa Curţii din 10 mai 2012, nepublicată în Rep.; sau în
prima întrebare din cauza C-371/13, SC Schuster & Co Ecologic); „Curtea nu este competentă să se pronunţe cu privire la interpretarea unor dispoziţii de drept internaţional care sunt obligatorii pentru statele membre în afara cadrului dreptului Uniunii” (C-134/12, loc. cit., pct. 14).
6 De exemplu, „decizia de trimitere trebuie să indice motivele exacte care au determinat instanţa naţională să reflecteze asupra interpretării dreptului Uniunii şi să considere necesar să adreseze Curţii întrebări preliminare” – cu privire la întrebarea a doua din cauza C-79/12, Mora IPR, hotărârea din 21 februarie 2013, nepublicata încă în Rep., sau „instanţa naţională să indice motivele exacte care au determinat‑o să reflecteze asupra interpretării anumitor dispoziţii ale dreptului Uniunii şi să aprecieze ca necesar
să adreseze întrebări preliminare Curţii”, în cauza C-627/11, Augustus, ordonanţa din 27 noiembrie 2012,
nepublicată în Rep., pct. 9.
7 Pe larg: Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebări
preliminare. Jurisprudenţă românească, Ed. C. H. Beck, 2013; Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai
Banu, Dragoş Alin Călin, Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării
unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi exemple din jurisprudenţa
românească, RRDE, nr. 3/2013.
8 Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Procedura trimiterii preliminare.
Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, C.H.Beck, 2013, p. 431.
9 Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare (2012/C
338/01) , JO, C 338, 6.11.2012.
10 Cauzele menţionate în această secţiune, mai puţin cea din 2013, provenită de la Tribunalul Braşov, sunt
publicate şi comentate pe scurt în volumul: Mihai Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeană. Culegere de jurisprudenţă şi legislaţie, Ed. Tribuna Economică, 2011.
11 Prin cauza Cartesio – C-210/06, hotărârea din 16 decembrie 2010, Rep. 2008 I-9641, Curtea de Justiţie
a statuat că, „[î]n stadiul actual al dreptului [Uniunii Europene], articolele 43 CE [în prezent, art. 49
TFUE] şi 48 CE [în prezent, art. 54 TFUE] trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări
a unui stat membru care interzice unei societăţi constituite în temeiul dreptului naţional al acestui stat
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mânia, cu păstrarea personalităţii juridice dobândite în alt stat membru, respectiv în Italia12. În
susţinerea cererii petenta a afirmat că „nu poate nega societăţii dreptul de a emigra din statul său
de reşedinţă, direct, doar în baza articolelor referitoare la libertatea de stabilire, art. 43, 44, 46, 48
din tratat” şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie „pe care a considerat-o relevantă, respectiv cazurile (sic!) Daily Mail, Centros, Uberseeing, Inspire Art, susţinând că, deşi acestea nu au avut drept
scop explicit transferul de facto al sediului social al unei societăţi comerciale dintr-un stat membru în altul, totuşi, tangenţial, au concluzionat că nu trebuie exclusă stabilirea primară”. Curtea de
Apel Bucureşti13 a menţinut rezoluţia judecătorului delegat la Registrul Comerţului. Curtea de
Apel a aplicat principiul autonomiei procedurale, explicând convingător lipsa temeiului juridic
pentru realizarea operaţiunii solicitate.
„[Î]n raporturile de drept internaţional privat, judecătorul român aplică legea română, faţă de
care dreptul comunitar este prioritar, iar nu legea italiană. Practic, aspectele cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legi italiene nu pot să privească obiectul judecăţii cererii de înregistrare în cauză, putând constitui obiectul aplicării legii italiene în ţara respectivă. Aceasta, inclusiv în ceea ce priveşte
eventuala lichidare a patrimoniului în baza acelei legi, având drept consecinţă nemenţinerea personalităţii juridice, legat de transferul sediului social cu menţiunea că principiul simetriei nu prezintă
o relevanţă suficientă în cauză, iar cererea privind transferul sediului dintr-o ţară în alta a avut în
vedere şi menţinerea personalităţii juridice pentru societatea comercială petentă.
Oricum, nu acest aspect a constituit, în esenţă, considerentul care a determinat respingerea cererii de înscriere de către judecătorul delegat, ci acela privind inexistenţa dreptului de liberă circulaţie/
stabilire a societăţilor comerciale constituite potrivit legislaţiei unui stat membru al UE în sensul de
a îşi transfera sediul social într-un alt stat membru, atât în raport cu legislaţia română cât şi cu
dreptul comunitar”.
După ce analizează fiecare cauză din jurisprudenţa invocată de petent14, instanţa a decis că nu
suntem nici într-o situaţie discriminatorie.

membru să îşi transfere sediul în alt stat membru, păstrându-şi totuşi calitatea de societate supusă dreptului naţional al statului membru în conformitate cu a cărui legislaţie a fost constituită”.
		Beneficiile societăţilor aduse de libertatea de stabilire sunt atât de natură fiscală cât şi economii realizate din evitarea birocraţiei. Referitor la beneficiile libertăţii de stabilire, a se vedea şi volumul: Péter
Metzinger, Zoltán Nemessanyi, András Osztovits, Freedom of establishment for companies in the European Union, Ed. CompLex – Wolters Kluwer csoport, Budapesta, 2009, 206 p. şi recenzia din RRDE nr.
6/2011 [Dl. Peter Metzinger a fost avocatul societăţilor Cartesio şi Vale.]
		Cu privire la eforturile Comisiei în materia societăţilor, a se vedea: Mihai Şandru, Raport privind starea
societăţilor comerciale în Uniunea Europeană: modificări esenţiale sau cosmetizări conjuncturale?, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2007 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria;
de altfel, e greu de crezut că vorbind strict despre oportunitatea trimiterii, există o persoană care îşi
permite să aştepte aproape 5 ani pentru aprobarea funcţionării unei sucursale, cum s-a petrecut în cauza Centros. A se vedea şi, Mihai Şandru, „Centros“ (C-212/97) – reper al libertăţii de stabilire a societăţilor
comerciale în U.E., Euroconsultanţa, nr. 3/2007.
		Pentru ultimele evoluţii, a se vedea şi cauza Vale, C-378/10, hotărârea din 12 iulie 2012, nepublicată în Repertoriu, precum şi articolul, scris înainte de pronunţarea Curţii de Justiţie, Mihai Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instanţelor
române, RRDE - Revista Română de Drept European (Wolters Kluwer Romania) nr. 3/2012, p. 124-130.
12 Menţiunea nr. 84953/07.04.2008, publicată în Mihai Şandru, op. cit., Editura Tribuna Economică, 2011.
13 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a Comercială, decizia comercială nr.1060R/2008, în volumul
Mihai Şandru, op. cit., Editura Tribuna Economică, 2011.
14 A se vedea şi Daniel Mihail Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii
se stabilire a societăţilor comerciale, Studii şi Cercetări Juridice, anul 2 (58), nr. 1, 2013.
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„[N]u creează o situaţie discriminatorie între persoanele fizice şi cele juridice, ci a avut în vedere
că extinderea libertăţii de stabilire prevăzută de [art. 49 TFUE] tratat pentru persoanele fizice şi la
societăţile comerciale constituite în conformitate cu legislaţia statelor membre în care îşi au sediul
social trebuie avută în vedere nu în mod similar ci adecvat, corespunzător raţiunilor şi scopurilor
diferite existente în raport cu acestea din urmă pentru instituirea dreptului respectiv”.
O altă experienţă, de la Timişoara este invocată direct cauza Cartesio, analogie care a fost înlăturată motivat de către instanţă. Astfel, o societate înregistrată în Italia a solicitat înmatricularea în
România, cu păstrarea personalităţii juridice dobândite în alt stat membru, dar prin dizolvarea societăţii din primul stat. În toate situaţiile examinate instanţele naţionale au pus accentul pe legislaţia
europeană, în special pe interpretarea Curţii de Justiţie şi pe neaplicarea Regulamentului referitor la
societăţile europene:15 „regulile aplicabile societăţii europene nu se pot aplica şi transferului de sediu al societăţilor cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu legea naţională a statelor
membre, având în vedere că Legea nr. 31/1990 nu conţine dispoziţii specifice în această privinţă”16.
În hotărârea recentă, Tribunalul Braşov17 a soluţionat cererea de admitere a înregistrării hotărârii adunării generale prin care o societate înmatriculată în România îşi muta sediului social în
Gibraltar, societatea urmând a fi „radiată din evidenţele Registrului Comerţului Braşov, urmând
a fi înregistrată la autoritatea competentă de la noul sediu social, fără a interveni pierderea personalităţii juridice, dizolvarea, ori lichidarea acesteia”. Instanţa a analizat propria sa competenţă de
a aplica cu prioritate dreptul Uniunii Europene18, a reafirmat obligaţiile constituţionale19, conchide că este aplicabilă cauza Cartesio20 - dar pentru a respinge cererea, şi în elaboratul său răspuns
motivează neaplicarea dispoziţiilor tratatului şi a jurisprudenţei în sensul admiterii cererii21.
15 Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), ediţie specială în limba română capitol 06 volum 04 p. 113 – 133.
16 Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1131/2009, publicată în Mihai Şandru, op. cit., Editura
Tribuna Economică, 2011.
17 Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios şi fiscal, sentinţa civilă nr. 206/C, şedinţa Camerei
de Consiliu din data de 29.01.2013, nepublicată.
18 „Art. 49 şi 54 din TFUE ce reglementează libertatea de stabilire prevăd interdicţii clare, necondiţionate şi precise, care nu necesită vreun act de transpunere în legislaţia naţională şi, faţă de aceste norme,
statul român nu a exprimat nici o rezervă.” Trebuie adăugat că nu există posibilitatea „rezervei” faţă de
tratatele unionale, ca în dreptul internaţional public, ci se poate realiza direct în textul acestora excepţii
faţă de un stat. Cum principiile prevăzute la art. 49 si 54 TFUE sunt libertăţi fundamentale şi pentru care
nu există excepţii. Pe de altă parte dispoziţiile tratatelor nu trebuie transpuse în legislaţia naţională (ca
în cazul directivelor), ci trebuie interpretate şi aplicate direct.
		„Faţă de acest conţinut al art. 49 şi 54 din TFUE, prin raportare şi la practica CJUE (cauza 2/74, Reyners), este incontestabil că aceste norme au efect direct vertical în ordinea juridică naţională şi pot fi
invocate direct în faţa instanţelor naţionale de către persoanele fizice sau juridice.”
19 “[î]n raport cu dispoziţiile art. 148 din Constituţia României, tribunalul constată că are obligaţia aplicării cu prioritate a dreptului comunitar faţă de dreptul intern, începând cu data dobândirii de către
statul român a calităţii de membru al Uniunii Europene –1.01.2007. Această reglementare naţională de
rang constituţional corespunde practicii consacrate de CJUE care a statuat asupra principiului priorităţii
ordinii juridice a Uniunii (comunitare) şi asupra obligaţiei judecătorului naţional de a aplica aceste
norme dacă normele naţionale sunt contrare celor comunitare”.
20 „[Î]n lipsa unei definiţii uniforme date de dreptul [unional al] societăţilor care pot beneficia de dreptul
de stabilire în funcţie de criteriul unei legături unice care să determine dreptul naţional aplicabil unei
societăţi, problema dacă art. 43 TCE se aplică unei societăţi care invocă libertatea fundamentală consacrată de acest articol [...] constituie o chestiune prealabilă care, în stadiul actual de dezvoltare al dreptului [Uniunii] poate fi soluţionată numai de dreptul naţional aplicabil” (pct. 109).
21 „CJUE – instanţă unică de interpretare a normelor comunitare – a stabilit că statele membre sunt libere să determine modul de constituire, funcţionare şi încetare a societăţilor, fiind permisă instituirea
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III. Concluzii
Instanţele româneşti s-au confruntat cu experienţe noi, europene, în materie societară, pe
care le-au soluţionat în acord cu dreptul Uniunii Europene. Doar în prima speţă, a Curţii de Apel
Bucureşti s-a pus problema trimiterii preliminare, însă instanţa a considerat că instituţia judecătorului delegat de la acea dată nu se constituia într-o „instanţă” în sensul art. 267 TFUE (contrar
hotărârii Cartesio, de altfel). În celelalte situaţii nu s-a ridicat problema trimiterii preliminare, dar
considerăm că aplicarea dreptului în cauzele de acest tip se poate face fără apelul la trimitere preliminară. De altfel, nu există motive temeinice – legislative – care să ne pună în situaţia unei reviriment Cartesio. Instanţele naţionale şi înainte şi după Cartesio au avut în vedere legislaţia aplicabilă – faptul că dispoziţiilor Legii 31/1990 nu i se opun reglementări ale Uniunii Europene care să
o facă neaplicabilă, precum şi accentul pus pe existenţa unui instrument european – societatea
europeană – dar care nu era aplicabil cauzelor deduse judecăţii.

unor restricţii în cazul în care societatea intenţionează să îşi mute sediul social într-un alt stat membru,
cu păstrarea legislaţiei naţionale, respectiv cu păstrarea personalităţii sale juridice determinată conform
normelor naţionale.” CJUE nu este instanţă unică de interpretare a normelor Uniunii Europene, pentru
că şi judecătorul naţional interpretează normele UE, cum de altfel face instanţa (care se referă la comunitar, încă, în 2013, dar este o eroare materială).
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Abstract
Law approximation is the alignment of laws, regulations and administrative provisions of the
concrete member or candidate state with EU law. The aim of approximation is to regulate social
relations in a uniform way, or as far as possible in a similar way, at the EU level. There are a lot of
methods and techniques for law approximation (LA), such as: maximum and minimum harmonization, gold-plating, selective (optional) harmonization, partial or alternative harmonisation, harmonisation through mutual recognition of domestic legislations, mutual recognition of rights of control, harmonisation of the method of refferal. The Partnership and Cooperation Agreement (PCA)
concluded between Moldova and the European Communities and their Member States, already provides for Moldova’s obligations with regard to LA. Namely, under art. 50 of the PCA, Moldova committed to ensuring that its legislation will be gradually made compatible with that of the Community. Now in Moldova the negotiations of Association Agreement are already ongoing. Such an agreement means an important step forward in relations with EU. Following the experience of other
member states, mentioned agreement will enter into force in 2 or 3 years after signature due to ratifications needed by the national parliaments of all EU member states, will most likely include political, economic, trade and development relations and provisions on political dialogue, cooperation,
establishment of free trade, LA, EU assistance and common institutions for the implementation. The
final part of the agreement will lay down institutional provisions which shall be used in its implementation and are of great importance since not only law harmonisation, but also the overall integration process, will be monitored through common institutions of Association Agreement. At the
national level the organisational procedures of LA and legislative techniques are reflected in specific
normative acts: Law no.780-XV from 27.12.2001 on legislative acts, Law no.317-XV from 18.07.2003
on the normative acts of the Government and the other central and local public administration authorities and Government Decision no.1345 of 24.11.2006 regulating the approximation mechanism
for national legislation with the acquis communautaire.
1.Introducere
Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova (RM) cu sursele legislative ale Uniunii Europene
(UE) reprezintă o prioritate naţională, statuată în art. 50 din Acordul de Parteneriat şi Cooperare
RM-UE (APC), conform căruia RM urmează să întreprindă măsurile necesare întru asigurarea
creşterii graduale a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu cea a UE. Exerciţiul armonizării este
unul de natură tehnică, constituind în acelaşi timp un factor determinant al succesului integrării
RM în UE.
În contextul semnării viitorului acord de asociere (AA), este indispensabilă activizarea procesului de ajustare a legislaţiei naţionale exigenţelor UE. Din experienţa actualelor state membre/
candidate s-a conchis că pentru aderarea la UE, numărul de acte normative armonizate poate
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varia între 10%-40% din volumul total al activităţii legislative a ţării. Estimările în cauză pot fi
valabile şi pentru RM, care după încheierea AA va intensifica semnificativ procesul de elaborare
a normelor legislative şi volumul de muncă al Guvernului şi Parlamentului.
Mecanismul actual de armonizare a legislaţiei funcţionează deja de 6 ani şi au fost acumulate
deja bune practici în domeniu, precum şi au fost conturate unele principii directoare pentru o
viitoare activitate. Desigur, este imposibil de a prevedea toate problemele, însă pe parcurs mecanismul urmează a fi îmbunătăţit în lumina viitoarelor schimbări ale dreptului UE, experienţelor
acumulate şi în concordanţă cu priorităţile/ liniile directoare ale noului cadru legal şi ale documentelor de politici naţionale.
Cadrul legal de referinţă este reprezentat de un şir de acte normative relevante: a) legi: nr. 780XV din 27.12.2001 cu privire la actele legislative; nr. 317-XV din 18.07.2003 cu privire la actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; b)
hotărâri de Guvern: nr. 1345 din 24.11.2006 ,,Cu privire la reglementarea mecanismului de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar”; nr. 190 din 21.02.2007 ,,Privind crearea
Centrului de armonizare a legislaţiei”; nr. 191 din 25.02.2008 „Cu privire la aprobarea Planului de
Acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” şi desigur
planurile naţionale de armonizare a legislaţiei (PNAL).
Astfel, armonizarea legislaţiei reprezintă o componentă fundamentală a procesului de integrare europeană şi o prioritate-cheie în definirea traiectoriei politicii externe, promovate prin
programa guvernamentală a RM.
2.Generalități despre sistemul normativ al UE
Sistemul normativ al UE este alcătuit din: legislaţia primară (tratatele) şi legislaţia secundară
(formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE).
Legislaţia primară include, în principal, următoarele documente:
- tratatele fondatoare, adică tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului - CECO, Comunitatea Economică Europeană –
CEE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht – TUE );
- tratatele-cadru de modificare a tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi ale TUE:
Tratatul de fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa;
- protocoalele speciale (de ex.: Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962);
- tratatele adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratatele fondatoare (de ex.: cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975);
- tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la UE.
În temeiul fundamentelor legislaţiei primare se formează şi se aplică normele legislaţiei secundare [18, p. 95], reprezentate de actele obligatorii ale instituţiilor UE, care au la bază tratatele/
competenţele Uniunii şi care se regăsesc în Repertoriul legislaţiei în vigoare, incluzând: dreptul ce
reiese din relaţiile externe ale UE, dreptul comunitar derivat (regulamente, directive, decizii, recomandări, avize), dreptul comunitar complementar (deciziile reprezentanţilor Statelor Membre,
reuniţi în cadrul Consiliului, convenţii internaţionale încheiate între state membre, etc.).
Repertoriul actualizat al legislaţiei UE este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE), în cele 23 de limbi oficiale şi cuprinde 3 serii conexe: L (legislaţie), C (informaţii, comunicări, acte legislative pregătitoare ale UE), S (supliment) şi o anexă.
Repertoriul legislaţiei consolidate a UE, pe capitole sectoriale (în paranteze este indicat numărul de acte adoptate), la data de referinţă: 01.12.2012, era următorul [33]:
01. Probleme generale, financiare şi instituţionale (1335);
02. Uniune vamală şi libera circulaţie a mărfurilor (936);
451

03. Agricultură (3180);
04. Pescuit (1113);
05. Libera circulaţie a lucrătorilor şi politica socială (580);
06. Drept de stabilire şi libertatea de a presta servicii (275);
07. Politica în domeniul transporturilor (739);
08. Politica în domeniul concurenţei (1795);
09. Fiscalitate (186);
10. Politica economică şi monetară şi libera circulaţie a capitalurilor (539);
11. Relaţii externe (3669);
12. Energie (408);
13. Politica în domeniul industriei şi piaţa internă (1641);
14. Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale (392);
15. Mediu, consumatori şi protecţia sănătăţii (1714);
16. Ştiinţă, informare, educaţie şi cultură (451);
17. Dreptul întreprinderilor (120);
18. Politica externă şi de securitate comună (535);
19. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (671);
20. Europa cetăţenilor (22).
Astfel, legislaţia UE, este acel sistem juridic care funcţionează concomitent cu legislaţia statelor sale membre și exercită un efect direct asupra acestora, extinzându-se şi asupra legislaţiei naţionale în mai multe domenii, în special, în sectoarele cuprinse în Piaţa Unică [15, p. 21].
3.Scopul și beneficiile procesului de armonizare a cadrului legal
De regulă, armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE este un proces continuu care are
drept scop asigurarea unei compatibilităţi depline a normelor de drept intern cu legislaţia UE,
prin modificarea sau completarea actelor normative naţionale şi ajustarea acestora la cerinţele
comunitare, după care normele de drept UE, devin parte componentă a dreptului naţional.
Pe termen scurt, armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE implică numeroase beneficii interne, materializate într-un cadrunormativ coerent şi progresiv, care promovează principiile
şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept, care de fapt constituie precondiţii
absolut necesare dezvoltării unui stat european modern.
Legislația armonizată exigențelor UE favorizează dezvoltarea sectorului privat, factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile, crearea unui mediu investiţional atractiv, sigur, stabil şi previzibil, contribuind respectiv la creşterea investiţiilor străine directe.
Pe termen mediu, legislaţia armonizată a unui stat candidat facilitează considerabil apropierea
de UE, iniţial în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV) şi ulterior poate face posibilă asocierea cu UE precum şi devenirea unui membru cu drepturi depline a acesteia.
La modul practic, un indicator de progres pentru un stat, care parcurge traiectoria de integrare europeană, este indicatorul cantitativ-calitativ al actelor normative naţionale care au transpus
dispoziţiile legislaţiei UE şi dovezile elocvente de implementare efectivă a acestora.
4.Metode şi tehnici de armonizare
Procesul de armonizare a legislaţiei se realizează prin diverse metode şi tehnici de transpunere a normelor UE, a căror încorporare în sistemul de drept intern şi implementare corespunzătoare, se manifestă prin asumarea unor drepturi individuale şi obligaţii concrete.
TUE, prevede că statele membre vor lua măsurile necesare, generale sau speciale pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care derivă din tratate sau rezultă din actele instituţiilor UE întru
a facilita realizarea sarcinilor UE şi se vor abţine de la măsurile care ar putea constitui obstacole
în calea realizării obiectivelor UE [11, art. 4 alin. (3)].
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În majoritatea cazurilor, statele membre ale UE şi cele candidate, au libera alegere cu privire
la metodele şi tehnicile de armonizare, deoarece sistemele lor constituţionale şi de drept determină dacă armonizarea se efectuează prin lege sau acte subordonate legii sau printr-o combinaţie a
ambelor. Acceastă regulă a fost confirmată prin decizia Curţii de Justiţie a UE (CJUE) 96/81 [27,
pct. 2 din Sumar], care stipulează că: „fiecare stat membru îşi va determina individual competenţa, care va fi echivalentă directivei, cu măsuri adoptate la nivelul autorităţilor regionale şi locale”.
Aceasta însă nu eliberează statul de la obligaţia de a implementa directiva respectivă prin intermediul normelor de drept intern, cu caracter obligatoriu.
Diferenţele dintre legislaţiile diferitor state membre pot fi depăşite prin:
–– substituirea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE, într-un domeniu specific în care se cere
uniformitatea (de ex.: politica agricolă comună);
–– transpunerea prevederilor UE în legislaţia naţională, determinând astfel aplicarea aceloraşi
condiţii esenţiale în cadrul tuturor statelor membre, care permit realizarea obiectivelor
Comunităţii (de ex.: în scopul îmbunătăţirii funcţionării pieţei comune).
Statele membre sunt obligate nu doar să-şi armonizeze legislaţiile, dar și să asigure implementarea corectă a acestora prin crearea şi consolidarea unui cadru instituţional-organizatoric optim
şi adecvat, la nivel administrativ şi judiciar.
Există 3 metode tehnico-legislative optime pentru procesul de armonizare şi care sunt fie
combinate, fie complementare, precum: a) transpunerea corectă şi detaliată cu operarea unor
modificări parţiale; b) transpunerea literală/ copy-paste şi c) metoda normelor de referinţă.
Hotărârea Guvernului nr. 1345/2006, statuează că, în procesul de armonizare, inserarea corectă a prevederilor legislaţiei comunitare în legislaţia naţională se efectuează prin:
a) transpunerea directă – proiectul de act normativ naţional care transpune acte din legislaţia
UE trebuie să obţină acelaşi efect juridic ca şi actul transpus, folosind, după caz, limbajul juridic
(sau foarte apropiat) utilizat de actul UE propriu-zis;
b) creaţie legislativă naţională – proiectul de act normativ naţional foloseşte mijloacele particulare la discreţia statului, creând cadrul necesar aplicării actului comunitar, cu respectarea strictă a obiectivului acestuia.
În contextul bunelor practici europene, este oportun a fi menţionate următoarele metode şi
tehnici teoretico-aplicative de armonizare a legislaţiei:
1) Armonizarea maximă şi minimă.
Dacă un act european este descris ca fiind de maximă armonizare, aceasta presupune că legea
naţională trebuie să întrunească nivelul de reglementare al actului UE. Totodată, legea naţională
poate să depăşească reglementarea UE, dacă se doreşte. Este mai uşor să se ajungă la un acord
între statele membre atunci când se elaborează legislaţia pe acest criteriu, întrucât permite să rămână în vigoare o legislaţie naţională pe domenii precum protecţia consumatorului sau mediu.
Cea mai mare parte a legislaţiei europene a fost implementată urmând acest model.
Cu toate acestea, în ultimii ani, sarcina armonizării cu legislaţia UE a determinat cazuri de
dereglementare şi acuzaţii, precum că unele state încă se mai bucură de protecţionism, atunci
când e vorba de implementarea directivelor în legea naţională prin tehnica suprareglementării.
De aceea, tot mai puţină legislaţie europeană conţine prevederi de armonizare maximă. De fapt,
au devenit tot mai frecvente directivele sau recomandările ce constau dintr-o îmbinare de norme
de maximă şi minimă armonizare.
Statele membre sunt obligate să încorporeze dispoziţiile actelor legislative ale UE în legislaţia
lor internă, într-o perioadă de timp determinată. Atunci când ne referim la o directivă, aceasta se
numeşte transpunere. Regulamentele şi deciziile intră în vigoare, în mod direct, fără a fi nevoie
de transpunere şi fără a manifesta nici o libertate în alegerea politicii naţionale, dar în multe cazuri va fi necesară modificarea legislaţiei naţionale pentru ca ele să producă efecte.
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Există câteva condiţii preliminare în cazul transpunerii prevederilor legislaţiei UE în legislaţia
naţională. În jurisprudenţa CJUE, au fost elaborate o serie de cerinţe în acest sens, în vederea
stabilirii unei clarităţi, asigurării unei eficacităţi implementative a directivelor şi a garantării unei
securităţi juridice, după cum urmează:
←→autorităţile naţionale trebuie: a) să aleagă cea mai efectivă formă; b) să folosească măsuri
ce au caracter juridic obligatoriu; c) să asigure publicitatea măsurilor de implementare;
←→ măsurile de transpunere trebuie să asigure aplicarea reală şi deplină a legislaţiei UE întrun mod clar şi specific;
←→ atunci când o directivă are drept scop crearea de drepturi pentru particulari, aceştia trebuie să poată constata pe deplin drepturile de care se prevalează, reieşind din reglementările naţionale şi să le poată invoca în faţa curţilor naţionale;
←→ măsurile de transpunere trebuie să reprezinte acelaşi tip de instrument juridic atât în
cazul încorporării directivelor în legislaţia naţională, precum şi în cazul instrumentului juridic
folosit pentru a reglementa acelaşi domeniu de statul membru.
2) Suprareglementarea naţională (Gold-plating).
Această metodă se referă la practica unor autorităţi naţionale de a implementa măsuri ce depăşesc cerinţele directivelor, stipulând de ex. condiții suplimentare sau utilizând termeni de un
conţinut mai vast decât cei folosiţi de actul UE.
Normele naţionale mai restrictive, în mod inevitabil contribuie la crearea unor bariere noi în
calea comerţului şi a libertăţii de a furniza servicii.
În consecinţă, în ultimii ani, Comisia Europeană a elaborat mai multe măsuri legislative, unde
a aplicat abordarea armonizării maxime, prin aceasta limitând statele membre UE de la posibilitatea de a folosi suprareglementarea [15, p. 39-40].
3) Armonizarea selectivă (opţională).
Metoda dată este folosită atunci când directiva lasă la libera alegere a antreprenorilor şi producătorilor, fie prin producerea şi punerea în circulaţie a bunurilor conform regulilor armonizate, definite în cadrul directivei, fie conform prevederilor legislaţiei interne. Metoda selecţiei este
utilizată în directivele „vechii abordări”, care deseori lasă producătorului dreptul de a aplica standardele UE, care asigură libera circulaţie a bunurilor lor sau legislaţia naţională. În ultimul caz,
produsele însă nu au posibilitatea să beneficieze de regimul liberei circulaţii.
4) Armonizarea parţială.
Metodă care se referă doar la relaţiile din cadrul comerţului transfrontalier. Ca şi în cazul armonizării selective, statului membru i se oferă opţiunea de a adopta legislaţia aplicată în cadrul
comerţului intern al UE sau cea folosită în relaţiile comerciale interioare.
5) Armonizarea alternativă.
Se utilizează în cazurile când directiva oferă statelor membre libertatea de a alege una din
câteva soluţii, disponibile pentru implementarea acesteia. De ex.: în cazul Directivei Consiliului
76/464/CEE din 4 mai 1976 cu privire la poluarea cauzată de către anumite substanţe periculoase
eliminate în mediul acvatic al UE, opţiunile statului membru erau de a atinge obiectivele de calitate sau de a accepta standardele de emisii.
6) Armonizarea prin recunoaşterea reciprocă a legislaţiilor interne.
Această metodă a fost definită în cazurile CJUE 8/74 [28] şi 120/78 [27]. Conceptul produselor sigure şi sănătoase nu trebuie să difere mult între statele membre ale UE. Produsul care se află
pe piaţa unui stat membru ar putea să se afle pe pieţele celorlalte state membre, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod special. În termeni mai stricţi, aceasta nu constituie o metodă de armonizare a legislaţiilor, ci o modalitate de a înlătura obstacolele din calea comerţului liber. Cu toate
acestea, ar putea accelera armonizarea reglementărilor interne pentru a atinge un nivel mai înalt
de securitate a produselor.
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7) Recunoaşterea reciprocă a drepturilor de control.
Prezenta metodă se limitează la recunoaşterea drepturilor fiecărui stat membru faţă de un
altul în ceea ce ţine de a verifica îndeplinirea anumitor condiţii. De ex.: Directiva 88/320/CEE
[12, art. 6 alin. (1)] prevede că rezultatele inspecţiilor de laborator şi ale controalelor de audit
asupra respectării bunelor practici, efectuate de către un stat membru sunt obligatorii şi pentru
celelalte state membre. Principiul recunoaşterii reciproce determină faptul, că nu toate sectoarele
trebuie să fie complet armonizate şi că, în cadrul acestor sectoare, armonizarea ar putea fi restrânsă doar la unele „cerinţe esenţiale”.
8) Armonizarea metodei de referire.
Această tehnică se află în conexiune directă cu modul de asigurare a compatibilităţii şi implementarea unor reguli ale directivelor, în timp ce unele aspecte sunt conformate cu normele anumitor instituţii relevante (de ex.: Institutul de Standardizare). Tehnica respectivă se recomandă ca
o componentă a măsurilor de armonizare a directivelor „Noua Abordare”, deoarece acestea stabilesc cerinţe esenţiale pentru securitatea tehnică, se bazează pe prevenirea noilor bariere în calea
comerţului, recunoaşterea mutuală şi armonizarea tehnică [23, p. 8].
5.Armonizarea legislaţiei – angajamente externe şi priorităţi naţionale
Urmând exemplul noilor state membre ale UE şi al noilor candidați, RM prin depunerea unei
cereri de aderare va determina Consiliul European să solicite Comisiei Europene pregatirea unei
luări de poziţii. Respectiv, RM va primi din partea Comisiei Europene un „Chestionar” cu mii de
întrebări sectoriale, iar autorităţile competente vor trebui să ofere răspunsuri detaliate, fapt ce va
constitui o bază pentru adoptarea unei decizii pentru statutul de candidat. În fiecare an raportul
anual al Comisiei va prezenta progresul în domeniul armonizării legislaţiei. După adoptarea deciziei de demarare a negocierilor propriu-zise, se va efectua o „selectare” a legislaţiei în baza celor
35 de capitole de negocieri, urmată ulterior de negocierile efective pe fiecare capitol în parte.
Etapa „post-negociere”, implică semnarea şi ratificarea tratatului de aderare, realizarea ultimilor
paşi în procesul de armonizare a legislaţiei înainte de atribuirea calităţii de stat membru şi asumarea tuturor obligaţiilor care rezultă din acest nou statut.
Procesul de integrare, după cum se statua iniţial şi în preambulul TUE este un proces firesc de
creare a unei legături mult mai strânse între popoarele Europei, care depăşeşte simpla cooperare,
prin metodele pe care le utilizează, şi prin domeniile la care se referă [11, p. 13].
După stabilirea unui sistem viabil de coordonare a integrării în UE, este foarte probabil că RM
va elabora un document cu titlul „Planul Naţional de Adoptare a Acquis-ului” (PNAA) sau „Planul Naţional de Integrare” (PNI), drept document succesiv Planului Naţional de Armonizare a
Legislaţiei (PNAL), care respectiv va defini:
–– priorităţile naţionale prin prisma obiectivelor strategice şi de dezvoltare;
–– politici, reforme şi măsuri adecvate, necesare implementării acestor obiective;
–– un plan detaliat de armonizare a legislaţiei;
–– dezvoltarea capacităţilor instituţionale;
–– definirea resurselor umane şi bugetare;
–– alte fonduri necesare implementării sarcinilor planificate.
La etapa actuală, RM nu întruneşte integral etapele şi exigenţele statuate supra şi reiese din
angajamentele în vigoare în raport cu UE privind armonizarea legislaţiei şi priorităţile naţionale
în cadrul procesului respectiv.
Principalele angajamente, în acest sens, le v-om expune, după cum urmează:
1. Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC).
Aceste acord a fost semnat la Bruxelles la 28.11.1994 şi a intrat în vigoare la 01.07.1998 pentru
o perioadă de zece ani, după care este prelungit în mod automat din an în an cu condiţia că nici
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una dintre părţi nu va notifica în scris celeilalte părţi despre denunţare cu 6 luni înainte de expirarea lui [9, art. 98]. APC stabileşte cadrul legal şi instituţional al relaţiilor UE-RM, determină
obiectivele-cheie comune şi îşi propune să activizeze dialogul bilateral în cadrul unui număr larg
de domenii şi politici. De asemenea, APC asigură cooperarea multisectorială, inclusiv în domeniul armonizării legislaţiei.
Art. 50 se referă la „eforturile de a asigura” atingerea unei compatibilităţi „graduale” și nu
complete cu legislaţia UE. Obligaţiile de a transpune legislaţia UE au la bază formulări generale
care nu au efecte directe. Dacă ar fi să comparăm APC cu aşa-numitele acorduri de stabilizare şi
asociere (ASA), pe care UE le-a semnat cu ţările din Balcanii de Vest, remarcăm că acestea din
urmă pun un accent mult mai pronunţat pe integrarea economică în UE şi nu doar se limitează la
stabilirea unor relaţii economice, cum este în cazul APC.
ASA sunt cele mai recente versiuni ale acordurilor pe care UE le-a semnat cu potenţialele
state-candidat, stabilind un profund dialog politic între UE, statele ei membre şi ţările asociate,
reguli cu privire la eliminarea taxelor vamale, stabilirea zonelor de liber schimb, dreptului proprietăţii intelectuale şi achiziţiilor publice pentru bunuri industriale şi a unor aranjamente speciale
pentru sectoare sensibile, de genul agricultură, industria textilă, piscicultură. În cadrul ASA,
chiar dacă nu se menţionează nici pe aproape calitatea de membru al UE, se merge mult mai departe decât în cadrul APC, deşi aceste acorduri sunt foarte similare.
2. Strategia naţională de dezvoltare 2008-2011.
Adoptat prin Legea RM nr.295-XVI din 21.12.2007, acest document de planificare strategică
[3, Introducere] împreună cu angajamentele asumate faţă de UE, constituie fundamentul creării
politicilor ce ţin de priorităţile de armonizare a legislaţiei. Rezultatul acestor acţiuni de promovare a politicilor printr-o planificare strategică şi preliminară trebuie să devină priorităţi naţionale
clar definite în procesul de armonizare cu măsuri detaliate în fiecare sector.
3. Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.
Conform preambulului Legii nr. 231 din 25.11.2011, Strategia în cauză a fost aprobată în vederea edificării unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi
responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia
legii şi respectarea drepturilor omului. Acțiunea 7.2. a Pilonului VII al Strategiei își propune să
contribuie la armonizarea cadrelor instituţional şi legal ale sectorului justiţiei cu standardele europene. Principalele domenii de intervenţie vizează: îmbunătăţirea programelor de instruire în
cadrul facultăţilor de drept; perfecţionarea calităţii elaborării actelor normative în scopul asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii legislaţiei; sporirea accesului publicului larg la actele
normative prin asigurarea calităţii şi accesibilităţii bazelor oficiale de date juridice; îmbunătăţirea
procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE.
Pentru ultimul domeniu de intevenție prenotat, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, a determinat următoarele acțiuni
care necesită a fi realizate:
–– elaborarea unui studiu privind îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE (trimestrul IV, 2011);
–– elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21.02.2007 și nr.
1345 din 24.11.2006 (trimestrul II, 2012);
–– reformarea structurii Centrului de armonizare a legislației (trimestrul IV, 2012);
–– instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legislaţiei naționale cu legislaţia UE (2012-2014).
4. Planul naţional de armonizare a legislaţiei (PNAL).
Document care stipulează priorităţile de armonizare a legislaţiei naţionale, prin elaborarea
unor politici coordonate sectorial, identificarea obiectelor de reglementare în proiecte de acte
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normative naţionale care îşi propun transpunerea unor prevederi din surse legislative ale UE,
fundamentarea politico-juridică a actului respectiv, determinarea instituţiei responsabile şi fixarea unor termene-limită pentru prezentarea proiectului definitivat.
PNAL este un document pentru planificarea legislativă, iar ministerele de ramură reies din
priorităţile naţionale de armonizare. Planificarea în cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale trebuie să ia în consideraţie: lista şi evaluarea legislaţiei UE dintr-un anumit domeniu;
evaluarea stării lucrurilor şi a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale cu cea a UE, pe
sectoare specifice; includerea priorităţilor de armonizare a legislaţiei în PNAL.
5. Planul de Acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate (PA al PEV).
PA UE-RM, adoptat la 22.02.2005, este documentul politic care a stabilit programul, obiectivele strategice şi priorităţile relaţiilor UE-RM pentru anii 2005-2007. Acest plan a fost o consecinţă directă a PEV, conturată după aderarea la UE, în mai 2004, a 10 noi state membre şi al cărui
obiectiv principal era de a împărtăşi beneficiile acestei extinderi cu statele din vecinătatea apropiată pentru care, pe termen mediu, nu exista perspectiva de aderare, oferindu-se respectiv statelor vecine posibilitatea de a participa la activităţile UE prin intermediul unei colaborări politice şi
economice mai strânse [25, p. 20].
Implementarea acestui plan trebuia să contribuie la îndeplinirea prevederilor APC, să încurajeze şi să sprijine obiectivele RM de integrare continuă în structurile economice şi sociale europene, să contribuie la avansarea semnificativă a armonizării legislaţiei, să racordeze normele şi
standardele naţionale cu cele ale UE.
6. Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALRV).
Intrarea în vigoare, la 01.01.2008 a prevederilor Acordului între Comunitatea Europeană şi
RM privind facilitarea eliberării vizelor (încheiat la Bruxelles la 10.10.2007) precum şi a documentelor bilaterale privind readmisia a fost un prim pas către perspectiva pe termen lung de călătorie fără vize, urmată apoi de semnarea la 05.06.2008 a unui Parteneriat de Mobilitate.
La 16.12.2010 a fost semnat PALRV întru instituirea unui mediu mai sigur pentru abolirea
vizelor de călătorie, identificarea tuturor măsurilor care urmează a fi adoptate şi puse în aplicare
de către RM şi stabilirea unor cerinţe clare în acest sens. Pentru promovarea unor reforme durabile şi bine planificate, PALRV conţine două repere preliminare cu privire la cadrul de politici: a)
legislaţie şi b) planificare, iar ritmul de avansare în direcţia liberalizării regimului de vize depinde
de progresele realizate de către RM prin îndeplinirea condiţiilor stabilite.
Acţiunile relevante pentru implementarea PALRV au fost determinate în Hotărârea Guvernului nr. 122 din 04.03.2011, prin care RM a aprobat Programul naţional de implementare.
7. Planul de Acţiuni pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC).
Acordul de comerţ liber RM-UE presupune liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea
taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea
legislaţiei RM la cea a UE. ZLSAC va fi parte a viitorului Acord European de Asociere şi urmează
să aducă beneficii suplimentare pentru RM.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2010, RM a aprobat PA privind implementarea
Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC RM-UE [8].
8. Viitorul Acord de Asociere (AA).
Negocierile acestui tratat bilateral sunt în proces de derulare şi denotă un pas important în
relaţiile cu UE. Un asemenea acord, care va intra în vigoare pe parcursul a 2-3 ani de la semnare,
datorită ratificării de către parlamentele naţionale ale tuturor statelor membre din UE, urmează
să reglementeze relaţiile politice, economice, comerciale, de dezvoltare, dialogul politic şi reforma, cooperarea sectorială, crearea unei zone de liber schimb, armonizarea legislaţiei, asistenţa
din partea UE şi funcţionalitatea instituţiilor comune în implementarea sa.
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Acordul conţine o clauză generală de armonizare a legislaţiei care ar puncta un proces o ajustare treptată a legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi a proiectelor normative naţionale la legislaţia şi standardele UE. Domeniile-cheie ale pieţei interne reprezintă priorităţi. Accent se pune
pe adoptarea legislaţiei, implementarea ei efectivă, monitorizarea implementării, modul de aplicare a acesteia, precum şi funcţionarea sistemului judiciar.
Unul dintre efectele negocierilor ar putea fi stabilirea unui cadru general de timp, dedicat armonizării unor sectoare-cheie ale pieței interne: concurenţa, ajutoarele de stat, drepturile proprietăţii intelectuale şi industriale, achiziţiile publice, standarde şi reguli tehnice, servicii financiare,
transport, dreptul întreprinderilor, contabilitate, protecţia consumatorului, protecţia datelor cu
caracter personal, regulile sănătăţii şi securităţii muncii. Celelalte sectoare, probabil, vor avea
oportunitatea de a fi armonizate pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp.
Textul acordului împreună cu anexele şi protocoalele relevante, va alcătui un întreg, prin care
se vor determina aranjamente specifice în cadrul industriei textile, industriei oţelului, cărbunelui,
normelor privind originea produselor, agriculturii, pescuitului şi altor domenii de importanţă
strategică pentru UE.
Ultima parte a AA e foarte probabil că va stipula prevederi instituţionale care trebuie utilizate
în cadrul implementării şi sunt foarte importante deoarece armonizarea legislaţiei şi întregul
proces de aderare va fi monitorizat prin intermediul instituţiilor comune ale AA.
Dintre toate angajamentele asumate AA prezintă cea mai mare importanţă. În acest sens,
Programul de Activitate al Guvernului 2011-2015, stipulează că integrarea europeană reprezintă
prioritatea naţională nr. 1, iar prin semnarea AA cu UE se propune promovarea unei politici coerente de europenizare a tuturor aspectelor vieţii social-politice şi economice a ţării în măsură să
transforme RM într-o ţară eligibilă pentru aderarea la UE [29, p. 5].
6.Tehnica legislativă naţională
Complexul de metode şi procedee menite să asigure o formă corespunzătoare conţinutului
reglementărilor juridice naţionale, reprezintă tehnica legislativă [14, p. 67].
În RM, funcţionalitatea tehnicii legislative naţionale este reflectată printr-un procedeu unificat de elaboare şi promovare a actelor normative, reglementat în legi-cadru, precum sunt: Legea
nr. 780-XV din 27.12.2001 [1] şi Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 [2].
Funcţionalitatea mecanismului naţional al armonizării este descrisă şi în hotărârile de Guvern nr. 1345 din 24.11.2006 [6] şi nr. 190 din 21.02.2007 [7].
Prin Dispoziţia Guvernului nr. 24-d din 1 martie 2011, Ministerul Justiţiei a fost desemnat în
calitate de coordonator al procesului de armonizare legislativă, fiind împuternicit să identifice
soluţii şi propuneri pentru perfecţionarea procesului respectiv, şi sarcina de a elabora proiectele
de acte normative necesare.
Legislaţia-cadru stabileşte modul de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare, interpretare, publicare şi ieşire din vigoare a actelor normative naţionale, precum şi mijloacele, metodele
şi tehnicile utilizate.
La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actului normativ naţional se respectă principiile: oportunităţii, coerenţei, consecvenţei/ echilibrului între reglementări concurente; consecutivităţii, stabilităţii şi predictibilităţii normelor juridice; transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii; subordonării actului normativ de nivel superior.
Actul normativ naţional trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi,
odată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor subiecţilor de drept.
Apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia UE constituie o condiţie obligatorie a oricărui act
normativ naţional.
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Condiţiile fundamentale cărora trebuie să corespundă un act normativ naţional sunt:
◆ să fie în concordanţă cu principiile de bază privind elaborarea, adoptarea şi aplicarea;
◆ să fie întocmit conform tehnicii legislative şi normelor gramaticale;
◆ să fie armonizat, după caz cu legislaţia UE;
◆ să fie consultat, conform regulilor cu privire la transparenţa în procesul decizional;
◆ să fie adoptat de autoritatea competentă, conform legii.
Proiectele de acte normative naţionale se elaborează în câteva etape consecutive, incluzând:
determinarea categoriei proiectului şi noţiunilor ce vor fi utilizate în proiect, formarea grupurilor
de lucru şi asigurarea tehnică, organizatorică şi financiară a procesului elaborării, întocmirea
proiectului, elaborarea notei informative, expertizarea, avizarea şi consultarea publică, definitivarea şi elaborarea variantei finale.
Textul proiectului de act normativ se elaborează în limba de stat, cu respectarea unor reguli
lingvistice, ortografice şi de punctuaţie stabilite de legislația-cadru. Noțiunile preluate de legislația
națională trebuie să fie compatibile, adecvate, similare cu cele utilizate în legislația UE sau să fie
de o largă circulație. Această terminologie trebuie să fie utilizată constant și uniform.
Etapele de desfăşurare a procesului de armonizare a legislației includ: a) determinarea domeniilor, în funcţie de angajamentele asumate de RM în baza acordurilor bilaterale cu UE, de programele legislative multianuale ale Parlamentului şi programele multianuale de elaborare a proiectelor de acte normative ale Guvernului; b) stabilirea modului în care domeniile respective sunt
reglementate de acordurile bilaterale cu UE; c) identificarea bazei legale a UE în materie, precum
şi determinarea modului de reglementare a obiectului proiectului de act normativ de legislaţia
UE; d) stabilirea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniu şi a gradului lor de corespundere cu
legislaţia UE; e) identificarea actelor normative naţionale care urmează a fi modificate sau completate şi/sau tipul actelor normative ce urmează a fi elaborate în scopul armonizării cu legislaţia
UE; f) identificarea metodelor de transpunere a legislaţiei UE în legislaţia naţională; g) elaborarea
proiectului actului normativ şi a tabelului de concordanţă a proiectului; h) actualizarea tabelului
de concordanţă a proiectului cu relevanţă UE în conformitate cu modificările şi completările introduse în textul proiectului, în baza rezultatelor procesului de consultare şi avizare şi a concluziilor expertizei de compatibilitate.
Actele normative sunt monitorizate de către instituţia emitentă, sub coordonarea Ministerului Justiţiei, în scopul identificării gradului de executare, determinării dacă obiectivele şi/sau scopul actului au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute/ negative, precum şi
în scopul elaborării recomandărilor și amendamentelor.
7.Principiile generale de elaborare și adoptare a legislaţiei armonizate
La elaborarea legislaţiei armonizate cu cea a UE nu este suficientă cunoaşterea legislaţiei UE,
ci este nevoie şi de o cunoaştere profundă a sistemului de drept intern. Orice act legislativ trebuie
să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu
sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei.
În procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE trebuie respectate o serie de
criterii specifice: redactarea actului normativ conform cerinţelor tehnicii legislative naţionale,
respectarea terminologiei legislaţiei UE și consultarea jurisprudenţei CJUE, statuarea clauzei de
armonizare, să fie însoțit de o notă informativă şi un tabel de concordanţă care indică gradul de
compatibilitate al proiectului cu legislaţia UE și să fie supus expertizei de compatibilitate.
Totodată, conform liniilor directoare ale UE, în procesul de redactare a textelor legislative, se
respectă următoarele principii generale [24, p. 9-11]:
a) formularea clară, simplă şi precisă;
b) actele UE se redactează ţinându-se seama de tipul acestuia şi, în special, daca acesta are
sau nu caracter obligatoriu (regulament, directivă, decizie, recomandare, etc.);
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c) redactarea actelor ţine seama de persoanele cărora li se adresează pentru a le permite acestora să îşi cunoască fără ambiguitate drepturile şi obligaţiile, precum şi de cei cărora le revine
aplicarea actului respectiv;
d) dispoziţiile actelor sunt formulate în mod concis şi conţinutul lor trebuie să fie, în măsura
în care este posibil, unitar; este necesară evitarea articolelor şi a tezelor prea lungi, a formulărilor
complicate în mod inutil şi a utilizării excesive a abrevierilor;
e)pe tot parcursul procesului lor de adoptare, proiectele de acte sunt redactate folosind o terminologie şi structuri frazeologice care să respecte caracterul multilingv al legislaţiei UE; conceptele sau terminologia specifică unui sistem juridic naţional se utilizează cu atenţie;
f) terminologia utilizată este unitară atât în cadrul dispoziţiilor aceluiaşi act, cât şi între actul
respectiv şi cele deja în vigoare, în special în cadrul aceluiaşi domeniu; aceleaşi concepte sunt
exprimate prin aceiaşi termeni şi, în măsura posibilului, fără a se îndepărta de la sensul pe care
aceştia îl au în limbajul curent, juridic sau tehnic.
Înainte de a demara procesul de armonizare a unui act normativ naţional cu o sursă legislativă a UE, se recomandă de a se iniţia o familiarizare cu istoria adoptării actului respectiv. În acest
sens, o importanţă aparte revine propunerilor Comisiei UE, opiniilor Parlamentului European şi
Consiliului UE pe parcursul procedurii legislative, la fel ca şi variatele cărţi albe şi verzi care au
servit drept documente preparatorii înainte ca legislaţia să fie adoptată.
Iniţiatorul proiectului de act legislativ, trebuie să studieze cadrul de reglementare al UE şi
tendinţele de evoluţie ale sectorului ce urmează a fi reglementat, precum şi să perceapă ce prevederi din legislaţia RM trebuie să fie promovate, modificate, completate sau abrogate.
Principiile ce trebuie să fie luate în considerare înainte şi după adoptarea unui act normativ
naţional armonizat sunt următoarele:
◆ statul are dreptul să aleagă între includerea prevederilor unei directive într-o lege deja existentă sau adoptarea unui act nou;
◆ alegerea tipului de act normativ naţional, prin care directiva va fi transpusă va depinde de
ordinea constituţională şi ierarhia actelor normative al sistemului juridic respectiv;
◆ dacă o directivă intenţionează să acorde anumite drepturi sau obligații particularilor/ statului, prevederile actului naţional trebuie să acorde aceste drepturi într-un mod foarte clar încât
aceștia să le poată invoca, inclusiv în faţa instanţelor de judecată naţionale.
◆ statul are dreptul la libera alegere între diferitele tehnici de armonizare legislativă;
◆ în cadrul procesului de transpunere a directivei, obiectivul ei trebuie atins complet, cu claritate şi certitudine juridică.
8.Aspecte practice privind transpunerea surselor legislative ale UE
O data cu elaborarea proiectului de act normativ armonizat, iniţiatorii/ coiniţiatorii acestuia
urmează să completeze un tabel de concordanţă, care reprezintă un document care reflectă gradul de compatibilitate a proiectului cu cerinţele legislaţiei UE [21, punct 2].
Tabelul de concordanţă, trebuie să includă următoarele informaţii:
a) tipul, numărul şi titlul actului/ actelor legislative ale UE (în limba de stat şi limba engleză),
inclusiv tipul actului, denumirea instituţiei UE care l-a adoptat, data adoptării, numărul actului şi
numărul şi data publicării în JOUE;
b) obiectul de reglementare al actului/ actelor legislative relevante ale UE, incluzând o descriere succintă a scopului şi a domeniului de aplicare al acestuia, iar preambulul şi primele articole
din actul legislativ al UE vor fi folosite de către iniţiatori în calitate de sursă de informaţie pentru
identificarea obiectului de reglementare şi a scopului;
c)dacă proiectul de act normativ transpune prevederile unui tratat internaţional, la care UE a
aderat şi care a fost ratificat de RM, se va indica titlul deplin al tratatului (în limba de stat şi limba
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engleză), inclusiv tipul, organizaţia care a adoptat tratatul, actul UE de aderare sau ratificare, data
adoptării şi data publicării acestuia în JOUE, precum şi data intrării în vigoare;
d) titlul deplin al proiectului de act legislativ/ normativ naţional şi tipul acestuia (lege, hotărâre, act departamental, etc.);
e)gradul general de compatibilitate a proiectului de act normativ cu prevederile legislaţiei UE,
cât şi analiza comparativă a compatibilităţii normelor proiectului cu prevederile corespondente
ale actului/ actelor legislative ale UE, prin redarea textului integral din actul transpus, cu separarea acestuia pe capitole, secţiuni, articole, puncte, etc.;
f) comentarii privind motivele ce explică compatibilitatea parţială/ incompatibilitatea proiectului de act legislativ/ normativ cu cerinţele legislaţiei UE, cu reflectarea informaţiilor privind
termenul-limită fixat pentru asigurarea compatibilităţii complete a proiectului;
g) datele de contact ale reprezentantului iniţiatorului, responsabil nemijlocit de elaborarea
proiectului: numele, prenumele, funcţia deţinută, numărul de telefon, adresa electronică.
Elaborarea unui anumit act normativ cu scopul de a transpune cerinţele legislaţiei UE necesită lucru de echipă, cu implicarea juriştilor, traducătorilor, experţilor sectoriali. Aceste acte se
elaborează din oficiu de către autorităţile abilitate să le iniţieze sau din însărcinarea Parlamentului, Preşedintelui RM sau Guvernului [2, art. 29 alin. (1)].
Pentru a facilita înţelegerea aspectelor practice de armonizare, ne vom referi la modul de
transpunere a regulamentelor şi directivelor UE în legislația națională.
1. Regulamentele UE.
Adoptat împreună de Consiliul UE şi de Parlamentul European sau doar de Comisia Europeană, regulamentul este un act general şi obligatoriu în toate elementele sale. Spre deosebire de
directive, care se adresează statelor membre şi de decizii, care au destinatari bine stabiliţi, regulamentul se adresează tuturor. Regulamentul este direct aplicabil, adică generează dispoziţii care
intră imediat în vigoare în toate statele membre, la fel ca şi legislaţia naţională, fără să fie nevoie
de o intervenţie din partea autorităţilor naţionale [32].
Se recomandă ca textul acestora să nu fie modificat în procesul de armonizare. Concomitent,
ele nu creează efecte directe pentru RM, care nu este un stat membru al UE. Astfel, în legislaţia
naţională este necesar de operat cu formulări similare textului regulamentului. Definiţiile şi alte
prevederi incluse în regulamente trebuie să fie încorporate în legislaţia RM. În caz contrar vor
avea loc divergenţe în aplicarea acestora, iar după aderarea la UE un act normativ naţional şi un
regulament UE direct aplicabil vor fi implementate concomitent.
Deoarece regulamentele nu prescriu întotdeauna toate regulile, deseori sunt necesare măsuri
suplimentare la nivel naţional. Legislaţia naţională trebuie să asigure implementarea regulamentului sau să impună penalităţi în caz de neconformitate, să definească autoritatea naţională de
supraveghere, etc. Regulamentul în sine ar putea delega această autoritate prin următoarea dispoziţie „Procedura de aplicare a regulamentului rămâne la discreţia statului membru”. Deoarece,
statele membre decid aspectele ce ţin de aplicarea prevederilor în materie de drept civil şi penal,
reglementările respective urmează a fi determinate la nivel naţional.
În principiu, prevederile regulamentelor UE sunt privite ca directive şi statelor membre li se
cere să adopte legislaţie naţională în aceste domenii sau să-şi ajusteze legislaţia existentă.
2. Directivele UE.
Directiva UE stabileşte obiectivele care trebuie atinse de către statele membre, lăsând alegerea
mijloacelor la latitudinea autorităţilor naţionale. Se adresează unuia, mai multor sau tuturor statelor membre. Pentru ca principiile enunţate de directivă să producă efecte la nivelul cetăţeanului,
legiuitorul naţional trebuie să adopte un act de transpunere în legislaţia naţională prin care aceasta din urmă va fi adaptată la obiectivele definite în directivă. Directiva prevede un termen de
transpunere în legislaţia naţională: statele membre dispun de o marjă de manevră care le permite
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să ţină cont de specificul naţional. Transpunerea trebuie să aibă loc în termenul prevăzut de directivă. Directiva serveşte la armonizarea legislaţiilor naţionale, în special în vederea creării pieţei
unice (de exemplu, normele referitoare la siguranţa produselor) [32].
Astfel, forma şi metodele de armonizare, la fel ca şi alegerea legislaţiei naţionale care este cea
mai potrivită pentru implementarea acesteia, ţine de opţiunile statului. Statul respectiv nu trebuie să respecte cuvânt cu cuvânt legislaţia UE şi nici nu trebuie să-i urmeze structura. Legislaţia
naţională trebuie să acorde persoanelor interesate o dispoziţie clară şi precisă a drepturilor şi
obligaţiilor lor şi să permită statului să asigure respectarea acestora.
Directivele pot avea un obiect de reglementare mai general sau mai detaliat. O examinare
detaliată a textului unei directive este esenţială în procesul de armonizare a legislaţiei, deoarece
aceasta conţine diferite tipuri de prevederi: obligatorii şi opţionale. Prevederile operaţionale care
stipulează anvergura, obiectivul normativ, determină modul de implementare şi situaţia la care se
tinde de ajuns sunt obligatorii de a fi transpuse în legislaţia naţională. Aceste prevederi trebuie să
fie examinate pentru a determina tipul de armonizare optim: minimă sau maximă.
Prevederile din directivă care specifică o limită de timp şi modalităţi de implementare sau
impun obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la progresul implementării, activităţile legislative în domeniu, consultările dintre statele membre şi alte schimburi de informaţie fie
sunt sau fie nu sunt incluse, necesită o atenţie deosebită atunci când terminologia UE este substituită, după caz, printr-o terminologie adaptată specificului naţional.
Transpunerea unei directive este instrumentul cel mai des utilizat în procesul de armonizare
şi necesită a ajustare metodică la fiecare act în parte.
9.Gradul de transpunere sectorială a actelor UE în RM
Reieşind din informaţiile reflectate în Baza de date a legislației naționale armonizate [31], în
perioada anilor 2007-2012, la nivel naţional au fost transpuse 413 surse ale legislaţiei UE. În ordine ascendentă, cele mai multe acte normative armonizate au fost elaborate şi promovate în aşa
sectoare precum: agricultură şi dezvoltare rurală – 176; mediu, consumatori şi protecţia sănătăţii
– 57; politica în domeniul industriei şi piaţa internă – 47; politica în domeniul concurenţei – 23;
angajarea în câmpul de muncă, politici sociale şi şanse egale – 22; spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie – 20; dreptul întreprinderilor – 19; dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii
– 16; pescuit – 9; energie – 7; politica în domeniul transporturilor – 4; statistică – 3; uniunea vamală şi libera circulaţie a mărfurilor – 3; politica economică şi monetară şi libera circulaţie a capitalurilor – 3; dispoziţii financiare şi bugetare – 2.
Totodată, analizând Baza de date a legislaţiei naţionale armonizate, remarcăm că până în prezent au fost elaborate şi implementate 6 PNAL-uri, cuprinzând multiple măsuri legislative şi normative, coordonate cu autorităţile administraţiei publice responsabile.
Domenii neexpertizate la compatibilitate rămîn următoarele: 1) fiscalitatea; 2) politica regională şi coordonarea instrumentelor sectoriale; 3) știinţă, informare, educaţie şi cultură; 4) politica
externă şi de securitate comună; 5) lupta împotriva crimei organizate, corupţiei şi altor activităţi
ilegale; 6) lupta împotriva traficului de droguri; 7) spălarea banilor şi finanţarea terorismului; 8)
lupta împotriva terorismului; 9) Cooperarea juridică; 10) Europa cetăţenilor.
10. Concluzii și recomandări
Urmare a studierii problematicii respective, evidențiem următoarele concluzii:
- sistemul normativ al UE determină un cadru juridic uniform și codificat, în măsură să faciliteze armonizarea legislaţiilor naţionale ale statelor membre şi candidate;
- unul din cei mai expliciţi indicatori de progres pentru un anumit stat, în parcurgerea căii
spre integrarea europeană, este indicatorul cantitativ-calitativ al actelor normative naţionale care
au transpus dispoziţiile legislaţiei UE şi dovezile elocvente de implementare efectivă a acestora;
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- în UE concomitent cu obligativitatea armonizării este funcţional şi principiul respectării
individualităţii naţionale, fapt ce asigură o sincronizare cu metodele şi tehnicile de armonizare;
- intensificarea dialogului şi cooperării cu UE este în măsură sa dinamizeze reformele politice,
economice, sociale şi juridice ale statului interesat;
- elaborarea unui proiect de act normativ trebuie să se conformeze regulilor tehnicii legislative naţionale, iar în cazul actelor armonizate să fie respectate cerinţele mecanismului naţional de
armonizare şi exigenţele fixate în sursa legislativă comunitară, astfel încât actul de transpunere să
integreze armonios ambele tehnici juridice;
- proiectele de acte normative care transpun legislaţie a UE, urmează să folosească o terminologie şi structuri frazeologice care să respecte caracterul multilingv, iar conceptele sau terminologia specifică unui sistem juridic naţional se utilizează cu atenţie;
- în procesul de transpunere a surselor UE în legislaţia naţională, statul respectiv trebuie să
efectueze o sincronizare a procedeelor tehnicii legislative naţionale cu exigenţele UE stabilite în
legislaţia primară, secundară şi jurisprudenţa CJUE, astfel încât să fie respectate principiile generale de elaborare şi implementare a legislaţiei armonizate;
- mecanismul național de armonizare legislativă se realizează în temeiul regulilor de tehnică
legislativă, cu selectarea metodei optime de transpunere şi prioritizarea domeniilor în concordanţă cu documentele de politici naţionale şi exigenţele stipulate în legislaţia UE;
- procesul de armonizare sectorială a legislaţiei naţionale necesită o abordare sistemică, în
contextul prioritizării acţiunilor normative conform obiectivului guvernamental al integrării europene şi al eventualelor angajamente care urmează a fi asumate după semnarea AA cu UE;
- prezenţa unor domenii în care lipseşte expertiza de compatibilitate denotă faptul că legislaţia
naţională nu corespunde criteriilor de aplicabilitate a legislaţiei UE şi există obstacole directe
pentru funcţionalitatea Pieţei Unice şi asigurarea liberei circulaţii a bunurilor, mărfurilor, serviciilor şi persoanelor, precum şi alte aspecte tehnice nearmonizate.
Recomandări pentru îmbunătăţirea mecanismului naţional de armonizare a legislaţiei:
- de reactualizat sarcinile autorității responsabile de procesul armonizării legislației sau de
consolidat capacităţile instituţionale ale acesteia pentru realizarea cu succes a atribuţiilor de realizare a expertizei de compatibilitate şi de coordonator al procesului respectiv pe plan naţional, cu
implicarea activă a tuturor autorităţilor administrative specializate;
- de elaborat programe legislative şi normative multianuale privind armonizarea legislaţiei
întru stabilirea unor priorităţi legislative pe termen mediu şi lung;
- de implicat experţi naţionali şi europeni în procesul de expertizare a compatibilităţii proiectelor noi de acte normative, în cadrul fiecărei instituţii responsabile de armonizare;
- de marcat toate actele normative naţionale armonizate cu marca „UE”;
- de organizat training-uri în toate autorităţile administraţiei publice pe marginea mecanismului de armonizare a legislaţiei, tehnicii legislative naţionale şi aspectelor practice privind
transpunerea sectorială a unor surse legislative ale UE în legislaţia naţională.
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Abstract
The highest form of legal integration of CIS countries in the area of Customs is the unification of
the national customs legislation. Its advantages are that the normative legal acts of the allied States
should contain identical provisions and interpreted uniformly throughout a geopolitical entity-the
free trade area or Customs Union.
Keywbords: geopolitical, integration, unification, customs legislation
Divergenţe principale în legislaţiile vamale ale statelor CSI necesită elaborarea unui studiu cu
privire la soluţionarea problemei unificării legislaţiilor vamale ale acestor ţări,fapt care favorizează analiza comparativă a lor. După afirmaţiile mai multor autori în metodologia acestei sfere a
jurisprudenţei şi în particular a dreptului internaţional, analiza comparativă ocupă un loc important şi viceversa pentru compararea jurisprudenţei mai importantă este problema juridico-internaţională Această interconexiune ne arată actualitatea acestei probleme la nivel înalt.
Baza juridică a legislaţiilor vamale naţionale în fiecare din majoritatea statelor comunităţii sunt
Codul Vamal şi Legea cu privire la tariful vamal. Excepţie este Kazahstanul, unde legea complexă
cu privire la activitatea vamală este întărită prin decretul preşedintelui; Rusia şi republica Moldova,
unde o mare parte de dispoziţii a codurilor fiscale sunt dedicate sistemului de percepere a taxelor
vamale; Rusia, unde baza juridică de utilizare a măsurilor de reglementare netarifară se conţin în
legea federală „despre reglementarea de stat a activităţii comerciale externe” din 1995.
Codurile vamale ale Rusiei, Belorusiei, Azerbaidjanului şi Tadjikistanului conţin practic
dispoziţii identice. În multe cazuri putem să concluzionăm că problema unificării actelor legislative cu privire la activitatea vamală supreme în statele CSI principial nu există, însă afirmaţia dată
corespunde realităţii.
Considerabil, multe deosebiri principale apar la etapa comparabilă a directivelor actelor normativo-juridice, adoptate de organele puterii executive a statelor-membre a comunităţii în sfera
activităţii vamale.
Cum am menţionat mai sus, posibilitatea adoptării acestor acte din păcate nu se exclude la
momentul actual de statutul juridic şi principiilor CSI.
Analizând legislaţiile vamale a statelor CSI putem constata faptul multor deosebiri cu cea a
Federaţiei Ruse referitor la unele dispoziţii. Aceste deosebiri apar în competenţa organelor puterii
cu privire la activitatea vamală, cât şi apariţia divergenţelor la diferite etape a unificării. Astfel, în
Federaţia Rusă multe raporturi juridice sunt reglementate de Codul Vamal, deci la un nivel superior al legislaţiei. Codul Vamal al Ucrainei conţine doar dispoziţiile generale ale dreptului vamal,
lăsând reglementarea multor întrebări cheie pe seama organelor puterii executive.
De aici reiese, că pentru rezolvarea multor probleme legate de unificare pentru Ucraina este
suficient numai actele organelor administrative a Comunităţii, dar pentru Rusia în aceiaşi situaţie
este necesar încheierea unui tratat sau acord internaţional.
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Codul vamal este o lege federală ce reglementează activitatea ce alcătuieşte competenţa exclusivă a Federaţiei Ruse, cu certitudine că pentru ce dispoziţia acordului internaţional să fie superior faţă de normele naţionale, acest tratat urmează să fie ratificat.
Punctul d) al art. 15 a legii federale „Despre tratatele internaţionale cu Federaţia Rusă” prevede obligaţia calificării tratatelor despre participarea Federaţiei Ruse în organizaţiile interstatale,
unionale şi altor organizaţii, dacă aceste tratate prevăd reluarea unui şir de competenţe din funcţiile Federaţiei Ruse şi stabileşte obligaţie de a îndeplini aceste decizii pentru Federaţia Rusă .
De exemplu, cincisprezece din optsprezece regimuri vamale în legislaţia vamală rusă sunt
stabilite de lege. În Codul Vamal al Ucrainei (art. 6 şi art. 36) definiţia „regimul special vamal” se
utilizează (se foloseşte) faţă de modul simplificat de verificare a lucrurilor (mărfurilor). De aici se
subînţelege privilegii, neaplicarea unor anumite forme ale controlului vamal faţă de persoanele
unor anumite state pe baza tratatelor internaţionale ale Ucrainei.
Acest concept se răsfrânge şi faţă de transportarea mărfurilor peste frontiera vamală, care nu
sunt supuse declaraţiei prin zonele (cordoanele) controlului vamal simplificat. Pe lângă acest fapt,
Codul Vamal ucrainean examinează această categorie juridică în titlu „regimuri speciale ale controlului vamal” (secţiunea 2, capitolul 3), unde paralel cu cele numite intră folosirea mijloacelor
tehnice ale controlului vamal, atragerea specialiştilor şi experţilor, controlul şi verificarea lucrurilor, mărfurilor şi mijloacelor de transport şi a altor obiecte, asigurarea vamală, controlul personal, operaţiunile controlului vamal.
Astfel, aceste dispoziţii ale Codului Vamal al Ucrainei sunt examinate, preluate în Federaţia
Rusă şi alte state CSI ca formă a controlului vamal. Aceasta este una din principalele deosebiri în
dispoziţiile vamale a ţărilor Comunităţii.
Vorbind de dispoziţiile legislaţiilor vamale a ţărilor CSI referitor la institutul regimurilor vamale se merită de menţionat că dreptul de a stabili regimuri vamale ca o totalitate de reguli, care
determină statutul mărfurilor pentru scopuri vamale, îl posedă în exclusivitate puterea legislativă,
în afară de:
1. Un şir de republici, codurile vamale a cărora alocă Guvernului dreptul de a stabili regimuri
vamale, dar Comitetul de Stat Vamal este în drept să determine cerinţele, restricţii legate de aplicarea regimurilor vamale concrete (art. 24, Codul Vamal al Federaţiei Ruse, Codul Vamal al Republicii Tadjikistan).
Guvernul Federaţiei Ruse a stabilit trei regimuri vamale suplimentare: exportul mărfurilor
pentru reprezentanţele Federaţiei Ruse de peste hotare; exportul anumitor mărfuri în statele foste
membre ale URSS şi transportarea rezervelor.
2. Ucraina, unde conform Codului Vamal, conceptul de regimuri vamale sus-numite lipsesc.
3. Republica Uzbekistan, unde Codul Vamal prevede regimul vamal a depozitului temporar a
mărfurilor şi a mijloacelor de transport sub controlul vamal (27. Art. 24 al Codului Vamal din
26.12.1997, №548-1)
Nomenclatorul (enumerarea) regimurilor vamale la nivelul prezentat în actele legislative supreme (codurile vamale şi legile cu privire la activitatea vamală) în ţările CSI sunt unice, cu excepţia Ucrainei şi Uzbekistanului.
El este alcătuit din cincisprezece puncte, punerea în circuitul liber (în Codul Vamal al Georgiei – importul pentru circuitul liber, reimportul, exportul, reexportul, prelucrarea pe teritoriul
vamal în afara teritoriului vamal, tranzit, magazinul comerţului neimpozitat, refuzul de la marfă
în folosul statului, nimicirea mărfurilor, zona vamală liberă, depozitul vamal; import (export)
temporar, depozitul liber).
Deosebirea la general a legislaţiilor vamale a statelor CSI este determinată, mai întâi de toate, după
situaţia geografică – divergenţe în conceptul „teritoriu vamal” şi „frontiera vamală”, cât şi particularităţile administrării activităţii vamale – în ceea ce priveşte definirea structurii organelor vamale.
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Dacă în Federaţia Rusă organele vamale constituie prin sine un departament (ведомство) independent, un organ deosebit a puterii executive, atunci în Kazahstan Comitetul Vamal este o subdiviziune structurată a Ministerului veniturilor de Stat. În Kirghizia conducerea nemijlocită a activităţii vamale este înfăptuită de Inspecţia Vamală de Stat de pe lângă Guvernul Republicii Kirghize.
În următoarea treaptă a organelor vamale intră vămile, posturile vamale şi grupurile vamale.
În Ucraina sistemul organelor vamale nu corespunde dispoziţiilor Codului Vamal. În locul
Comitetului Vamal de Stat prevăzut de Codul Vamal, conducerea nemijlocită a activităţii vamale
este înfăptuită de Serviciul Vamal de Stat (Державно митца служба). În Turkmenistan sistemul
organelor vamale este condus de Vama de Stat a Turkmenistanului. Însă după părerea autorului,
deosebiri în structura organelor vamale a ţărilor CSI nu este un impediment esenţial în rezolvarea
problemelor de unificare a legislaţiilor vamale.
O importanţă mai esenţială o au deosebirile în conceptul definirii aparatului activităţii vamale. Mai întâi de toate, aceasta se referă la determinarea obiectelor care vor fi transportate peste
frontiera vamală şi vor fi supuse controlului vamal. La momentul actual, când au avut loc un şir
de schimbări în legislaţiile CSI în domeniul activităţii vamale, care au avut loc în perioada 19962006, se observă tendinţa către o determinare unică a termenilor „mărfuri” şi „mijloacelor de
transport”. În Codul Vamal al Ucrainei (art. 15) sunt delimitate noţiunile de „obiecte” şi „mărfuri”
(adică producţia care este obiectul vânzării-cumpărării sau schimbului), mijloacele de transport
(care vremelnic intră sau ies de pe teritoriul vamal şi sunt utilizate pentru transporturile internaţionale), „lucrurile” (obiectele utilizate personal), „valuta” şi „lucruri de valoare”, „obiectele organizaţiilor şi guvernelor internaţionale şi străine”.
Deosebirile esenţiale în legislaţiile vamale a statelor CSI sunt în domeniul reglementării juridice a transportării peste frontiera vamală a obiectelor proprietăţii intelectuale.
Codul Vamal al Federaţiei Ruse şi Moldovei nu conţin careva prevederi referitoare la această
problemă, ceea ce nu putem vorbi despre legislaţia vamală a Belorusiei. Conform Codului Vamal
al Kîrgîzstanului, organele vamale, în limitele competenţei sale, iau măsuri pentru apărarea dreptului proprietăţii intelectuale.
Conform cererii scrise a proprietarului de drept, organele vamale sunt obligate să oprească
livrarea, fabricarea, punerea în vânzare a mărfurilor în cazul dubiilor (подозрения) faţă de faptul
că transportarea mărfurilor enumerate vor duce la încălcarea dreptului proprietăţii intelectuale.
În acest caz, petiţionarul şi persoanele care transportă mărfurile sunt informate despre compoziţia (componenţa) mărfurilor, dar pentru acceptarea cererii sunt percepute încasări conform tarifului stabilit de Guvern. La solicitarea organelor vamale, autorul cererii prezintă garanţii care ar
acoperi paguba persoanei ce transportă mărfurile, apărută în rezultatul înaintării cererii. Mai
mult ca atât, art. 30 a Codului Vamal al Kirghiziei stabileşte termenele de încetare (oprire) a livrării mărfurilor în scopul apărării dreptului proprietăţii intelectuale, – până la 10 zile lucrătoare cu
dreptul de prelungire – până la 10 zile lucrătoare suplimentare.
Aici este neapărat de accentuat conceptul obiectului proprietăţii intelectuale pentru scopul
asigurării apărării ei din partea legislaţiei vamale din partea fiecărui stat al Comunităţii CSI.
După părerea autorului, acesta poate fi orişicare deţinător al dreptului de autor cu caracter nepatrimonial, exprimat de deţinător, statutul juridic al mărfii conform unei legislaţii vamale a unei ţări CSI.
Numai prin intermediul consolidării acestei dispoziţii, în acordul interstatal acest obiect poate să devină subiect al perfectării vamale şi controlului vamal, cât şi pentru apărarea din partea
organelor vamale. În viitor, ţările-participante sunt obligate să acordeze normele administrative
vamale şi interramurale a dreptului naţional la dreptul general după formula indicată.
Un loc important în sistemul analizei problemei de unificare a legislaţiilor vamale a statelor
CSI o are cercetarea structurilor legilor cu privire la activitatea vamală, consecutivitatea adoptării
şi intrării în vigoare a lor.
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Este necesar de a menţiona că în publicaţiile ştiinţifice a Ucrainei se observă privilegii de intrare în vigoare a primului Cod Vamal dintre ţările CSI şi rolul ei de pionierat a acestei ţări în
elaborarea unei baze legislative a activităţii vamale.
După părerea autorului, factorul ordinii de a adopta şi a intra în vigoare a legilor cu privire la
activitatea vamală joacă un rol important numai în partea legată de adaptarea la spaţiul juridic
vamal în reglementarea mondială a comerţului. Dar ce este mai important – anume influenţa
„autoritară” la nivelul legislaţiei supreme asupra legislaţiilor altor state CSI. În calitate de părere
independentă în acest context poate fi adusă părerea juriştilor din Ţările Baltice. După părerea
lor, „în prezent în legislaţiile vamale a statelor principale domină normele care se conţin în Convenţia de la Kiotsc din 1973 despre simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale”.
Reprezentanţii tipici ai acestei Convenţii – Uniunea Europeană şi Rusia. Introducerea unei
asemenea legislaţii vamale în Lituania este foarte
Astfel, trebuie de menţionat faptul de lider al Federaţiei Ruse, influenţa ei la adoptarea legilor
cu privire la activitatea vamală în alte state CSI. Acest fapt este recunoscut, de asemenea, şi în
publicaţiile ştiinţifice a slujbelor (departamentelor) vamale a acestor state. Exemplu, problema
fondării şi evoluţiei legislaţiei vamale a Republicii Kîrgîzstan „a fost uşurată considerabil în legătură cu adoptarea Codului Vamal al Federaţiei Ruse” problematic
Din păcate, legile statelor CSI cu privire la activitatea vamală dau posibilitate organelor puterii
legislative, cât şi executive de a stabili unele norme, care vin în contradicţie cu principiile cooperării vamale. Aici urmează să menţionăm un şir de divergenţe.
Mai întâi de toate, aceasta se referă la institutul reglementării vamale-tarifare şi plăţilor vamale. Acest institut deseori este folosit în calitate de instrument a influenţei politice în relaţiile interstatale în interiorul comunităţii.
Cele mai multe discordanţe în această sferă se observă între legislaţia vamală a Federaţiei
Ruse pe de o parte, şi a Moldovei, Ucrainei, Azerbaidjanului, Kazahstanului şi Georgiei pe de
altă parte. Urmează să elucidăm un şir de exemple.
În primul rând, este necesar de remarcat, că la secţia (capitolul) ce se referă la clasificarea
plăţilor vamale, determinarea nomenclatorului (listei) tipurilor de plăţi vamale este neuniformă
(controversată). Acelaşi lucru se întâmplă şi la secţiunea (capitolul) sistemului de aplicare a lor de
către organele vamale în dependenţă de regimul vamal; direcţia de transportare a mărfurilor şi
mijloacelor de transport (exportul şi importul); categoriile persoanelor ce transportă mărfurile.
Spre deosebire de legislaţia Federaţiei Ruse, la secţiunea plăţilor vamale nu se referă taxa pe
valoare adăugată (TVA), cât şi accizele, plăţile vamale conform legislaţiei vamale a Ucrainei. Conform legislaţiei acestei ţări, plăţile vamale se împart în taxe vamale şi impozit vamal (încasare).
Ultima se percepe pentru îndeplinirea de către organele vamale a obligaţiilor de serviciu cu
care sunt împuternicite, cum şi pentru deservirea în sfera activităţii vamale (şi anume, efectuarea
operaţiunilor la rugămintea persoanelor cointeresate şi în condiţiile determinate nemijlocit de
organul vamal în bază contractuală).
Clasificarea taxelor vamale deşi sunt aproape omogene în ţările CSI, în unele state ele se deosebesc.
De exemplu, în Republica Kazahstan sunt excluse din legislaţia vamală aşa tipuri de taxe vamale, care se referă la măsurile de antidoping şi de compensaţie. Din izvoarele oficiale reiese că
aşa decizie este legată de acordarea (приведение закона) legislaţiei naţionale în corespundere cu
obligaţiile internaţionale a republicii.
Conform legii Republicii Armenia din 18 august 1993 „Cu privire la tariful vamal în Republica Armenia” (33. Din 1 ianuarie 2001 dispoziţia acestei legi a intrat ca parte componentă în Codul
Vamal al Republicii Armenia) prevedea categorii suplimentare a taxelor vamale şi anume:
–– visteria statului – temporar introdusă de Guvern în scopul măririi fondului de venituri la
Bugetul de Stat;
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–– protector – în scopul apărării producătorului autohton;
–– stimulare (stimulatoare) /în Rusia – analog – stabilite taxe preferenţiale/;
–– nivelare – stabilită faţă de mărfurile importate. Cât şi mărfurile de provenienţă autohtonă
scoase de întreprinderile naţionale cu scopul nivelării preţurilor cu cele a mărfurilor străine analoage;
–– statistice, stabilite cu scopul evidenţei analitice a circuitului de mărfuri în republică
În al doilea rând, divergenţe principale în legislaţiile vamale ale statelor CSI se manifestă la
mărimea tarifelor pentru plăţile vamale, în corespundere de categorie (după regulile generale).
Mai întâi de toate, trebuie de menţionat faptul că competenţe organelor de stat a statelor CSI în
ceea ce priveşte stabilirea tarifelor vamale ca un nomenclator a taxelor vamale nu este omogenă.
De exemplu, dacă în Rusia şi Republica Moldova aceasta este de competenţa Guvernului, atunci
în republica Kîrgîzstan – puterii legislative.
Dar aici trebuie de luat în vedere nu atât de mult problema menţionată, cât divergenţele în
planul taxelor şi tarifelor vamale a ţărilor comunităţii, dar întrebările delimitării competenţelor
între puteri vor fi menţionate mai târziu, când vom examina propuneri pentru rezolvarea problemelor sus-menţionate.
În plan doctrinal, un interes deosebit îl prezintă analiza juridico-comparativă nu atât de mult
a diferenţelor în stabilirea taxelor tarifare, stabilite după principiul statului de origine a mărfurilor
cu un regim cu mult mai binevenit pentru naţiune şi în comparaţie pentru anumite mărfuri, cât
în studierea principiilor juridice în corespundere cu care (datorită cărora) aceste divergenţe au
fost posibile.
Tarifele pentru taxele vamale la import se stabilesc de către statele CSI după principiul specializării naţionale a economiei. De exemplu, de un liberalism relativ se deosebeşte tariful vamal
al Azerbaidjanului: taxele preferenţial advalorice şi care nu depăşesc în mediu 15% din costul
vamal al mărfurilor. Aşa o limită înaltă este stabilită la importul sfeclei de zahăr, anumitor categorii de ceai, бахчевых культур şi anumitor soiuri de fructe, cât şi anumitor categorii de produse casnice, instalaţii sanitaro-tehnice din metale negre.
Tariful de import pentru taxa vamală la băuturile spirtoase tari (importate) sunt stabilite în
mărime de 2 euro pentru un litru de volum general, pentru ţigări din tutun sau substituent până
la 1,2 euro pentru 1000 bucăţi.
În Republica Armenia se foloseşte numai taxe advalorem a impozitelor vamale, ceia ce este de
neconceput din punct de vedere a principiilor de stabilire a plăţilor vamale. Mai mult ca atât, în
prezent, Guvernul acestei republici a stabilit un tarif de import unic a taxei vamale în mărime de
10%din costul vamal al mărfurilor importate, indiferent de categoria celor din urmă. (după regula generală)
Tariful vamal al Republicii Georgia, de asemenea, este deosebit prin liberalismul lui şi este îndreptat, în general, la îndestularea pieţei interne cu mărfuri de origine străină. Tariful taxei vamale
variază de la 5% la 12% din costul vamal al mărfii. Şi la un tarif minimal se impune importul producţiei farmaceutice, maşinile şi instalaţiile lor, gazul natural şi energia electrică, cât şi unele mărfuri
de destinaţie de producere (de exemplu, cauciucul, celuloza de lemn, oţelul şi aluminiul.
Grupul de state care au un tarif liberal şi simplu îl încheie Republica Moldova, unde tariful
taxelor vamale de import este stabilit în limite de 15% de la costul vamal. De exemplu, tariful zero
este folosit la importul animalelor de prăsilă (чистопородных племеных), peşte îngheţat, la
unele categorii de paste făinoase, cacao-boabe, produse farmaceutice, materie primă a metalelor
negre şi colorate. Tariful taxelor vamale la import este stabilit în mărime de 5% a costului vamal
faţă de importul materiei prime a tutunului, produsele chimiei neorganice, cauciuc, ceasuri de
mână, hârtie de gazetă, instrumente muzicale. Limita superioară a tarifelor de 15% din costul
vamal este stabilit faţă de mobilă, aparatura video şi armamente.
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A doua grupă de state CSI cărora le sunt caracteristice impozite şi taxe mari o constituie alte
state a Comunităţii.
Redacţia contemporană a tarifului Vamal al Federaţiei Ruse, intrat în vigoare la 1 ianuarie
2002, ca mijloc a reglementării juridico-vamale are următoarele particularităţi:
1. Federaţia Rusă nu are tendinţa să stimuleze importul mărfurilor, volumul de producere a
cărora este mai mic în comparaţie cu alte state. În particular, aceasta se referă la automobile mici,
încălţămintea (grupa marfară 64), produse din plastic (poziţia marfară 3920-3926), mobilă (grupa 94), maşini şi utilaje (grupa 84-85) şi un şir de alte mărfuri în dependenţă de calitatea lor. În
aşa cazuri, a fost stabilit un tarif înalt pentru taxa vamală de import, catalogată ca advalorică, cât
şi combinată.
2. Aplicarea maximă a plăţilor combinate a taxelor vamale, stabilite ca alternative (în procente, dar nu mai mult de costul în euro pentru o unitate de măsură).
3. Necătând la unele momente liberale a tarifului vamal, spre deosebire de redacţia precedentă
4. neaplicarea conform practicii judiciare. De faţă sunt multe deosebiri de alte state a comunităţii.
5. Aplicarea taxelor vamale de export faţă de exportul mărfurilor în statele CSI, care nu sunt
membri ai Uniunii Vamale. Obiect al impozitării înalte în cazul dat privilegiate sunt expertul
metalelor negre şi colorate (inclusiv cele preţioase şi лом), materia primă minerală, lemnul, celuloza şi mărfurile din celuloză, tehnica militară şi armele (de la 5% la 20% din preţul vamal).
Legislaţia vamală a Republicii Kazahstan atribuie stabilirea, anularea şi modificarea taxelor
vamale în competenţa Guvernului. Tariful vamal existent al republicii a fost sancţionat în 1996,
care a suferit apoi un şir de modificări. De asemenea, este prevăzut dreptul la înaintarea cererilor
din partea persoanelor cointeresate despre revizuirea tarifului taxelor vamale de import către (la)
Ministerul Energeticii, Industriei şi Comerţului (în Rusia şi Republica Moldova această normăregulament lipseşte).
Este stabilit din punct de vedere normativ că aprobarea şi modificarea tarifului taxelor vamale la import la mărfurile importate în ţară vor fi în dependenţă de coeficientul efectivităţii comerţului extern, conjunctura pieţei mondiale şi în corespundere cu acordurile internaţionale, ratificate de Republica Kazahstan (40. …)
Introducerea taxelor vamale de export în Republica Kazahstan nu a fost concomitent cu a
Federaţiei Ruse. De aici reiese că statele elaborau hotărâri coordonând între ele. Aici apar discuţii
care ies din limitele jurisprudenţei. Dar în limitele acestei lucrări trebuie de menţionat un şir de
concluzii:
1. Nici una din aceste ţări la momentul întăririi taxelor de export nu s-au bazat pe obligaţiile
ce reies din statului de membru CSI, deoarece în ambele cazuri se presupunea ca mărfurile importate să fie supuse impozitării, inclusiv şi statele Comunităţii, care nu sunt membri ai Uniunii
Vamale.
2. Nomenclatorul mărfurilor care cad de facto sub acţiunea tarifelor de export stabilite în
ambele ţări a fost neomogen. Dacă în corespundere cu prima redacţie a tarifului vamal de export
(al Federaţiei Ruse) erau impuse cu taxe vamale de export în mare parte materia primă minerală,
metalele negre şi colorate, celuloza şi materialele forestiere 3. În redacţia actuală a tarifului vamal
a Rusiei, nomenclatorul mărfurilor, faţă de care au fost stabilite taxe la plăţile vamale de export
depăşeşte cu mult pe cel al Kazahstanului. Aceasta se poate spus despre volumul tarifelor (ставок).
În aşa fel, urmează să conchidem despre existenţa anumitor divergenţe în bazele juridice a politicii vamal-tarifare a două state unionale – Rusia şi Kazahstanul faţă de statele terţe. Aşa o situaţie
analogică este şi în ceea ce priveşte Federaţia Rusă şi alte state aziatice, state-membre ЕврАзЭС
– Kîrgîzstan şi Tadjikistan.
Tariful vamal al Republicii Kîrgîzstan are divergenţe considerabile cu cel al Federaţiei Ruse
şi anume:
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–– o normă (tarif) specifică a taxei vamale de import este stabilită nu în euro, dar în dolari SUA;
–– în concurenţa stabilită asupra unei poziţii marfare a normelor specifice şi advalorice, preponderentă i se va da acelei … după care se va căpăta o sumă cu mult mai mică a taxei
vamale de import (o deosebire principală şi contrar opusă tarifului
–– după grupa marfară 06 este stabilită norma (tariful) zero a taxei vamale de import (în afară
de flori tăiate şi căpuşe de flori – poziţia marfară 0603), cât şi la materia primă a mineralelor, componentelor (соединения) organice şi neorganice, producţiei farmaceutice (marfa
grupei 26-30) şi un şir de alte categorii de mărfuri;
–– taxe foarte mari faţă de marfa-îmbrăcăminte şi foarte mici (10%) în comparaţie cu tariful
încălţămintei (grupa 64), automobilelor grele şi de marcă, cât şi autobusele (poziţiile 87028704), grupele de mărfuri 39 – materiale polimere, masă plastică, care sunt impuse la taxe
de import mai dure faţă de tariful vamal al Kîrgîzstanului, unde pentru aceste mărfuri tariful este zero (нулевая ставка)
–– Astfel, sistema tarif-vamală a Kîrgîzstanului la momentul actual nu este pregătit pentru o
cooperare la nivelul Uniunii Vamale. Aceasta reiese din faptul că Kîrgîzstanul, una din
primele din fostele state socialiste de sine stătător a deschis pieţe de desfacere interne, astfel
aprovizionându-şi prin aceasta un loc de membru în Organizaţia Mondială a Comerţului
fără a coordona cu partenerii din Uniunea Vamală.
Aici apare necesitatea de a analiza sistemul tarifo-vamal al Republicii Uzbekistan, care este
strâns legat de cel al Kazahstanului şi Kirghiziei conform Acordului Comunităţii Asiei Centrale.
Tariful la taxele vamale de import, stabilite (conformate) de Cabinetul de Miniştri ai Republicii în
1998 (cu modificările ulterioare) fiind deosebit de mari şi în mediu variază în limitele de la 10%
la 30% din costul vamal, – cu excepţia taxei la automobilele mici (легковые) importate, care
constituie de la 40% la 60% din costul vamal. Tariful la producţia alcoolică şi din tutun este stabilit, corespunzător, în mărime de 30%, dar nu mai mic de 0,5-1,0 euro pentru un litru de băutură
şi 1,0 euro pentru 1000 bucăţi de ţigări sau ţigarete.
Pe de altă parte tariful zero pentru taxa vamală de import a fost stabilită la 1 ianuarie 1999 la
vite, carne şi semifabricate din carne, păsări, peşte şi produse din peşte, materie primă pentru
ceai, ceai, pâine, zahăr, produse alimentare pentru copii, vitamine, producţie farmaceutică, materie primă din piele şi alte mărfuri .
Rămâne de menţionat că tariful vamal de import al Republicii Uzbekistan, de asemenea, se
deosebeşte considerabil prin divergenţe considerabile cu cel moldav, rus. O atenţie deosebită la
compararea cercetărilor institutului tarifo-vamal a organizaţiei juridice a ţărilor CSI trebuie de
atras legislaţiei vamale a Ucrainei şi de evidenţiat particularităţile lor juridice.
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Abstract
The new codes anchored in the realities of the EUROPEAN UNION
Romanian legislation known after the integration in the European Union great effervescence
towards implementing EU legislative acquits.
This activity found itself in the Romanian legislator coding activity. Have been adopted the new
Civil Code, the New Code of Civil Procedure that entered into force, the new Criminal Code and the
new Code of Criminal Procedure that have not yet entered into force.
1.Preliminarii privind codificarea în România
Este cunoscut că prima activitate amplă de codificare în istoria modernă în spaţiul locuit de poporul român se datorează domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care în scurta sa domnie a reuşit să dea
Principatelor Române primele coduri: Codicele civil, codicele de procedură civilă, Codul penal şi a
făcut preparativele unei noi Constituţii, care a fost promulgată la 1866, când deja era domnitor Carol
În Transilvania, provincia Imperiului Habsburgic, Diploma Leopoldină de la 1781 considerată prima Constituţie a Transilvaniei, situaţia este puţin diferită, imperiul austriac mai preocupat
şi mai riguros în reglementarea relaţiilor sociale prin legi şi alte acte normative. Aici ca şi pentru
întreg imperiul era aplicabil Codul civil austriac de la 1811. Patentele imperiale şi Hotărârile Dietei Transilvaniei, în epoca modernă Constituţiile Aprobate de la 1653.
În context, sec. XIX – lea putem să-l considerăm secolul primilor şi marilor codificări în Europa, Codul civil Napoleonian, 1804, Constituţia Belgiană 1839, Codul civil austriac 1811, Codul
comercial italian 1871, Codul german de la 1900, iar spre cinstea domnitorului român al Unirii
şi sfătuitorului său Mihail Kogălniceanu, Principatele române nu au fost mai prejos prin setul de
codificări sub supravegherea domnitorului, după cerinţa vremii.
Are odiseea lui Codul civil de la 1864, care este de inspiraţie franceză, sursele legiuitorului român sunt şi se revendică din Codul civil Napoleonian de la 1804 şi a fost mult mai modern decât
rânduielile existente în tânărul stat român, cu aspiraţii spre o societate capitalistă în dezvoltare, însă
ţara era înapoiată economic, ramificată de vechi orânduieli feudale fără industrie, fără un comerţ şi
sistem bancar şi de credit, care opuneau puternică rezistenţă reformelor iniţiate de domnitor.
Codul civil de atunci şi apoi Constituţia de la 1866 erau legiuiri importante, dar, „prea înaintate” pentru stările sociale şi economice din ţară. Instituţiile juridice şi raporturile de reglementare din Cod erau aproape cu 50 de ani în faţă a ceea ce erau atunci Principatele Unite şi mai apoi
Regatul Român, se poate susţine că legiuirile au modificat şi au tras după ele rânduielile puternic
impregnate de tradiţii feudale.
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Codul civil şi mai apoi Codul comercial de la 1887, au constituit un antemergător puternic
pentru Regatul Român în privinţa instituţiilor juridice grefate pe problemele de atunci ale României: au dezvoltat comerţul inclusiv cel practicat pe Dunăre şi pe mare (ex. Bursa grâului de la
1903 Brăila), a dat o nouă fizionomie proprietăţii; raporturilor patrimoniale din familie ca urmare a căsătoriei; egalităţii dintre soţi; în materia moştenirii; a contractelor după reperele legislaţiei
franceze, în unele capitole chiar imitată. Criticile aduse atunci că Codul civil este greu aplicabil în
societatea românească din acel timp, prevederile codului prea înaintate o devansează, sunt adevărate, dar spre deosebire de alte situaţii, a fost un element de progres important.
Este interesant până la curiozitate motivele pentru care legiuitorii lui Cuza s-au îndreptat în
precădere spre Codul civil francez de la 1804, iar la Constituţia din 1866 spre Constituţia belgiană
de la 1839, tot de sorginte franceză provenind din spaţiul cultural – politic francez. Precedentele
nu înclinau spre o astfel de orientare şi atât de radicală.
În toate veacurile precedente, chiar până la Unirea Principatelor, în Ţările Române circulau
legiuirile bizantine, pravilele şi canoanele după cum percepeau conjunctural domnitorii timpului
şi cărturarii bisericeşti.
Două momente în legiferare apar importante în sec. XIX – lea: Codul (codicele) civil de la
1817 din Ţara Românească al domnitorului Caragea şi de la 1818 din Moldova al domnitorului
Calimachi. Pe nedrept uitate pentru că au constituit momente legislative adevărate. În special
Codul lui Caragea a fost apreciat ca foarte bine alcătuit, modern şi model pentru acele timpuri.
Exegeţii s-au împărţit în 2 tabere: cei care au susţinut că este inspirat şi oarecum o copie a Codului civil austriac, pentru că unul dintre redactorii săi era de origine austriacă; apoi cei care au
susţinut că este o lucrare originală.
Între Codul lui Caragea şi cel Austriac de la 1811 există izbitoare asemănări, cert rămâne un
lucru: că era modern, scrupulos alcătuit, iar celor care au susţinut originalitatea codului li s-au
adus reproşul că sunt influenţaţi de un subiectivism naţional.
Răspunsul lor a fost că asemănarea într-adevăr există, însă legiuitorii lor au utilizat surse diferite venite din dreptul roman care a definit pentru totdeauna instituţiile juridice ale dreptului
privat. Numai că izvoarele dreptului roman au mers pe căi diferite: legiuitorii austrieci au folosit
dreptul imperiului romano – germanic, al cărui continuatori se considerau împăraţii habsburgi
iar în Ţările Române legiuirile bizantine tot de sorginte romană, care se recunoaşte că aveau o
circulaţie generalizată în spaţiile geografice ale poporului român.
Rămâne o enigmă faptul că legiuitorii lui Cuza au neglijat sau au ignorat voit cele două coduri
ale lui Caragea şi Calimachi, care le erau mai la îndemână. O scurtă explicaţie care provine din
intuiţia noastră o exprimăm în cele ce urmează.
Evenimentul politic al Primei Uniri a Principatelor Române de la 1859 a înrâurit puternic
acţiunile de reformă legislativă din acel timp. Nu puteau să fie uitaţi sprijinitorii din exterior ai
Unirii, măsură în care nu puteau să fie uitaţi nici adversarii Unirii. Au fost sprijinitori ai Unirii
francezii, lumea politică şi culturală din jurul Franţei, unirea avea însă şi adversari Curtea de la
Viena şi Imperiul ţarist. Ultimul nicidecum nu putea intra în calcule, era depăşit, decadent chiar
în raport cu cerinţele pragmatice din Europa occidentală.
Curentul Unionist ale cărui deziderate s-au împlinit a dus mai departe cu acelaşi entuziasm
aceste deziderate realizate şi prin codificare. A ales să se inspire din cadrul legislativ francofon
mai romantic şi primul descătuşat dintre instituţiile anterioare încorsetate în privilegii şi sarcini
feudale cum sunt: embaticul, bezmenul, uzufructul perpetuu care sufocau proprietatea deplină.
Practicarea comerţului, dezvoltarea creditului, progresul tehnic al maşinismului, ideile de libertate şi egalitate au făcut să se piardă pe drum perceptele înguste şi închistate ale unei economii
autarhice bazată pe schimb şi târguri locale.
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Să nu se înţeleagă că legiuirea civilă austriacă nu ar fi fost modernă pentru acele timpuri, mai
ales că în evoluţia ei a statuat un sistem riguros de organizare şi evidenţă al proprietăţii prin cărţile funciare (Landtafel – Patent – 1855), reglementarea uzucapiunii (art. 1460 – 1464 Cod civil
austriac), a actelor juridice (contractelor) care odată transcrise nu mai puteau fi anulate efectele,
etc., dar chiar buni cunoscători ai legislaţiei austriece cel puţin prin existenţa Codurilor Caragea
şi Calimachi, alegerea a înclinat spre legislaţia franceză. Era puternică şi ispititoare libertatea
contractuală şi autonomia de voinţă care la rang de principiu străbăteau prevederile Codului civil
francez.
Formaţia intelectuală a majorităţii celor care diriguiau treburile ţării proveneau din educarea
lor în Franţa şi sferei sale de interferenţă din acele timpuri. Codificatorii lui Cuza au fost fără îndoială „filo – francezi” şi ca reacţie la opoziţia Austriei şi zonei politice germane în general la
năzuinţele unioniste ale românilor.
A fost capitală, după opinia noastră, hotărârea legiuitorului împărtăşită de domnitor şi sfetnicii săi de a reglementa şi organiza aplicarea legislaţiei civile sistematizată în Codul civil prin asimilarea instituţiilor juridice franceze. Efectele sunt de lungă durată, îndrăznim să afirmăm chiar
că influenţa este covârşitoare până în zilele noastre. Terminologia utilizată este de asemenea de
inspiraţie franceză (erede, erezi, uzucapiune, posesiune, drept, locaţiune, delict, etc.) care de fapt
într-o accepţiune mai largă a îmbogăţit fondul de expresii al vocabularului limbii române, a fost
un secol limba citatelor din jurisprudenţă prin sălile tribunalelor.
De aici trebuie primită o constatare preliminară că nu a fost doar o simplă reglementare ca
cele din zilele noastre care se schimbă mereu, influenţa ei a fost cu mult mai adâncă în cultura
noastră naţională odată cu consacrarea în sistemul de drept românesc care s-a clădit deja de 2
secole şi apoi s-a integrat în sistemul de drept francez, diferit de sistemul anglo – saxon şi sistemul
germanic.
Este până la urmă rodul cules de preocuparea „cu privirea spre Marea Evropă (Mihail Kogălniceanu)”, de cărturarii formaţi la şcolile apusului, ca şi oamenii politici ai vremii, tineretul care
s-a întors instruit şi a înţeles mai bine care este calea fără întoarcere. Mesajul şi acţiunile au fost
radicale cum ar fi spre exemplu: înlăturarea domnitorului Mihail Sturdza tocmai de către cei îndemnaţi şi trimişi de el spre şcolile şi cultura franceză, prin mişcarea paşoptistă de catifea din
Moldova, la care alăturăm şi consecvenţa în codificare după sistemul de drept francez. Unirea
Principatelor avea nevoie şi de un cadru legislativ unitar, numai astfel se putea crea şi pe bază legislativă o unitate statală adevărată.
Pus în situaţia de a alege: între a consacra starea socială şi economică existentă la 1859, cu o
administraţie şi justiţie confuză, neprofesionalizată, marcată de mentalităţi depăşite şi coruptă
(prin subiectivism, abuzuri, privilegii), pe de o parte cum era şi după cele două coduri care nu
s-au prea aplicat, să consacre sistemul germanic, reprezentativ prin legislaţia austriacă aproape de
graniţele Principatelor Române, ca un sistem riguros şi tehnic, pe de altă parte, a fost ales cel
francez.
La acest punct se impune constatarea că vocaţia europeană a naţiunii române este puternic
ancorată în tradiţiile sale politice şi culturale, desigur aici avem în vedere legislaţia, care vine şi ca
o recunoştinţă pentru sprijinirea idealului de unitate naţională. Cultura juridică instituţională a
Franţei este de atunci prezentă în societatea românească şi nu s-ar putea spune că în această privinţă nu am fost pregătiţi sau că am stat în urma altora. Prilejul de a ne constitui un stat modern
în privinţa instituţionalizării juridice nu a fost pierdut, dacă în materie de elaborare legislativă au
stat în timpul respectiv alături de sistemul juridic al Franţei şi al Italiei.
Secolul al XIX – lea a fost aşadar considerat secolul marilor codificări în Europa, unde a fost
şi România prezentă.
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Pentru lumea în schimbare, trebuie şi dreptul să ţină pasul, legislaţia are rolul primordial de a
contribui la funcţionarea sistemului. O poate face dacă este în ritm cu tot ceea ce reprezintă ca
dezvoltarea un cadru social – economic atât la un moment dat cât şi ca perspectivă.
Odată cu intrarea în sec. XXI – lea ideea aşezării pe un nou cadru legislativ s-a făcut prezentă,
astfel că apar noi codificări care se regăsesc în lume tot mai globalizată încă din perioada post –
belică.
2.Despre problematica de codificare în România în prezent
Codificarea în România contemporană rezultă din oportunitatea actualizării legislaţiei în raport cu parcursul societăţii româneşti după anul 1990, al traseului democratic al României contemporane membră a Uniunii Europene din anul 2007.
Două sunt considerentele principale ale proiectelor legislative pe care trebuie să le parcurgă
acest obiectiv. Ordonarea instituţiilor legislative în pas cu premizele de dezvoltare social-economică în care să surprindă constant momentele în care se impune apelul la reglementare şi totodată armonizarea legislativă în contextul european şi mondial pentru a face faţă impactului determinat de fluxul de valori interne şi transfrontaliere.
Reglementările existente nu mai pot să facă faţă impactului cu alte sisteme legislative şi al
circuitului de valori incidente cu instituţiile legislative principale din varii domenii, în primul
rând, din Uniunea Europeană.
În domeniul esenţial al Legii fundamentale – Constituţia Românei, a fost adoptată prin Referendum la 8 decembrie 1991, revizuită în anul 2003, astfel cum este în prezent în vigoare.
După anul 1990, activitatea de legiferare a fost în permanenţă pe agenda publică şi, de asemenea, viu dezbătută în opinia publică, chiar cu patimă şi controverse.
Este necesar ca teoretic să se opereze cu concepte generate de documentare laborioasă, impuse în legiferare de raţiuni practice care să facă posibilă valorificarea potenţialului uman economic
de care dispune România, dar în primul rând să fie în interesul său şi a celor guvernaţi. În legiferare nu există un scop în sine ci o majoră determinare exprimată prin valenţe şi principii cu
aplicaţii directe în toate sectoarele publice şi private ale fiecărui cetăţean.
În anul 2009 au fost adoptate codurile principale ale României: Noul Cod Civil; Noul Cod de
Procedură Civilă; Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală. Primele două au intrat în
vigoare prin legi de punere în aplicare, astfel Codul Civil la 1 octombrie 2011 şi Codul de Procedură Civilă la 15 februarie 2013. În anul 2014, urmează să intre în vigoare şi celelalte 2 coduri
(penal şi de procedură penală).
Sunt în dezbatere publică în stadiu avansat, de asemenea pe masa de lucru a responsabililor politici
o nouă revizuire a Constituţiei României şi organizarea administrativă a ţării pe regiuni politice de
dezvoltare, unde disputele actorilor publici şi cele ale societăţii civile sunt deosebit de animate.
Ne-am propus ca în acest studiu să facem câteva consideraţii pe marginea recentelor codificări, cu precădere legislaţia civilă.
Cele două coduri deja în vigoare privesc aria dreptului privat, adică cum se afirmă în lumea
specialiştilor, reglementează raporturile de drept material, substanţial (codul civil), respectiv raporturile de drept procesual, de procedură – metodologică în valorificarea drepturilor subiective din
sfera instituţiilor substanţiale (codul de procedură civilă) care aparţin sferei private a dreptului.
Codul civil al unei ţări pătrunde în fibra societăţii, are grijă în reglementare de sănătatea instituţională a drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale, a fiecărui individ luat ca persoană fizică
sau constituit în entităţi juridice recunoscute, de distribuţia economică şi echilibrată în plan convenţional şi al răspunderii a bunurilor de care dispune societatea, după cum s-a spus în doctrina
clasică: „el stăpâneşte viaţa de la naştere până la sfârşitul ei, trecând prin momentele ei importante
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şi nu este om căruia să nu i se aplice, care să nu aibă nevoie de el, ceea ce îl face după Constituţie,
legea cea mai importantă a unei naţiuni”1.
Deja în lumea specialiştilor şi totodată în societatea românească există o receptare puternică
a prezenţei Noului Cod Civil, în ce ne priveşte nutrim speranţa ca mult timp de acum înainte să
nu fie necesare ameliorări semnificative ca să poată fi menţinută concepţia sa ideologică şi simetrică în dispoziţiile pe care le cuprinde în structura celor 6 Cărţi, la rândul lor pe titluri şi capitole, având în total 2664 articole. Modificările pot să cuprindă inadvertenţe care ar afecta armonia
instituţională în interpretare, care au fost semnalate şi corectate precipitat în ultimii paşi prin
Legea de punere în aplicare a Codului Civil.
Era de aşteptat un Nou Cod Civil, în societatea mult schimbată de la promulgarea Codului anterior de la 1864, trebuia realizat dezideratul de a fi oglindă a unui sistem social – politic consacrat
de Constituţie ce se aşteaptă atât de la Codul Civil cât şi celelalte coduri pe care le-am amintit.
Apariţia Noului Cod Civil, ca şi a reformării întregii legislaţii face totodată parte din angajamentele Românei stabilite prin Tratatul de aderare, cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare (în acest sens Decizia Comisiei 2006/928/CE din decembrie 2006);
Intenţia unei construcţii moderne, contemporane rezidă din toate prevederile codului civil în
ansamblul său. Exemplificativ în Cartea I „Despre persoane” la Titlul II „Persoana fizică”, conţine
reglementări de noutate privind „Respectul datorat fiinţei umane şi drepturile ei inerente”, unde
sunt reglementate, enunţăm după denumirea marginală a textelor: drepturi ale personalităţii (art.
58), care sunt potrivit textului absolute, inalienabile, imprescriptibile, cu caracter strict personal,
derivând din dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică; dreptul de a dispune de sine însuşi
(art. 60 corelat cu art. 26 din Constituţie). Tot astfel: secţiunea „Dreptul la viaţă, la sănătate şi la
integritate a persoanei fizice”, exemplificăm tot după denumirea marginală a textelor, interzicerea
practicii eugenice (art. 62), nimeni nu poate aduce atingere speciei umane şi nici organizarea
selecţiei speciei umane; intervenţiile cu caracter genetic (art. 63) prin metode medicale sau altele;
inviolabilitatea corpului uman (art. 64), este reglementată condiţia prelevării şi transplantului de
la persoanele în viaţă (art. 68). Inclusiv codul conţine dispoziţii prin consacrarea unei secţiuni:
Respectul datorat persoanei şi după decesul său (art. 78 – 81), privind păstrarea amintirii persoanei decedate, respectarea voinţei sale după moarte.
Este remarcabilă consecvenţa Noului Cod Civil de a prezerva din perspectiva legislaţiei civile principiile conţinute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România, aducând reglementări textelor privind „Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane” (art. 70 – 77) punând
pe acelaşi plan de ocrotire juridică drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanei.
În Cartea VII pentru prima dată sunt cuprinse „Dispoziţii de drept internaţional privat”, care
au în vedere realismul vieţii contemporane, schimbul de valori, circulaţia liberă a oamenilor şi a
informaţiilor din lumea zilelor noastre, care depăşesc prin preocupare şi incidenţă spectrul naţional. Reguli închistate şi lipsite de flexibilitate sunt deja de domeniul trecutului, date deoparte de
realitatea juridică grefată pe depolarizarea tuturor circuitelor umane.
Exista anterior Legea nr. 105/1992 privind reglementări de drept internaţional privat, care nu
mai erau de actualitate într-un context schimbat radical, lege care aducea firav la zi reglementări
secvenţiale.
Sunt determinate chiar în enunţul „Obiectul reglementării” (art. 2557) legea aplicabilă unui raport juridic privat cu elemente de extraneitate, în convergenţă cu convenţiile internaţionale la care
1 Citat după Andrei Rădulescu, profesor, academician român din perioada interbelică.
în Raportul Comisiei privind măsurile de acompaniere a României după aderare (Bruxelles, 27.06.2007),
aici reţinem că în cadrul reformei judiciare ca obiectiv specific finalizarea celor 2 Coduri (civil şi de procedură civilă), care privesc exercitarea în sine a drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale de interes privat.
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România este parte, dreptul Uniunii Europene sau alte dispoziţii din legi speciale. Conţine dispoziţii privind reciprocitatea când devine (sau nu) aplicabilă în interpretarea şi aplicarea legii străine pe
teritoriul României, condiţiile recunoaşterii drepturilor câştigate (art. 2567), legea naţională la care
se face trimitere în materie de persoane (art. 2568), sistemul convenţional şi probator.
În contextul general al Noului Cod Civil, comparat cu cel anterior, doctrina recentă s-a exprimat că este un ansamblu pluralist cu o ideologie care provine din mai multe surse; are asigurat
prin Constituţie un control direct de constituţionalitate întreţinut direct de cadrul de legiferare,
apoi încadrat în menirea dreptului european odată cu evoluţia drepturilor omului, în fine interpretarea textelor după „reguli, metode sau mijloace de interpretare” spre o interpretare autentică
a legii civile se opinează că „ posedă o puternică amprentă ideologică”2.
Pentru a da siguranţă circuitului juridic civil prin prescripţiile sale general – obligatorii, menite să guverneze doar viitorul, el devine aplicabil actelor şi faptelor viitoare produse după intrarea în vigoare.
El rezolvă judiciar şi extrajudiciar printr-o poziţionare neutră raporturile de drept ocazionate
de tranziţia legislativă care o face de la vechiul cod, desigur provocarea cu cele mai multe elemente de dificultate.
Principiul modern al Neretroactivităţii Noului Cod Civil este dată de necesitatea dispoziţiilor
speciale tranzitorii expuse în Legea de punere în aplicare, care însă nu poate cuprinde toate situaţiile pe care le aduce viaţa practică, puse în legătură directă cu efectele juridice „care nu pot să fie
altele decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor” (art. 3) . Noul Cod Civil produce succesiv în timp o ruptură în raport de vechea reglementare, dar în acelaşi timp şi de continuitate, pentru că sunt aspecte ce trebuie conservate sau
modificate care este menirea teoretică – normativ de lege de punere în aplicare.3
Regulile de drept tranzitorii, ca în orice situaţie când apare o lege nouă revin în sarcina interpretului să o facă corect şi în sprijinul principiului, neretroactivităţii legii civile după cum imperativ dispune şi art. 15 din Constituţia României, care sunt doctrina de specialitate şi mai ales jurisprudenţa pentru a împlini tocmai raţiunile noii codificări.

2 V. Constantin: „Ideologia Noului Cod Civil”, publicat în Noile Coduri ale României, Ed. U.j. 2011, p. 10 – 11;
3 M. Nicolae: Principiul neretroactivităţii şi Noul Cod Civil în: Noile Coduri ale României, Ed. U.J. 2011,
p.82 – 105.
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Abstract
One of the most important principles in the activity of public administration is the principle of
legality, meaning that the whole activity is organised and conducted by law.
When acting according to its competences, the public administration enters in legal relationships
with the citizens. These relationships are characterised by the higher-level position of the administration which can impose its will upon the citizens. This higher-level position is justified only for the
protection of the public interest.
It is because of this privilege that the activity of the administration has to be strictly conducted
by the law. At the same time, the law has to make sure that citizens have means of protection against
an abuse of the administration. The main role of the administration is to organise the enforcement
and to enforce the law and for this reason it has also to direct the citizen’s conduct so that it is in accordance with the law.
Enforcing the law is not an easy task as the first step is to identify the rule to be enforced. In order
to achieve this goal the administration has to consider the national legislation, the international
conventions that Romania has adhered to, the jurisprudence of the international courts that enforce
the international conventions, the European Union acts with direct effect at a national level and the
jurisprudence of national courts.
The issues addressed highlight the fact that in order to apply the principle of legality the law has
to be clear and in accordance with the specifics of the executive power, otherwise the rights of the
citizens can easily be breached.
Keywords: administration, legality, legislation, abuse, jurisprudence
Administraţia publică exercită funcţia executivă sau administrativă a statului având ca scop
organizarea aplicării şi aplicarea efectivă a legilor, asigurarea bunei funcţionări a serviciilor publice şi emiterea de acte normative şi individuale1. Această activitate este strict supusă legii, cu alte
cuvinte, activitatea administraţiei publice este condusă de principiul legalităţii. Dominaţia principiului legalităţii poate fi dedusă din mai multe dispoziţii normative. Astfel, în Capitolul V al
Constituţiei României, dedicat administraţiei publice, se arată că ministerele se înfiinţează, se
organizează şi funcţionează potrivit legii; i ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa
organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă; i
administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică (art. 117). În ce priveşte administraţia
publică locală autonomă, în Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, principiul legalităţii este menţionat expres în art. 2 alin. (1) alături de alte principii de organizare şi funcţionare,
cum sunt principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea pro1 T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Târgu-Mureş, 1993, p.100.
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blemelor locale de interes deosebit. Atribuţiile de tutelă administrativă acordate prefectului prin
dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
constituie o garanţie a respectării la nivel local a principiului legalităţii, aspect întărit şi de dispoziţiile art. 1 alin. (3) care arată că prefectul este garantul respectării legii la nivel local. Pe de altă
parte, chiar activitatea prefectului este supusă principiului legalităţii potrivit art. 5 lit. a) din acelaşi act normativ. În reglementarea funcţiei publice, primul dintre principiile care stau la baza
exercitării funcţiei publice enumerate în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, art. 3 lit.a), este legalitatea.
Respectarea de către administraţie a legalităţii, adică respectarea „blocului de legalitate” format din totalitatea regulilor juridice, este obligatorie într-un stat de drept2. În contextul legislativ
actual însă nu este uşor a se determina norma juridică aplicabilă unei situaţii concrete3.
Pentru a fi uşor determinabilă norma juridică trebuie să fie clară. La nivel naţional aceasta
implică un număr rezonabil de acte normative care reglementează într-o ramură a dreptului şi
asupra unei categorii de raporturi juridice specifice ramurii respective. Totodată, regulile tehnicii
legislative trebuie să fie eficiente şi respectate, iar actele normative trebuie să respecte ierarhia
normelor juridice şi să nu se contrazică. Posibilităţile crescute de comunicare şi mobilitate în societatea actuală conduc la elaborarea a tot mai multe acte normative cu caracter internaţional. Legislaţia internaţională nu mai reglementează doar raporturile juridice dintre state ci, din ce în ce mai
mult, relaţiile dintre state şi cetăţenii acestora sau chiar relaţii între cetăţenii aceluiaşi stat sau aparţinând unor state diferite, reguli de conduită pentru persoanele de drept privat. Spre exemplu
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, elaborată de Consiliul Europei şi semnată pe 4 noiembrie 1950 la Roma, stabileşte un set de reguli pentru statele semnatare pentru ca acestea să
respecte anumite drepturi ale locuitorilor lor. Tratatele Uniunii Europene stabilesc reguli de conduită pentru statele membre ale Uniunii Europene dar şi reguli pentru raporturile juridice dintre
aceste state şi cetăţenii lor. Alte acte normative ale Uniunii Europene, cum sunt de exemplu regulamentele, stabilesc norme juridice pentru persoanele de drept privat. Normele juridice prevăzute
în acte normative internaţionale prin care sunt reglementate raporturi juridice în care intră persoane de drept privat pot interfera cu acte normative naţionale. În sistemul românesc de drept este
acordată prioritate normei juridice internaţionale. Art. 20 din Constituţie arată că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă
cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România
este parte, iar dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.
Astfel, este format aşa numitul „bloc de constituţionalitate” în care, cu aceeaşi forţă juridică, alături
de Constituţie sunt cuprinse actele juridice internaţionale menţionate în art. 20. În acelaşi „bloc de
constituţionalitate” este cuprinsă însă şi jurisprudenţa curţilor internaţionale care interpretează
respectivele acte internaţionale. Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului conturează noţiuni autonome utilizate în aplicarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, noţiuni cu un
conţinut distinct faţă de cel din dreptul naţional, cum sunt „acuzaţia în materie penală”, „drepturi
civile”, „bunuri” sau consacră principii precum „stabilitatea raporturilor juridice”. Jurisprudenţa
Curţii făcând parte din „blocul de constituţionalitate” va schimba conţinutul din dreptul intern al

2 P. Foillard, Droit administrative, 14e edition, Éditions Paradigme, Orléans, 2009, p.133.
3 Asupra determinării normei juridice a se vedea C. Buzdugan, “Consideraţii generale privind norma şi
raportul juridic civil“ în "Fiat Iustitia ", nr. 2/2007, pag. 53-58, http://fiatiustitia.ro/ojs/index.php/fi/index, 05.01.2013.
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anumitor noţiuni legate de drepturile protejate de Convenţie4. Devine astfel din ce în ce mai dificil
a se găsi norma juridică aplicabilă unei anumite situaţii. Cu toată această dificultate, în cazul raporturilor juridice de drept administrativ revine cu prioritate administraţiei publice obligaţia de a
identifica şi aplica în spiritul principiului legalităţii norma juridică.
În opinia noastră, stabilirea normei juridice aplicabile în cazul unor situaţii reglementate de
acte normative cu forţă juridică diferită nu este atributul exclusiv al instanţei de judecată, administraţia fiind prima care, chemată să aplice „legea”, trebuie să determine norma aplicabilă. Practic
însă, administraţia se poate vedea pusă în situaţii foarte dificile, determinate de lipsa de vigilenţă a
legiuitorului în cazul în care acesta emite acte normative contrare convenţiilor internaţionale.
Un exemplu regretabil în acest sens este reprezentat de Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. De la intrarea sa în vigoare, obligaţia instituită prin această ordonanţă a fost contestată ca fiind contrară art. 90 din Tratatul de Instituire
a Comunităţilor Europene. După o practică judiciară divergentă, la 8 octombrie 2009 s-a pronunţat o decizie de referinţă a Curţii de Apel Cluj, nr. 2.421/2009, care a stabilit contrarietatea Ordonanţei de Urgenţă nr. 50/2008 cu art. 90 al Tratatului de Instituire a Comunităţilor Europene,
invocând şi interpretarea dată acestui articol de către Curtea Europeană de Justiţie. Această decizie a fost preluată în vederea creării unei practici unitare atât la nivelul tuturor instanţelor din raza
Curţii de Apel Cluj cât şi de către celelalte instanţe naţionale. La data pronunţării deciziei deja
OUG nr. 50/2008 fusese modificată prin O.U.G. nr. 218/2008, însă instanţa s-a pronunţat şi asupra nelegalităţii acestei din urmă ordonanţe.
Cu toată practica judiciară care devenise constantă, legiuitorul nu a înţeles să ia măsuri de
aliniere la Tratatul U.E. Administraţia, subordonată Guvernului, a fost pusă în situaţia de a aplica
în continuare legislaţia naţională. În luna ianuarie 2010 presa relata faptul că „în anul 2009, în
Cluj au fost înmatriculate circa 43.000 de autoturisme, dintre care 75% au fost second-hand”5.
Autorităţile administraţiei publice recunoşteau : “Există contradicţii cu acte europene. Primesc
câte o sentinţă în fiecare lună. Eu nu mă uit pe care variantă a taxei sunt, ci doar mă supun sentinţelor şi înmatriculez maşinile. Nici ultima variantă de taxă nu este în regulă”6. În anul 2011 a
fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2012 Decizia Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 24 din 14 noiembrie 2011 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel laşi şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Cluj vizând: (i) aplicarea art. 4, art. 7 şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr.
140/2011, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, cu referire la posibilitatea obligării instituţiei prefectului la
înmatricularea unui autovehicul, fără a exista o prealabilă constatare din partea autorităţii fiscale
competente, în sensul că taxa de poluare este sau nu datorată; (ii) admisibilitatea sau inadmisibilitatea acţiunii de restituire a taxei de poluare, în condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada
parcurgerii procedurii prealabile, prevăzuta la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011.
În urma verificării jurisprudenţei la nivelul întregii ţări, s-a constatat că nu există practică
unitară cu privire la soluţionarea acţiunilor având ca obiect constatarea refuzului nejustificat al
4 Pentru un exemplu în acest sens a se vedea C.Ş. Jucan, Possible Interpretations of Article 6, Law 10/2001.
A Case Study, în revista "Fiat Iustitia ", no. 2/2010, p. 91-98
5 http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/cum-se-castiga-impotriva-taxei-auto-de-poluare--11014.html,
05.01.2013.
6 Ibidem.
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instituţiei prefectului – serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare
a autovehiculelor şi/sau obligarea acestei autorităţi de a înmatricula autovehicule second-hand
importate în Romania din alte state membre ale Uniunii Europene fără ca reclamanţii să facă
dovada plăţii taxei de poluare ori a nedatorării acesteia (constatată prin decizie a autorităţii fiscale sau prin hotărâre judecătorească). Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a stabilit că acţiunea având
ca obiect obligarea Instituţiei Prefectului prin serviciul de specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand achiziţionate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fără plata
taxei de poluare prevăzută de OUG 50/2008 şi fără parcurgerea procedurii de contestare a obligaţiei fiscale prevăzute de art. 7 din OUG 50/2008, este admisibilă, precum şi că procedura de contestare prevăzută de art. 7 din OUG 50/2008 raportat la art. 205-218 din Codul de procedură
fiscală nu se aplică în cazul cererilor de restituire a taxei de poluare întemeiate pe dispoziţiile art.
117 alin. (1) lit. d) din acelaşi cod.
În motivarea Deciziei în interesul legii nr. 24/2011 s-a statuat fără echivoc faptul că administraţia este ţinută să identifice şi să aplice norma juridică aplicabilă în orice împrejurare, Înalta
Curte de Casaţie si Justiţie arătând: „În contextul creat prin pronunţarea hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care au stabilit că taxa de poluare reglementată de Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, contravine prevederilor art. 1107 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, principiul supremaţiei dreptului european determină concluzia că aceste din urmă dispoziţii legale prevalează. Cât priveşte sfera subiecţilor care
sunt ţinuţi la a respecta dreptul european, potrivit considerentelor citate din Hotărârea Van Gend en
Loos, aceştia nu pot fi decât toţi resortisanţii statului naţional şi, evident, autorităţile statale, inclusiv instituţia prefectului. La aceeaşi concluzie se ajunge şi indirect, din coroborarea art. 1 alin. (5)
din Constituţie (respectarea Legii fundamentale este obligatorie) cu art. 148 alin. (2) din Constituţie
(care consacră, la rândul său, principiul aplicării prioritare a dreptului european faţă de dispoziţiile
contrare din legile interne), ceea ce înseamnă că însăşi Constituţia României obligă la respectarea
dreptului european şi la recunoaşterea priorităţii acestuia.”
În pofida acestor constatări, administraţia nu a înţeles să aplice „legea”, cauzând statului prejudicii atât prin încărcarea rolului instanţelor cu zeci de mii de dosare, cât şi prin plata cheltuielilor de judecată datorate celor care au fost obligaţi să recurgă la justiţie pentru a-şi vedea respectat
dreptul.
O situaţie similară a fost generată de legea nr. 189/2000. Potrivit art. (1) lit. c) din Legea nr.
189/2000, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 586 din 29 octombrie 2002, de prevederile
acestei legi beneficiază persoana, cetăţean român, care, în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii etnice, în sensul că a
fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate. Acestor persoane le-au fost stabilite anumite drepturi pentru a compensa suferinţele îndurate ca urmare a refugiului, expulzării respectiv
deportării. Casele judeţene de pensii, chemate să aplice dispoziţiile acestui act normativ, au interpretat textul în sensul că de prevederile legii beneficiază doar persoanele născute, sau cel mult
concepute, la data refugiului nu şi persoanele care au fost concepute şi s-au născut în timpul refugiului părinţilor. Instanţa supremă a stabilit însă că din conţinutul textului de lege menţionat
rezultă că, în ceea ce priveşte acordarea drepturilor compensatorii, nu se face nici o diferenţiere
în legătură cu persoanele care, din motive etnice, au fost nevoite să trăiască în refugiu sau au fost
strămutate în altă localitate; prin urmare, legiuitorul a urmărit ca de aceste drepturi să se bucure
toate persoanele, cetăţeni români, care au avut de suferit consecinţele persecuţiilor exercitate din
motive etnice, în această categorie intrând în mod implicit şi copiii născuţi în perioada refugiului,
aceştia împărtăşind aceeaşi situaţie cu cea a părinţilor refugiaţi. Deşi în anul 2004 deja existau
7 Fostul art. 90 CE.
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pronunţate asemenea hotărâri8, nu toate casele judeţene de pensii au drepturile a numeroşi cetăţeni. Astfel, în anul 2009 a fost pronunţată Decizia nr. 1.781/2009, împotriva Casei judeţene de
pensii Cluj, în interpretarea aceloraşi dispoziţii normative9.
Situaţiile prezentate ridică două întrebări: 1) în ce măsură este administraţia competentă să
nu dea curs unui act normativ pe motivul că el contravine unui alt act normativ cu forţă juridică
superioară în lipsa unei hotărâri judecătoreşti; 2) în ce măsură este obligată administraţia să adopte o conduită generală în temeiul practicii judiciare care dezleagă o problemă legată de aplicabilitatea sau interpretarea unor dispoziţii normative în cazul unor situaţii identice care se repetă.
Referitor la prima întrebare, în opinia noastră, administraţia poate aprecia dacă un act normativ contravine altora cu forţă juridică superioară, urmând a acţiona în consecinţă. Practic însă,
funcţionarul sau persoana de decizie care adoptă o asemenea conduită este expus sancţiunilor
disciplinare astfel încât va alege întotdeauna aplicarea actului normativ ilegal, respectând în aparenţă principiul legalităţii pe care în realitate îl încalcă.
În ce priveşte a doua întrebare, situaţii ca cele descrise anterior sunt consecinţa lipsei unor
dispoziţii normative care să oblige autorităţile administrative să aplice la modul general dispoziţiile unei hotărâri judecătoreşti care dezleagă o problemă de drept într-un caz particular dar similar unui număr mare de alte situaţii identice, sau chiar ale concluziilor unei decizii pronunţate
într-un recurs în interesul legii, precum şi a lipsei unor dispoziţii care să oblige pe funcţionarii
vinovaţi la repararea prejudiciilor cauzate autorităţilor publice prin aplicarea greşită a legii.
Conform art. 15 alin. (1) din Constituţie cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile
consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. Nu doar administraţia şi justiţia concură la o bună aplicare a legii, dar în situaţii complexe este necesară şi intervenţia legiuitorului. Cel puţin în urma conturării unei practici judiciare clare legiuitorul ar
trebui să intervină pentru a abroga dispoziţiile naţionale nelegale sau pentru a modifica textele de
lege în sensul care se desprinde din hotărârile judecătoreşti.
Un exemplu pozitiv este cel legat de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 95/2000 privind reforma
în domeniul sănătăţii. Potrivit legii sănătăţii, începând cu 1 ianuarie 2011, “contribuţia datorată
de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor
venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei
care efectuează plata acestor drepturi”. Prin Deciziile nr. 223 si 224 pronunţate in data de 13
martie 2012, Curtea Constituţională a României s-a pronunţat asupra excepţiilor de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Curtea a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că
procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei. Fiind vorba de o decizie de interpretare, ale cărei efecte nu se limitează la viitor10, un mare număr de cereri
au fost adresate justiţiei pentru restituirea sumelor ilegal reţinute de Casele Judeţene de pensii
care au aplicat procentul de 5,5% şi asupra sumei de 740 de lei în cazul pensiilor ce depăşeau
această valoare. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 s-a recunoscut dreptul tuturor cetăţenilor asupra cărora dispoziţiile legii au fost aplicate greşit la restituirea sumelor ilegal
reţinute şi s-a stabilit modalitatea de restituire a acestora.
8 A se vedea spre expempul Decizia nr. 86/2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la http://www.scj.ro/
SCA%20rezumate%202004/SCA%20r%2086%202004.htm, 05.01.2013.
9 http://legeaz.net/spete-contencios-inalta-curte-iccj-2009/decizia-1781-2009, 05.01.2013.
10 A se vedea în acest sens C. Doldur, Efectele deciziilor Curţii Constituţionale şi statul de drept, material
publicat pe site-ul Curţii Constituţionale a României, http://193.226.121.81/default.
aspx?page=publications/buletin/2/doldur, 05.01.2013.
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Este dificil însă ca legiuitorul să urmărească practica judiciară pentru a determina toate situaţiile în care într-ul litigiu legat de modalitatea de aplicare a legii instanţele stabilesc o conduită
nelegală a administraţiei, pentru ca apoi să facă modificările legislative cuvenite. Noul Cod de
procedură civilă11 a găsit o modalitate rapidă de unificare a practicii judiciare. Potrivit acestei
proceduri, în cazul existenţei oricăror hotărâri contradictorii, cu privire la interpretarea aceleaşi
probleme de drept, va putea fi sesizată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va putea stabili cu
putere de lege interpretarea obligatorie pentru toate instanţele. Practic, ulterior pronunţării instanţei supreme asupra interpretării unei dispoziţii legale, nicio instanţă nu va mai putea decide
în mod contrar, practica judiciară fiind astfel unificată în mod forţat şi rapid. Credem că ar fi
utilă adoptarea unor dispoziţii normative potrivit cărora o asemenea hotărâre a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie se impune cu putere de lege nu doar instanţelor judecătoreşti, dar şi autorităţilor
publice, în soluţionarea unor situaţii identice. Asemenea dispoziţii ar asigura o corectă aplicare a
principiului legalităţii în activitatea administraţiei publice, cu consecinţa respectării drepturilor
conform art. 15 din Constituţia României.

11 Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) urmează să intre în vigoare la 01.02.2013.
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Abstract
Ownership is the most complex of a thing, because it gives possession, use and disposal of a single
owner (sole proprietorship) or more holder. Other rights in rem are founded upon some extraneous
things, which belong to the property of other persons. It is important to note that the same person
may not have the right of ownership and other real rights over the same thing.
Next, we will mention the fact that property rights can be defined in two aspects, the property
right and property right of the subjective. Through proprietary in the sense we understand the objective rule of law, strengthening, regulating and protecting the assets of the people.
Ştim cu toţii, că dreptul de proprietate reprezintă una dintre coordonatele fundamentale ale
drepturilor omului, deoarece este greu de conceput desfăşurarea normală a vieţii în comunitate
fără respectarea acestui drept. Preocuparea legitimă a oricărei comunităţi constă în căutarea şi
găsirea unor forme şi modalităţi pentru a apăra şi proteja cu toată forţa comună persoana şi bunurile fiecăruia; unindu-se cu toţii, ei nu ascultă “totuşi decît de ei înşişi” şi rămîn “tot atît de liberi”.
Adam Smith, David Ricardo, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, în secolul al XIX-lea, Charles Gide, Paul Leroy-Beaulieu, în secolul al XX-lea, van Philip
Stephens, Robert P. Murphy, Jean Yves Letessier şi mulţi alţii, în secolul al XXI-lea, au abordat din
diferite unghiuri de vedere problemele proprietăţii şi dreptului de proprietate, pentru că viaţa în
comunitate este greu de conceput în afara înţelegerii corecte a statului, a proprietăţii şi a criteriilor
care îi fundamentează respectarea şi realizarea în lumea civilizată.
Conform expunerii profesorului universitar Sergiu Baieş, dreptul de proprietate este cel mai
complex asupra unui lucru, deoarece conferă posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui singur titular (proprietate exclusivă) sau mai multor titular (coproprietatate). Celelalte drepturi reale se constituie asupra unor lucruri străine, care aparţin cu drept de proprietate unei alte personae. Este
important de a reţine faptul că una şi aceeaşi persoană nu poate avea şi dreptul de proprietate şi
un alt drept real asupra aceluiaşi lucru.
În continuare vom menţiona faptul că dreptul de proprietate poate fi definit sub două aspecte,
drept de proprietate în sens obiectiv şi drept de proprietate în sens subiectiv. Prin drept de proprietate în sens obiectiv înţelegem acele norme de drept, care întăresc, reglementează şi apără
apropierea bunurilor materiale de către persoane concrete. În baza acestei definiţii, dreptul de
proprietate se caracterizează prin următoarele particularităţi:
–– dreptul de proprietate este un drept de apropiere a unor bunuri materiale;
–– este vorba nu de un raport de la om la lucru, ci de o anumită formă socială de apropiere;
–– dreptul de proprietate include dreptul de posesie, folosinţă şi dispoziţie;
–– normele dreptului de proprietate cuprind mijloacele de apărare a drepturilor şi intereselor
proprietarului;
–– proprietarul îşi exercită împuternicirile prin puterea sa şi în interesul său propriu.
Conform art. 315, alin. (1) Cod civil al RM, drepturile proprietarului sunt: de a poseda, de a
folosi şi de a dispune de bunuri.
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În baza celor menţionate, dreptul de proprietate capătă următoarea definiţie. Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce dă expresie apropierii unui lucru, drept care permite persoanei
fizice sau persoanei juridice să folosească şi să dispună de acel lucru, în putere proprie şi în interesul său propriu, în cadrul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Dreptul de proprietate este un drept real şi are toate caracteristicile acestei categorii de drepturi, şi anume:
1. Proprietatea şi dreptul de proprietate. Noţiunea de proprietate, în acest context, se referă la
dreptul legal pe care îl garantează un sistem juridic unui individ pentru a-i permite acestuia să
exercite la maxim controlul formal asupra unei resurse limitate. Această noţiune izvorăşte direct
din definirea dominium-ului din dreptul roman. O definiţie a acestei noţiuni poate fi întîlnită în
faimosul Cod napoleonian, potrivit căruia proprietatea este dreptul de a folosi şi de a dispune de
un lucru în mod absolut. O definiţie la fel de emfatică poate fi întîlnită în cel mai influent tratat
de Common law, scris de Sir William Blackstone la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Conform definiţiei lui Blacksctone, proprietatea trebuie considerată dominaţia unică şi despotică a unui individ asupra unui obiect. În ciuda acestei definiţii, ţările Common law au dat dovadă în mod tradiţional de precauţie în specificarea clară a limitelor puterii proprietarului folosind permanent
conceptul de adminisibilitate pentru a-l limita pe acesta în respectarea intereselor vecinilor săi.
La momentul actual caracterul neutru al proprietăţii, căreia îi revine un rol definitoriu în
existenţa cotidiană a umanităţii, face inutil şi incorect orice patos în expunerea bazelor apariţiei
şi existenţei proprietăţii, însă acest patos este pe deplin justificat în cazul în care este necesar de a
combate încercările de a desfiinţa proprietatea şi dreptul, adică încercările de a nu admite „eliberarea elementară” a omului.
Proprietatea a fost percepută de oameni încă din momentul în care au ieşit din starea primitivă, ca ceva absolut necesar vieţii. Omul pe măsura ce progresa, îşi apropria bunurile care îl înconjurau. Forma juridică care corespunde noţiunii economice, sociale, generale de apropriere
este proprietatea.
Pe măsură ce popoarele s-au organizat în stat, proprietatea a început să fie reglementată şi
sancţionată de puterea politică. Astfel, proprietatea a început prin a fi posesiune şi apoi proprietate colectivă, la început temporară, apoi definitivă şi în cele din urmă a devenit individuală.
Marile etape care au fixat momentele istorice ale „proprietăţii” sînt cunoscute sub denumirile de
etapa proprietăţii colective, etapa proprietăţii familiale şi etapa proprietăţii individuale.
Totuşi, fără îndoială că oamenii chiar în starea cea mai primitivă au cunoscut şi au practicat
instinctiv, o proprietate individuală, asupra anumitor bunuri mobile. Astfel, orice om a trebuit să
fie proprietarul exclusiv al armelor şi uneltelor sale de muncă, al veşmintelor sale, al animalelor
de care se servea.
Latura unde enunţarea scolastică a celor trei perioade istorice poate fi acceptată priveşte dreptul de proprietate imobiliară, respectiv proprietatea funciară, sub toate formele sale. Desigur că
un instinct al proprietăţii funciare nu poate fi găsit la popoarele primitive nomade care trăiau din
vînat şi mai puţin din creşterea animalelor. Instinctul „proprietăţii” s-a născut cînd aceştia au
trecut de la faza nomadă la faza pastorală. Mai puternic decît instinctul proprietăţii a intervenit
însă instinctul de apărare, sub forma primitivă precară, în care a dominat proprietatea colectivă a
întregului grup de indivizi care au format tribul sau, mai tîrziu, satul.
„Proprietatea privată, apărută mai întîi ca proprietate în grup a familiilor mari, iar apoi transformîndu-se în proprietatea capurilor de familie, a familiilor mari, dispunînd de aceasta în numele colectivului mare de familie şi, în sfîrşit, tot ea a primit forma proprietăţii primitive individuale”. Astfel, de îndată ce popoarele dobîndesc o organizare superioară, apare şi se dezvoltă proprietatea individuală.
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Detaşîndu-ne de cursul evolutiv al istoriei proprietăţii, ne vom opri asupra sec al XIX-lea. În
acest context vom menţiona că procesul de dematerializare a proprietăţii şi necesitatea argumentării teoretice şi a consacrării pozitive a noilor forme de proprietate au provocat mai multe dezbateri ştiinţifice care, începute la sfîrşitul secolului al XIX-lea, continuă pînă în zilele noastre. Au
fost propuse diferite variante referitor la ceea ce se consideră obiect al dreptului subiectiv de proprietate, însă o părere unanimă referitor la faptul care ar trebui să fie particularităţile dreptului
subiectiv de proprietate şi în ce măsură se extinde acesta asupra obiectelor nemateriale nu a fost
formulată. Doctrina şi legislaţia statelor europene răspundeau diferit la întrebările apărute.
Nu putem să nu menţionăm şi faptul că în secolul XX, sub influenţa doctrinelor socialiste,
care se pronunţă pentru renunţarea definitivă la proprietatea privată în interesul societăţii, este
creat modelul socialist al dreptului de proprietate, în care proprietatea de stat deţinea rolul dominant. Astfel, conform doctrinei şi legislaţiei URSS, baza economică a sistemului socialist o constituie proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie sub formă de proprietate de stat şi
cooperatist-colhoznică. Lipsa proprietăţii private era declarată drept factor social-economic de
bază al dezvoltării societăţii sovietice care nu admite exploatarea omului de către om. Pentru
persoanele particulare era prevăzută o categorie a proprietăţii private, “derivată” din proprietatea
socialistă, şi care prevedea anumite limite pentru acumularea averii. Într-o asemenea construcţie
proprietatea era deposedată de nucleul „privat”, deoarece resursele materiale erau concentrate în
mîinile statului, factorul public reprima, practic, în întregime factorul privat.
Totuşi, statele occidentale au ales o altă cale de rezolvare a contradicţiilor sociale, la bază fiind
principiul echilibrului între interesele publice şi cele particulare. A fost formulată o nouă şi modernă concepţie a proprietăţii, care include principiile de bază ale concepţiei liberale, completate
cu necesitatea respectării principiului echilibrului dintre interesele publice şi cele particulare.
Această concepţie poate fi considerată ca model orientat social.
Pentru a menţine o anumită precizie a termenilor, se va folosi noţiunea de proprietate pentru
a denota dreptul maxim acordat de sistemul juridic unui individ asupra unei resurse limitate. De
exemplu, proprietarul unei case este persoana care exercită cel mai extins drept asupra acesteia,
drept recunoscut de sistemul legal dispus să recunoască dreptul de proprietate individuală. Proprietatea este mai uşor de recunoscut de alte drepturi secundare de proprietate cum ar fi uzufructul, coproprietatea, servitutea, termenele şi altele.
Proprietatea trebuie protejată cu ajutorul celui mai eficient pachet de remedii care se află la îndemîna sistemului juridic respectiv în împrejurările date. În mod obişnuit proprietarul va fi protejat:
–– împotriva deposedării printr-un remediu care îi permite să-şi recupereze bunurile;
–– împotriva atitudinilor care se amestecă în exercitarea dreptului de proprietate, fie temporar
(litigiile) sau permanent (sciziunea), în acest caz sistemul juridic va folosi cele mai eficiente mijloace de protecţie pe care le are în mod obişnuit injoncţiunea sau alte remedii specifice în locul recuperării prejudiciilor;
–– împotriva reclamaţiilor implicite sau explicite de drepturi incompatibile asupra obiectului
proprietăţii. Acest tip de protecţie reprezintă diferenţa conceptuală dintre proprietate şi
drepturi de proprietate limitate, a căror utilizare este permanent monitorizată de către proprietar sau de alţi proprietari care pretind drepturi reziduale asupra obiectului.
2. Dreptul de proprietate şi drepturile personale. În baza exemplelor anterioare, noţiunea de
drept de proprietate se referă la o categorie mai largă care include şi proprietatea, dar nu se rezumă doar la ea. Cu alte cuvinte, relaţia dintre dreptul de proprietate şi proprietate este ca şi cea
dintre genuri şi specii. Orice proprietate înseamnă drepturi de proprietate, dar nu orice drept de
proprietate înseamnă proprietate. În timp ce proprietatea poate fi considerată regina drepturilor
de proprietate, cele două noţiuni nu ar trebui confundate după cum şi se întâmplă. O servitute, de
exemplu, nu este un drept de proprietate şi nici o proprietate.
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Noţiunea dreptului de proprietate poate fi mai bine înţeleasă în cazurile conceptului tradiţional
de drept civil, de drepturi absolute în opoziţie cu obligaţiile, sau acelea de drepturi de proprietate în
opoziţie cu drepturile personale. În acest sens, un drept de proprietate impune respect şi abstinenţă
tuturor membrilor unei comunităţi şi poate fi invocat împotriva tuturor. O obligaţie reflectă doar
îndatoririle şi drepturile între două părţi, pe care sistemul juridic le recunoaşte şi le protejează.
În consecinţă, dacă am un drept personal asupra unui anume obiect, îl pot invoca doar împotriva persoanei care îmi este datoare. Dacă X îmi promite că îmi va permite să locuiesc în locuinţa ei de la ţară pînă la moartea ei, pentru mine este important să ştiu dacă ea îmi acordă un drept
real (uzufruct) sau unul personal (contractual). În cel de-al doilea caz, eu pot să invoc dreptul de
proprietate împotriva tuturor, acelaşi lucru poate să-l facă şi Y, un terţ, care de asemenea a primit
cheile de la casa lui X şi care se mută cu traiul pe acea proprietate. Sistemul juridic va proteja
dreptul meu de proprietate, astfel, evacuîndu-l pe Y, aş putea doar să-mi impun contractul împotriva lui X, care are obligaţii faţă de mine, însă nu am nici un remediu împotriva lui Y, deoarece el
nu are obligaţii faţă de mine. Cu alte cuvinte, dreptul meu personal nu funcţionează împotriva lui
Y. În consecinţă, eu voi putea intenta o acţiune doar împotriva lui X, dar în cazul în care X nu va
putea să-l convingă sau să-l oblige pe Y să plece, eu nu voi putea să-mi recuperez proprietatea.
În acest exempluimpotant rămîne principiul care stă la baza deosebirilor dintre dreptul de
proprietate şi drepturile personale. Aceasta înseamnă că principiul conform căruia un drept de
proprietate poate fi invocat doar împotriva tuturor, în timp ce un drept personal poate fi invocat
împotriva păţrii care are obligaţii faţă de tine, este crucial pentru înţelegerea cadrului conceptual
al dreptului de proprietate occidental.
3. Proprietatea şi posesia. Posesia este puterea de control asupra unei resurse limitate care tinde
să cedeze în faţa proprietăţii, deoarece ea are protecţie juridică a cărei justificare este diferită de
cea care legiferează proprietatea. Personal are drepturi care uneori pot fi extinse. De aceea, posesia este tot un drept de proprietate, dar care este mai puţin protejat de către sistemul juridic decît
cel al proprietăţii.
Posesia implică controlul fizic asupra unui obiect concret. Controlului fizic i se acordă o protecţie mai puternică sau mai slabă de către sistemul juridic în dependenţă de modul în care acest
control a fost dobîndit, de modul în care acesta este exercitat şi de natura interesului juridic al
persoanei care îl atacă în instanţă. Posesia este o categorie juridică greu de definit. Posesia este
uneori un aranjament instituţional care facilitează controlul proprietarului asupra proprietăţii
sale, deoarece ea este o modalitate de avertizare socială.
Vorbind în continuare despre caracterele juridice ale dreptului de proprietate, vom menţiona
că principalele caractere juridice ale dreptului de proprietate sunt:
–– Caracterul exclusiv care constă în dreptul proprietarului de a exercita faţă de bunurile sale
orice acţiune care nu contravine legilor şi nu dăunează sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător. Acest caracter permite titularului să dispună, în limitele prevăzute de lege, de
lucrul care îi aparţine după bunul său plac. Totodată, nici persoana străină nu are dreptul
să aducă vreo atingere dreptului de proprietate. Un bun poate să aparţină, pe baza dreptului de proprietate comună, la două sau mai multe persoane. În aceste cazuri coproprietarii
vor exercita împreună atributele de proprietar.
–– Caracterul perpetuu presupune, în primul rînd, că dreptul de proprietate durează atît timp
cît exită bunul, iar în al doilea rînd, dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. Dreptul
de proprietate durează atîta timp cît există bunul. Acest caracter al proprietăţii este atît de
înrădăcinat în mentalitatea socială, încît este întîlnită frecvent expresia populară „a vinde
sau a cumpăra de veci”. Prin caracterul perpetuu bunul imobil sau mobil, obiect al proprietăţii, nu trebuie să aparţină continuu aceluiaşi titular. În momentul în care proprietarul
înstrăinează un bun, dreptul de proprietate nu se stinge, dar se transferă la dobînditor.
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–– Dreptul de proprietate este un drept total, absolut deoarece proprietarul dispune de toate
puterile asupra bunului. Aceste puteri pot fi grupate în trei atribute: posesia (jus utendi),
folosinţa (jus fruendi) şi dispoziţia (jus abutendi).
În concluzie vom menţiona că dreptul de proprietate a fost întotdeauna unul dintre cele mai
importante drepturi reale în societate, constituind cel mai vechi şi cel mai desăvîrşit drept real
încă la romani. Interpreţii dreptului roman defineau proprietatea astfel: Dominium est ius utendi,
fruendi, abutendi re sua, qatenus iuris ratio patitur, adică proprietatea este dreptul de a se folosi,
de a culege fructele şi de a dispune de lucrul său atît cît permite raţiunea de drept.
Conform, art. 315 alin. (1) Cod civil, proprietarul se bucură de dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor, determinate de lege. Cît despre particularităţile împuternicirilor proprietarului, vom spune că specific pentru dreptul de proprietate este faptul că împuternicirile proprietarului au un caracter independent. Aceste împuterniciri nu se bazează pe
dreptul altor persoane.
Posesia, folosinţa şi dispoziţia pot să-i aparţină nu numai proprietarului, ci şi altor persoane.
De exemplu, arendaşul se bucură de dreptul de a poseda şi de a folosi bunurile proprietarului, iar
în unele cazuri poate chiar dispune de aceste bunuri. Din cele sus menţionate reiese că pot poseda , folosi şi dispune de bunuri nu numai proprietarul, ci şi alte persoane.
Împuternicirile proprietarului se caracterizează prin două particularităţi. În primul rînd, conţinutul împuternicirilor proprietarului sunt stabilite de lege, iar în al doilea rînd, proprietarul îşi
exercită de sine stătător împuternicirile sale şi nu se bazează de dreptul altor persoane la acest
bun. Împuternicrile altor persoane (arendaş, depozitar) se bazează atît pe lege, cît şi pe voinţa
proprietarului. Cuantumul împuternicrilor arendaşului, depozitarului şi altor persoane neproprietari este stabilit de lege şi de voinţa proprietarului bunului.
Referindu-se la aceste aspecte ale împuternicirlor proprietarului, profesorul universitar Eugen Chelaru scria că dreptul de proprietate se deosebeşte de alte drepturi prin aceea că împuternicirile proprietarului de a folosi bunurile în interesul său sunt ale sale în sensul că ele reies din
lege şi nu sunt bazate pe împuternicirile altor persoane în privinţa aceluiaşi bun.O altă particularitate a împuternicirlor proprietarului constă în faptul că aceste împuterniciri sunt limitate.
Posesia ca atribut al dreptului de proprietate. Posedarea bunurilor constă în stăpînirea activă a
bunurilor. Acest atribut constă în prerogativa titularului dreptului de proprietate de a stăpîni în
fapt bunul. O asemenea stăpînire poate aparţine direct şi nemijlocit proprietarului, exercitîndu-se
în interes propriu şi în putere proprie. Proprietarul poate conveni ca stăpînirea să fie făcută şi de
o altă persoană, dar în numele şi interesul său.
În literatura de specialitate se menţionează că posesia este un atribut important al proprietăţii.
În caz că proprietarul este lipsit de bun, adică de posesie, practic el este lipsit de posibilitatea de a
folosi bunul său.
Orice proprietar trebuie să aibă posibilitatea materială de a se folosi de bunul său. În caz contrar, proprietatea rămîne o simplă istorie.
Conform celor menţionate, proprietarul se bucură de dreptul de posesiune, de folosinţă şi de
dispoziţie asupra bunurilor sale. Aceste atribute ale dreptului de proprietate au o legătură strînsă
între ele, dar aceasta nu împiedică delimitarea lor.
Folosinţa nu poate fi separată de posesie. Pentru a folosi un bun, este necesar ca să-l posezi. O
întreprindere se va putea folosi de materia primă pentru fabricarea bunurilor numai dacă va avea
în posesie această materie primă. Tot aşa o persoană fizică se va putea folosi de bunurile sale
numai dacă le va avea pe acestea în posesie.
În concluzie, se poate menţiona că este posibilă folosirea bunului numai dacă posezi acest
bun, sau cu alte cuvinte folosirea ca atribut al dreptului de proprietate de alt atribut al dreptului
de proprietate.
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În cazul în care proprietarul transmite dreptul de folosinţă altor persoane (de exemplu, arendaşului), el transmite odată cu folosirea bunurilor şi dreptul de posesie asupra acestui bun. Astfel
arendaşului îi sunt transmise de către proprietar atît folosirea bunului, cît şi posesia asupra acestuia, fiindcă din cele menţionate mai sus, este imposibil să foloseşti un bun fără ca să-l posezi.
Dacă folosirea bunului este imposibilă fără posedarea lui, totuşi proprietarul poate exercita în
anumite cazuri dreptul de folosinţă asupra bunului său, chiar dacă acet bun se află în posesia altei
persoane. Articolul 311, alin. (2) din Codul civil prevede următoarele: posesorul de bună credinţă poate cere titularului de drept compensarea îmbunătăţirilor, dacă acestea nu pot fi separate fără
a se aduce prejudicii bunului, intervenţiilor, sarcinilor, impozitelor şi altor cheltuieli suportate pe
parcursul posesiunii de bună credinţă a bunului, care nu se compensează prin folosirea bunului
şi a fructelor obţinute, ţinîndu-se cont de fructele care nu au fost percepute din culpa lui. Această
regulă se aplică şi cheltuielilor ce au avut ca urmare sporirea valorii bunului dacă sporul valorii
încă mai există la momentul predării bunului.
Sunt posibile asemenea cazuri cînd proprietarul, transmiţînd posesia şi folosinţa arendaşului
printr-un contract de arendă, îşi va lăsa după sine dreptul de a primi unele fructe de la bunurile
transmise în arendă (de exemplu a mielului de la oaie). În acest caz, transmiţînd posesia arendaşului, proprietarul îşi păstrează careva atribute ale posesiei.
Folosinţa ca atribut al dreptului de proprietate. Folosinţa constituie acea prerogativă în temeiul
căreia proprietarul poate întrebuinţa bunul în interesul său. Folosirea bunului înseamnă întrebuinţarea bunului.
În literatura de specialitate, M. M. Agarcov şi A. V. Venedictov atribuie dispoziţiei bunului şi
distrugerea lui. Alţii printre care şi S. N. Bratusi, sunt de părere opusă, ei afirmă că distrugerea
bunului este un rezultat al folosirii bunului şi nu al dispoziţiei.
Mai argumentată se consideră a doua opoziţie. Orice folosire a bunului în ultima instanţă va
duce la distrugerea bunului. Unele bunuri sunt distruse ca rezultat al unui act de folosire (materie
primă, petrol), iar altele ca rezultat al folosirii îndelungate (bunuri determinate individual). În aşa
fel, distrugerea bunului, este rezultatul folosirii bunului.
Distrugerea bunului în afara folosirii lui are loc în cazuri rare (distrugerea bunurilor de către
proprietar în cazul cînd n-are nevoie de el). Dar nici în acest caz această distrugere nu este un
rezultat al dispoziţiei bunului. În aceste cazuri are loc încetarea dreptului de proprietate după
voinţa proprietarului, ca rezultat al dispoziţiei exercitate asupra obiectului dreptului de proprietate. Distrugerea bunului nu poate fi atribuită la administrarea bunului.
Principala deosebire dintre folosirea bunului şi administrarea bunului ca atribute ale dreptului de proprietate constă în faptul că folosirea bunului include în sine întrebuinţarea calităţilor
utile ale bunului, iar administrarea bunului include în sine schimbarea statutului juridic al bunului (vînzarea, donarea, transmiterea).Dreptul de folosinţă, ca şi dreptul de posesie, poate fi transmis de către proprietar altor persoane. După cum am menţionat mai sus, folosirea bunului nu
poate fi exercitată fără a poseda bunul.
Dispoziţia ca atribut al dreptului de proprietate Dreptul de dispoziţie este facultatea proprietarului de a dispune liber de bunul său. Astfel, proprietarul poate înstrăina bunul cu titlu oneros sau
gratuit. Prin dreptul de dispoziţie se înţelege posibilitatea stabilirii juridice a bunurilor (vînzare,
transmitere prin moştenire, donare). Proprietarul ca rezultat al exercitării dreptului de dispoziţie
intră în relaţii juridice cu terţe persoane.
Dreptul de dispoziţie este unul din cele mai importante atribute ale proprietarului. Anume
prin această împuternicire se deosebeşte în mare măsură proprietarul de alţi posesori titulari
(însă în unele cazuri şi aceştia pot administra bunurile, dar cu condiţia ca această împuternicire
să le fie transmisă de către proprietarul bunului.
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În concluzie, se poate menţiona că proprietarului îi aparţine dreptul de a poseda bunurile, de
a le folosi şi a le administra (de a dispune). Toate aceste împuterniciri îi aparţin proprietarului,
dar în anumite cazuri de unele din ele pot să dispună şi neproprietarii. De exemplu, arendaşul
posedă, foloseşte bunurile persoanei de la care le-a luat în arendă, iar în unele cazuri poate chiar
să le administreze, fiind vorba în acest caz de darea în subarendă).
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Summary
This article analyzes, as it results from its name, the role of social dialogue bodies have in respecting employees' rights. According to the law, unions are defending the rights and interests of their
members in front of the court and any other legal subjects.
If the unions are not formed, there are elected representatives of the employees' unions exercising
similar functions.
There are presented the functions of the unions and of the employees' representatives but also the
rights that they have to exercise their mandate, as well as the employees' rights.
Keywords: social dialogue bodies, unions, employees, employees' representatives, rights, powers,
social dialogue committees.
In tripartismul raporturilor de munca, partenerii sociali, statul angajatorii si angajatii au interesul comun de a respecta drepturile salariaţilor. Ne propunem sa abordam in mod special aceasta tema din punctul de vedere al administraţiei publice ca reprezentat al statului in respecatarea
acestor drepturi care concura in mod esenţial la realizarea obiectivului comun : pacea sociala
pentru progres.
Având in vedere dispoziţiile prevederilor din Legea Dialogului Social, organizaţiile sindicale
sunt cele care apară drepturile membrilor lor izvorâte din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective si individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici in fata instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi statale, prin apărători proprii sau aleşi1.
Totodată exista o reglementare care veghează activ la respectarea aplicării unitare a dispoziţiilor legale in domeniile de competenta din sectorul public, mixt, privat, precum si la alte categorii
de angajatori. Astfel, organizarea si funcţionarea Inspecţiei Muncii sunt prevăzute de Legea nr.
108/1999 si de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1377/2009, iar potrivit art. 2
din Regulament, acesta are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către
angajatori in favoarea salariaţilor, si respectarea drepturilor acestora, a obligaţiilor privind relaţiile de munca, securităţii si sănătăţii in munca, precum si cele referitoare la condiţiile de munca,
apărarea vieţii, integrităţii corporale si sănătăţii salariaţilor in desfăşurarea activităţii.2
Reglementările legale cu privire la reprezentanţii salariaţilor sunt cuprinse în Codul muncii,
art. 224 – 229.
În unităţile în care nu există sindicat şi care au mai mult de 20 de salariaţi, pentru a-şi putea
exercita atribuţiile în domeniul raporturilor colective de muncă, salariaţii trebuie să îşi desemneze în cadrul adunării generale, reprezentanţi, aleşi şi mandataţi special în acest scop.
1 art. 28 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011
2 HG 1377 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial 802 din 25
noiembrie 2009
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Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor, dintre salariaţii care au împlinit vârsta de 21 de ani şi care au lucrat la angajator cel puţin
un an fără întrerupere.
Atribuţiile principale sunt:
a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul
intern;
b) să participe la elaborarea regulamentului intern;
c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă
şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi
sociale legate de relaţiile de muncă;
e) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale
contractului colectiv de muncă aplicabil.
Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor
Şi reprezentanţii salariaţilor beneficiază de măsuri de protecţie. Timpul alocat în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lună şi se consideră timp efectiv
lucrat, fiind salarizat corespunzător. Şi în cazul lor se aplică aceleaşi interdicţii privind modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ca şi în cazul liderilor sindicali.
Dialogul social constituie o modalitate simpla si concreta care urmăreşte explicit realizarea
democraţiei economico-sociale prin aducerea la masa dialogului, a discuţiilor si a negocierilor a
celor doi mari parteneri sociali care se întâlnesc atât in procesul muncii, dar si in diverse activităţi
de gestionare a treburilor societăţii ’’3
Statul este interesat sa antreneze organizaţiile reprezentative ale angajatorilor si lucrătorilor in
luarea deciziilor, permiţându-le astfel sa-si exprime opiniile si sa participe la elaborarea si punerea in practica a masurilor economice, de ordin particular sau general.4 Este vorba aşadar de o
tripla interacţiune intre angajatori si organizaţiile de angajatori (patroni) si de lucrători – parteneri sociali si organizaţiile sau entităţile publice, adică tripartism.5
Ministerele si celelalte instituţii publice in care sunt organizate comisii de dialog social, sunt
prevăzute in anexa 1 a Legii nr. 62/2011, pot aproba înfiinţarea unor subcomisii, inclusiv la nivelul localităţilor.6
Atribuţii. Comisiile de dialog social au caracter consultativ si activitatea lor vizează, in special,
următoarele aspecte :
a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social intre administraţie, organizaţii patronale si
sindicale, care sa permită o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de
domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurării unui climat
de pace si stabilitate sociala
b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social
c) cu alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judete si
municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin sa discute 7
3 Valer Dorneanu, Dialogul Social, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005
4 Toyo Faschoyin, Cooperation tripartite, dialogue social et development national, in Revue internationale
du travail, no 4/2004, p. 370 si urm.
5 Tripartitis – Ion Traian Stefanescu, Tratat teoretic si practice de dreptul muncii, p. 99; Valer Dorneanu, op.
cit., p. 25-26
6 Art. 120 alin. (2) si (3) din Legea nr. 62/2011
7 Art. 120 alin. (2) si (3) din Legea nr. 62/2011
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Codul Muncii prevede ca salariatul are, in principal, următoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de şanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sănătate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de munca si a mediului de
munca;
j) dreptul la protecţie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.8
De asemenea avem in vedere art. 38 din Codul Muncii care dispune ca „salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea
la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”.
Cu privire la acest text de lege, ne raportam la o decizie existenta a Curţii Constituţionale care a
decis ca interdicţia de a renunţa, in tot sau in parte, la drepturile prevăzute de lege in favoarea salariaţilor este o măsura de protecţie a acestora din urma, menita sa asigure exerciţiul neîngrădit al
drepturilor si al intereselor legitime ce li se cuvin in cadrul raporturilor de munca, pentru a-i feri
de consecinţele unor eventuale abuzuri ori ameninţări din partea angajatorilor. O astfel de măsura
de protecţie nu poate fi considerata a fi un privilegiu, contrar art. 16 alin. (1) din Constituţie, atat
timp cat ea se justifica in considerarea situaţiei unei anume categorii sociale care reclama o astfel
de protecţie.9 Libertatea contractuala poate fi valorificata numai in cadrul legal, cu respectarea
unor limite rezonabile impuse de raţiuni de ocrotire a unor interese publice si private legitime.
Exercitata in afara acestui cadru, fără oprelişti, orice libertate îşi pierde legitimitatea.
In literatura juridica se subliniază faptul ca salariaţii nu pot renunţa nu doar la drepturile
stabilite/consacrate/edictate pe cale legala, dar nici la cele stabilite prin negociere colectiva garantate legal sau prin negocierea individuala recunoscute legal.
Legiuitorul ar putea sa prevadă posibilitatea renunţării la anumite drepturi, fie total, la drepturile stabilite prin negociere in plus fata de drepturile reglementate prin lege (act normativ), fie
parţial, dar pana la limita lor minima – deoarece sunt reglementate prin act normativ sau prin
contract colectiv de munca (salariu minim garantat in plata, durata minima a concediului de
odihna, etc.). Astfel putem aprecia ca exista o mare flexibilitate a art. 38 din Codul Muncii, spre a
fi compatibil cu realităţile unei economii funcţionale de piaţă.
Instituţionalizarea dialogului social, negocierile şi acordurile sociale încheiate au avut efecte
benefice asupra cooperării şi „păcii sociale” în întreprinderile industriale. Au fost, însă, şi perioade când dialogul partenerilor din industrie (salariaţii şi managementul) nu a fost eficace (şi nu s-a
ajuns la un acord social). Alteori, dialogul a fost suspendat. În ultimele două decenii, relaţiile industriale au fost marcate de variate conflicte de muncă (spontane sau organizate, legale sau nelegale), cu rate variabile de participare a salariaţilor şi cu mize (revendicări) diverse. Uneori, greva
8 Art. 39 din Codul Muncii, Titlul II, Capitolul 2
9 Decizia nr. 494/2004 (publicata in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005
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a fost considerată un mijloc ineficient pentru soluţionarea cererilor şi salariaţii şi-au exprimat
nemulţumirile prin proteste, manifestaţii, demonstraţii, pichetări ale instituţiilor statului. În acest
fel, conflictele de muncă au căpătat o dimensiune politică. Criza economică actuală este o provocare pentru evoluţia relaţiilor industriale. Ea poate fi o oportunitate pentru revigorarea, construcţia instituţională şi „europenizarea” dialogului social sau o sursă pentru conflicte de muncă tot
mai numeroase, cu consecinţe economice şi sociale profunde.
Dialogul social are efecte mult mai uşor de observat în privinţa condiţiilor de muncă din întreprindere. Pe scurt, relaţia dintre dialogul social şi calitatea ocupării sau competitivitatea economică este mediată, atat in Romania cat si în variatele contextele naţionale din UE, de instituţii
şi tradiţii, de caracteristicile partenerilor sociali şi gradul de acoperire, de experienţele acumulate
în timp, în domeniul negocierilor colective.
In concluzie, Dialogul social este instrumentul cel mai important, „calea regală” în prevenirea
şi soluţionarea conflictelor de muncă. Autoritatea publica este cea care construieste scena in care
se desfasoara negocierile directe dintre reprezentantii salariatilor si cei ai patronatului si tot ea
intervine in realizarea concilierii, medierii sau arbitrajului. De aceea, cel de-al treilea partaner
social este la fel de impotrtant ca si primii doi.
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Abstract
It analyze the idea of certainty and timeliness in national and international disputes through
arbitration proceedings, as an institution that comes to fill state and private justice.
New types of conflicts increasingly complex entail finding a quick and fair way of clarification,
specifically addressed disputes between traders, presenting the business world a special attraction,
given the simplicity and flexibility of the procedure, confidentiality debates, specializing arbitrators
chosen by the parties, the short duration of the trial, the use of language.
Câtă distanță între verosimil și adevăr în conflictele sociale pe care le rezolvă justiția. Trebuie
o agerime de minte deosebită, pentru ca cineva să se poată apropia de adevăr. Se poate spune că
sufletele unor asemenea oameni, au încetat de a mai exista? Or, justiția lucrează, ca premisă a
raționamentului, anumite stări sufletești, care se întâmplă în genere în anumite împrejurări. E
greu de stabilit punctul de unde începe adevărul. Trăsătura principală a justiției este asemeni unei
arte rafinate de a dezvălui veracitatea. Nu trebuie să înghesuim în acest concept totul, ci doar
ideea de superior. Principiul justiției e puternic atunci când la baza lui stă ideea certitudinii.
Justiția îndeamnă să știi unde să te oprești, să știi ce e permis și ce e interzis. Când persoanele
sus-puse devin ”oameni”, justiția este cât se poate de fermecătoare. Marele maestru, Gnaeus Domitius Annius Ulpianus precizează că: ”Justiţia este dorinţa constantă şi perpetuă de a da fiecăruia ce i se cuvine.”[1]
Gradul de diversificare al relaţiilor sociale şi economice într-o societate din ce în ce mai complicată, dezvoltarea economică, naşterea unor noi industrii, complexitatea în creştere a tuturor
aspectelor vieţii cotidiene adaugă noi şi noi tipuri de conflicte.[2]
Astfel, rezolvarea clasică a conflictului, prin încredinţarea acestuia organelor justiţiei a fost
suplinită prin instituția de arbitraj, care vine să ofere o soluție complementară incertitudinilor şi
dificultăţilor economice şi sociale.
Drept urmare gratitudinea arbitrajului devine din ce în ce mai populară și oportună, considerat astăzi o formă de justiție adaptată în mod special litigiilor dintre comercianți și care prezintă
pentru lumea oamenilor de afaceri o atracție deosebită, având în vedere simplitatea și suplețea
procedurii, confidențialitatea dezbaterilor, specializarea arbitrilor aleși de părți, durata redusă a
procesului, folosirea limbilor străine.
Totodată arbitrajul nu reprezintă un concurent al justiţiei statale, după cum nici nu urmăreşte
să ştirbească domeniul acesteia. Relaţiile dintre jurisdicţia statală şi cea arbitrală nu sunt raporturi de concurenţă, ci de complinire, de întregire a căilor de soluţionare a litigiilor, deci de extindere a facultăţilor pe care legea le oferă persoanelor fizice sau juridice pentru soluţionarea eventualelor litigii cu maximă eficienţă, flexibilitate şi profesionalism.
Originile arbitrajului pot fi găsite în Antichitate, dar mai ales în Evul Mediu, când disputele de
natură comercială erau soluționate de părți, prin intermediul unei persoane de autoritate, desemnate de părți, cu reputație neștirbită, cunoscătoare a obiectului litigiului, dar mai ales care se bucură de deplină încredere a celor care o solicitau pentru împărțirea dreptății.[3]
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În zilele noastre, arbitrajul devine o metodă din ce în ce mai des întâlnită pentru rezolvarea
disputelor comerciale și mai ales a disputelor comerciale internaționale, între părțile implicate în
comerțul internațional.
Denumirea de "arbitraj internațional" vine din convențiile internaționale, practica de comerț
internațional și doctrina juridică de specialitate. Convenția europeană de arbitraj comercial
internațional, încheiată la Geneva, la 21 aprilie 1961 definește arbitrajul în art.1 pct.2 b) ca fiind
"reglementarea litigiilor nu numai de către arbitrii numiți pentru cazuri determinate (arbitraj adhoc), ci și de către instituții permanente de arbitraj".
Problema recunoașterii pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârilor arbitrale pronunțate de
instanțe străine cunoaște în ultimii ani, noi dimensiuni datorate fenomenului globalizării. Diversificarea relațiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicții
diferite ridică noi provocări în materie, unul dintre cele mai serioase obstacole în procedura de
executare a hotărârilor, fiind existența barierelor naționale, respectiv ale sistemelor de drept diferite, aspecte de natură să împiedice atingerea scopului pentru care respectivele hotărîri fuseseră
pronunțate.
Ca regulă generală, suveranitatea fiecărui stat independent, făcea ca o hotărâre străină să-și
producă efectele numai pe teritoriul statului în jurisdicția căruia hotărârea fusese pronunțată.
Pentru a evita acest impediment fiecare stat încheia o serie de acorduri bi sau multilaterale cu alte
state, în vederea creării unor relații de reciprocitate.
Pe baza acestor acorduri era necesar ca hotărârile arbitrale străine să fie recunoscute pe teritoriul
statului unde se intenționa ca acestea să-și producă efectele. Importanța actului recunoașterii este
neechivocă, deoarece el conferă hotărârii străine, autoritate de lucru judecat în țara de executare,
împiedicând declanșarea unui nou litigiu între aceleași părți, cu același obiect și aceeași cauză.
Arbitrajul internațional a devenit o practică uzuală de soluționare a disputelor internaționale.
Având în vedere acest aspect, statele din întreaga lume și-au modernizat reglementările arbitrale.
Metoda de soluționare a disputelor în arbitrajul comercial internațional este hibridă. Aceasta este
determinată de o convenție încheiată de particulari, care continuă cu o serie de proceduri stabilite de părți, acestea din urmă având o mare importanță. Se finalizează cu o hotărâre ce este obligatorie pentru părți. În anumite condiții, majoritatea instanțelor statelor lumii procedează la
recunoașterea și încuviințarea executării silite a acesteia.
Actualitatea cercetării este determinată de faptul că arbitrajul comercial internațional s-a dezvoltat rapid în ultimii ani având în vedere creșterea îngrijorătoare a disputelor din comerțul
internațional. Arbitrajul comercial internațional este în plină expansiune, multe jurisdicții adoptând sau modernizând reglementări privind arbitrajul. Recunoașterea și încuviințarea executării
silite a sentințelor arbitrale din domeniul arbitrajului comercial internațional constituie o chestiune a cărei dificultate este cauzată de ezitări inerente. Recunoașterea și încuviințarea executării
silite a sentințelor arbitrale comerciale internaționale reprezintă efectul acestora fie în statul pe
teritoriul căruia au fost pronunțate, prin aceasta înțelegând statul pe teritoriul căruia se află locul
arbitrajului, fie în statele în care se consideră că respectivele sentințe au caracter internațional.
Pe măsura evoluției economice Republica Moldova se implica activ în comerțul internațional,
care în ultimele decenii a luat un avânt fără precedent în istorie. Diferențele între operatorii economici, precum si alte cauze deseori duc la aparitia unor relatii sub forme de litigii care nu pot fi
rezolvate pe cale amiabilă.
Legea nr. 23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj definește arbitrajul ca fiind o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atât de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj adhoc), cât şi de instituţii permanente de arbitraj.[7]
Elementele specifice ale soluționării litigiilor pe cale arbitrală sunt: respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului;
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–– legalitatea;
–– libertatea convenţiilor în arbitraj;
–– constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor;
–– contradictorialitatea;
–– respectarea dreptului la apărare;
–– confidenţialitatea.
În calitate de arbitru poate fi orice persoană fizică aleasă de părți sau numită în modul stabilit de părți pentru soluționarea prin arbitraj a litigiului. Arbitrajul este o instituție învestită cu
funcția de a soluționa litigii care apar între persoane fizice și/sau juridice. El poate fi instituționalizat
ca organ permanent pe lângă camere de comerț, burse, uniuni, asociații sau alte organizații, unde
funcționează în baza unor regulamente adoptate de acestea.
Un prim pas în vederea examinării litigiului pe cale arbitrală este sesizarea instituției arbitrale
prin intermediul unei cereri de arbitraj. Asupra problemelor remise arbitrajului spre soluţionare
în fond se decide prin hotărâre. Hotărârea arbitrală este obligatorie, urmând să fie executată benevol, imediat sau în termenul indicat în ea, de partea împotriva căreia s-a pronunţat.[5]
Litigiul arbitral care se desfăşoară în Republica Moldova este considerat internaţional dacă s-a
născut dintr-un raport de drept privat cu element de extraneitate.
Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului Internațional, Arbitrajul Internaţional de pe lângă Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova (denumită în continuare – Arbitraj Internaţional) este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care
este organizată şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj
(M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional, (M.O. nr.88-89 din 20.05.08), Legea nr.134-XVI din 14.06.07 cu privire la mediere (M.O.
nr.188-191/730 din 07.12.07), actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul
Regulament şi alte Regulamente (Reguli) ale Arbitrajului Internaţional.[6]
Prin convenţie de arbitraj se poate conveni asupra unui arbitraj internaţional care să aibă loc
în Republica Moldova sau într-o altă ţară. Hotărârile arbitrale străine se execută, de regulă, în
mod voluntar de către cei împotriva cărora s-au pronunțat. Totuși, există situații când părțile
aflate în litigiu nu se supun de bună voie soluției date de organul de arbitraj și refuză executarea
hotărârii. Executarea unei hotărâri arbitrale comportă cu necesitate prealabila ei recunoaștere în
țara unde urmează a fi executată.
În doctrină s-a arătat că prin executarea unei sentințe străine se înțelege realizarea drepturilor
obținute prin acea sentință într-o altă țară decât țara în care aceasta a fost pronunțată.
Recunoașterea unei hotărâri se urmărește atunci când una din părți dorește să se asigure de hotărârea luată în urma procedurilor juridice. O astfel de asigurare este posibilă de obicei în contextul procedurilor desfășurate împotriva acelei părți, și când hotărârea este un element al apărării (de exemplu, când hotărârea stabilește că, contractul împotriva căruia s-a depus plângere a
devenit deja nul prin fraudă). Instanței i se va cere să accepte hotărârea tribunalului ca fiind obligatorie asupra părților cu privire la chestiunile la care face referire, luând astfel propria sa hotărâre în concordanță cu hotărârea arbitrală străină.[7]
Executarea propriu-zisă constituie o simplă operație reglementată de normele dreptului
național din țara unde ea se înfăptuiește. Sub acest aspect, această chestiune nu ridică probleme
juridice deosebite. Mecanismul juridic al recunoașterii și executării sentințelor arbitrale străine
prin intermediul unei jurisdicții statale este subordonat unei condiții necesare a cărei îndeplinire
constituie dominantă întregii proceduri pe care o implică acest mecanism.
Această condiție necesară este îndeplinirea condițiilor de regularitate a sentinței arbitrale
străine spre a se încuviința executarea silită a acesteia în Republica Moldova. Hotărârea este exe499

cutată atunci când instanța contribuie la obligarea părții perdante să respecte termenele hotărârii.
Executarea unei hotarâri arbitrale străine implică în mod necesar recunoașterea ei, în sensul că
instanța acceptă hotărârea tribunalului, iar aceasta este obligatorie pentru părți. O hotărâre arbitrală străină va putea fi supusă executării silite pe teritoriul Republicii Moldova, numai după ce
instanța de judecată competentă o va recunoaște și va încuviința executarea ei.
Prevederile art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică acelea care
privesc dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, se aplică integral în soluționarea litigiilor
arbitrale, deoarece, chiar dacă instanța arbitrală nu este prevăzută de lege, convenția arbitrală
prin care se declanșează judecarea litigiilor pe calea arbitrajului se bazează pe consimțămîntul
părților. Odată ce părțile au ales modalitatea de soluționare a litigiului ivit între ele pe calea arbitrajului privat, instanța arbitrală trebuie să asigure respectarea prevederilor art. 6 pct. 1.
Din moment ce sentința arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătorești
definitive și obligatorii, considerăm că și în materia litigiilor arbitrale sunt aplicabile prevederile
art. 6 pct.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Părțile, odată ce au apelat la
soluționarea litigiului pe calea arbitrajului comercial, sunt obligate să respecte hotărârile
pronunțate de tribunalul arbitral, așa cum, de altfel, dacă nu ar fi recurs la arbitraj, erau obligate
să respecte hotărârea pronunțată de instanța judecătorească.
In concluzie, faţă de jurisdicţia statală, arbitrajul prezintă următoarele incontestabile avantaje:
1. Părţile pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, ceea
ce evoca ideea de parteneriat, de natură să permită menţinerea şi continuarea relaţiilor de
afaceri, in general a relaţiilor interumane între persoanele implicate;
2. Realizându-se de regulă, prin arbitrii desemnaţi de parţi, aceasta sporeşte încrederea parţilor şi garanţia competenţei celor ce vor judeca;
3. Răspunderea pentru daune, instituită pe seama arbitrilor, este de natură să accentueze
exigenţa şi chibzuinţa acestora;
4. Arbitrajul conferă confidenţialitate, fapt deloc neglijabil mai ales în raporturile comerciale.
Nici hotărârea Tribunalului Arbitral nu se pronunţă în şedinţa publică, ci ea este adusă la
cunoştinţa părţilor;
5. Arbitrajul are şansa eliberării de unele dintre ,,canoanele procedurale” inutile. Obstrucţionate sau exagerate. Astfel, sub rezerva respectării ordinii publice sau a bunelor moravuri,
precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, părţile pot stabili prin convenţia arbitrală sau
prin act scris încheiat ulterior ,,normele de procedură pe care tribunalul trebuie să le urmeze în judecarea litigiului’’
6. Deşi arbitrajul însuşi poate fi considerat ca o formă amiabilă de rezolvare a litigiului, părţile pot de asemenea să convină ,,procedura unei eventuale concilieri prealabile’’.
Tragismul situației este atunci cînd jurisdicția este marcată de formalism excesiv, de ineficiență,
adesea de corupție și îi lipsește celeritatea în soluționarea litigiilor. Astfel, necesitatea arbitrajului
este indiscutabilă și reprezintă o alternativă la jurisdicția statală.
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RECURSUL CVASI-CONTENCIOS ÎN PROCEDURA
ADMINISTRATIV – JURISDICȚIONALĂ1
Ioan LAZĂR
Lect. Univ. Dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
Avocat - Baroul Alba, Arbitru - Camera de Comerț și Industrie Mureș
avocat_lazar@yahoo.com
Acţiunile administraţiei suscită uneori nemulţumiri, lezează interesele, fac să nască reclamaţii. Acestea provin, mai ales, de la particulari, care sunt în contact cu administraţia publică
(…) Nemulţumirile acumulate creează un risc politic, determinând violenţa campaniilor de
presă, manifestaţii de stradă, dificultăţi pentru guvernare, deplasarea voturilor, schimbarea
majorităţii în parlament, o dezafectare a autorităţii, sfârşesc prin a provoca chiar revoluţii
(…). Pentru a evita exploziile, sistemul structurilor administraţiei publice trebuie prevăzut cu
supape de siguranţă. Trebuie admisă instituţia recursului administrativ, este necesară instituirea jurisdicţiilor şi trebuie organizate sisteme de contencios administrativ2.
Ioan ALEXANDRU

Summary
The present study tries to analyze the problematic of the quasi-contentious appeal in the context
of the administrative jurisdiction in the positive Romanian law.
The special administrative jurisdictions are found in the regulations of the Art. 24 line 1 from the
Romanian Constitution “Special administrative jurisdictions are optional and free”, this allows to
those implicated in the justice act to choose between the court or the judgement court.
The special administrative jurisdiction in financial matter was initially present in the activity of
the Romanian Court of Accounts, which, however, lost these powers. Currently, according to the
author's opinion, a body with competences in this matter is the National Council for Claims Settlement whose activity is regulated by the Government Emergency Ordinance no. 34/2006.
As we show in the present work we consider that the procedure to settle the litigation before the
Council can be categorized as administrative-jurisdictional, body which in resolving the dispute, issues administrative-judicial acts. Also, the contestation expressed before the Council presents the
characteristics of a quasi-contentious recourse, an appeal before a body with judicial powers.
Keywords: quasi-contentious recourse, organism with jurisdictional-administrative attributions, administrative jurisdiction, the National Council for Claims Settlement, public procurement,
administrative contracts.
I. Aspecte introductive
În decursul timpului au existat diverse încercări de transformare si revitalizare a justiţiei, mai
mult sau mai puţin reuşite, care au determinat apariţia unor instituţii administrative cu competenţe jurisdicţionale. Trecerea timpul le-a dovedit însă utilitatea, în condițiile dispariţiei unora
1 Prezenta lucrare reprezintă o formă modificată și revăzută a studiului publicat în limba română, de către
autor, în Revista de Drept Public nr. 1/2010, pp. 63-78 sub denumirea ”Recursul cvasi-contencios în materie financiară”.
2 I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, pp. 652-653.
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dintre acestea sau doar a pierderii prerogativelor jurisdicţionale care le-au fost atribuite inițial. În
vechiul regim își desfășurau activitatea, în condițiile Legii nr. 59/19683, așa numitele ”comisii de
judecată” ca organe obşteşti de jurisdicţie4 apreciate în doctrina vremii atât ca organe de influenţare obştească cât şi ca organe de jurisdicţie5, organisme care au fost desființate după 1989, fiind
evident desuete. Perioada postdecembristă aduce ca exemplu cazul Curţii de Conturi a României6, căreia, în urma modificării Constituției aduse prin Legea nr. 429/20037, i-au fost înlăturate
atribuțiile jurisdicționale; art. 140 alin. (1) din Lege atribuind soluționarea litigiilor rezultate din
activitatea de Conturi unor instanțe judecătorești specializate8.
Până la modificările survenite în Constituţia României în anul 2003 jurisdicţiile administrative au avut, de regulă, un caracter obligatoriu, justiţiabilii neavând posibilitatea de a alege pentru
soluţionarea litigiului între o instanţă de drept comun și o instanţă administrativă. Problema a
determinat în literatura de specialitate o poziție doctrinară critică față de caracterul neconstituţional al unor dispoziții normative cu caracter obligatoriu, ce impuneau ca singură opțiune activitatea jurisdicțională a „instanţelor administrative”.
Caracterul facultativ al jurisdicţiei speciale administrative, prevăzut de art. 24. alin. 1 din Constituţia republicată „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite” a permis justiţiabililor
să aleagă între un organism cu atribuții administrativ-jurisdicţionale sau o instanţă de judecată.
Jurisprudența Curții Constituţionale a sesizat faptul că existenţa unor proceduri administrativ-jurisdicţionale este acceptată și în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, în
jurisprudența căreia, în legătură cu aplicarea art. 6 paragraf 1 din Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, se arată: „Raţiuni de flexibilitate şi eficienţă, care
sunt pe deplin compatibile cu protecţia drepturilor omului, pot justifica intervenţia anterioară a
unor programe administrative sau profesionale (....) ce nu satisfac sub fiecare aspect în parte exigenţele menţionate în prevederi; un asemenea sistem poate fi reclamat de tradiţia juridică a mai multor
state membre ale Consiliului Europei9„ (cauza Le Compte, Van Leuven şi De Meyre contra
Belgiei)10. O dezbatere care își păstrează actualitatea în cazul jurisdicţiei administrative se cir3 Publicată în B. Of. nr. 169 din 27 decembrie 1968.
4	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pentru o abordare amplă a activității de jurisdicţie administrativă în vechiul regim, a se vedea Ş. Beligrădeanu, Comisiile de judecată, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971; V. Prisăcaru, Jurisdicţiile speciale în
R.S.R., Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1974.
5 Ş. Beligrădeanu, Comisiile…op.cit., p. 17.
6 Curtea de Conturi a României este “instituţia supremă de control financiar ulterior extern” (a se vedea
M. Şt. Minea, E. Iordăchescu, A. M. Georceanu, Dreptul finanţelor publice în România, Ed. Accent, Cluj
Napoca, 2002, p. 371). Considerată în doctrină de către unii autori ca unica instituţie cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale în materie financiară, Curtea de Conturi a României şi-a pierdut aceste prerogative după revizuirea Constituţiei din 2003.
7 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
8 A se vedea V. Vedinaș, I. Lazăr, Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a Românei, în ”Pandectele Române” nr. 10/2010, p. 66.
9 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin hotărârea pronunţată în cauza „Le Compte,Van Leuven şi
De Meyere contra Belgiei” (1981) a reţinut că o organizaţie a medicilor belgieni, înfiinţată prin lege, nu
constituie o formă de asociere care să intre sub incidenţa art. 11 din convenţie. În motivarea hotărârii s-a
arătat că această organizaţie are caracterul unei instituţii de drept public, care, prin natura sa juridică şi
funcţiile sale proprii, îndeplineşte o activitate de interes public, relevându-se faptul că în acest fel ea se
integrează în realizarea unor scopuri cu caracter general, profitabile deopotrivă şi celor chemaţi să facă
parte din această organizaţie.
10 C. L. Popescu „Frauda la Constituţie realizată de Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, prin calificarea expresă a procedurii fiscale drept procedură administrativă” în „Curierul Judiciar” nr. 7-8 / 2004, p. 197.
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cumscrie avantajelor pe care acestea le poate genera într-un sistem de drept, eficiența și beneficile pe care le poate aduce la realizarea actului de justiţie sau motivaţia subiectivă a cetățeanului să
apeleze la o asemenea procedură11.
O situaţie particulară a jurisdicţiei administrative12 o reprezintă jurisdicţia specială administrativă în materie financiară13. Curtea de Conturi a României a fost prima instituţie administrativă cu competenţă jurisdicţională în materie financiară, competenţă pe care şi-a pierdut-o în anul
2003, în urma revizuirii Constituţiei. În prezent considerăm că dreptul obiectiv românesc instituie prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/200614 un organism de jurisdicţie administrativă cu atribuţii care se regăsesc și în materie financiară - Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor.
După cum este cunoscut, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii (denumită în continuare şi „Ordonanţa”), este actul normativ cadru în
materia achiziţiilor publice şi reprezintă una dintre măsurile legislative urgente prin care România înţelege să realizeze transpunerea normelor comunitare în domeniul achiziţiilor publice15.
Graba în care s-a procedat, însă, la punerea în acord a legislaţiei române cu toate directivele
în cadrul unui singur act normativ este criticabilă, aspect subliniat de altfel în literatura de speci11 Privitor la avatanjele pe care le prezintă jurisdicţiile administrative a se vedea I. Lazăr, Avantajele jurisdicţiilor administrative în procesul de înfăptuire a justiţiei, cu privire specială asupra medierii, în „Revista
de Drept Public” nr. 1/2009, pp. 57-67.
12 Pentru o analiză comparativă între jurisdicţiile de drept comun şi jurisdicţiile speciale administrative, cât
şi pentru un studiu al celor din urmă, a se vedea: C. E. Alexe, Judecătorul în procesul civil, între rol activ
şi arbitrar, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2008, p. 109-119; V. Vedinaş, Drept administrativ, ed. a III-a,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 129-131; D. A. Tofan, Drept administrativ, vol. II, Ed. All.
Beck, Bucureşti 2004, pp. 265-276; L. Chiriac, Drept administrativ: activitatea autorităților administrației,
Ed. Hamangiu, București, 2011, pp.166-169; O. Puie, Contenciosul administrativ, vol. I, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, pp. 311-347.
13 A se vedea și I. Lazăr, Jurisdicții administrative în materie financiară, Ed. Universul Juridic, București,
2011, passim.
14 Publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006 a fost aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 337/2006 publicată în forma rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 august 2006.
15 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva nr. 2004/17/
CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în sectoarele apă,
energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134
din 30 aprilie 2004, cu excepţia art. 41 (3), art. 49 (3) - (5) şi art. 53, care se transpun prin hotărâre a
Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare şi de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, şi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor
administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie a entităţilor
care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepţia art. 9 - 11, care se transpun prin
hotărâre a Guvernului. �������������������������������������������������������������������������������
Directivele nr. 2004/18/CE şi nr. 2004/17/CE au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii. Deşi ulterior s-au efectuat modificări asupra Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, legiuitorul nu a actualizat pragurile de aplicare în conformitate cu
valorile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1251/2011.

504

alitate16. Per ansamblu, prin dimensiunile ei, Ordonanţa este stufoasă, uneori neclară, cu trimiteri
foarte multe, fapt pentru care studiul şi aprofundarea acesteia devine foarte dificilă. Drept urmare, autoarea se întreabă, opinie la care ne raliem, dacă nu era normal ca fiecare directivă să fi fost
transpusă separat într-un act normativ, fără a le contopi, aşa cum, de altfel, fiecare din aceste directive este publicată într-unul din numerele Jurnalului Oficial al Uniunii Europene? Un alt aspect semnalat la aceea dată, se referea la faptul că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
nu prevedea menţiuni exprese privitoare la contractul de parteneriat public-privat17.
În concluzie, s-a subliniat că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu a făcut altceva decât să mărească ambiguitatea în ce priveşte contractul de parteneriat public-privat, iar pe
de altă parte, deşi precizează că reglementează procedurile de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice şi de servicii, nu cuprinde decât câteva referiri generale la această problematică. Nici normele de aplicare a Ordonanţei, cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 925/2006, nu
prevedeau detalii referitoare la concesiunea de lucrări publice şi de servicii, ci doar despre contractul de achiziţie publică. Astfel, în contextul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
contractul de parteneriat public-privat a fost apreciat ca fiind o variantă a contractului de concesiune, iar ca natură juridică un contract administrativ18.
Contractul de parteneriat public-privat prezintă o importanţă deosebită în activitatea administrativă a statelor europene, pe fondul dezvoltării instituției parteneriatului public-privat, fapt
care a determinat apariția unor reglementari ample în legislaţia acestora. Legiuitorul român a
considerat necesar să abroge Ordonanța Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat19 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care însă nu conţinea la
momentul apariției prevederi cu privire la acest tip de contracte sau o definiţie a contractului de
parteneriat public, aşa cum exista în legislaţia anterioară20. Ulterior prin modificările aduse prin
Legea nr. 279 din 201121 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
16 A se vedea R. N. Petrescu, Impactul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului asupra contractului
de parteneriat public-privat” în „Revista de Drept Public” nr. 1/2007, pp. 97-99.
17 Privitor la contractul de parteneriat public-privat a se vedea: L. Chiriac, De la nature juridique du contrat du parteneriat public-prive, (D:/ICELM CD/default.htm); D.A. Tofan, Drept Administrativ vol. II,
Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 172; D. A.Tofan, Unele consideraţii privind legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat, în “Revista de Drept Public” nr. 2/2004, p. 93; O Puie, Discuții privitoare la
selecția investitorului privat și la constituirea comisiilor în vederea atribuirii contractului de parteneriat
public-privat în contextul legislativ actual, în ”Dreptul” nr. 10/2012, pp. 157-185.
18 A se vedea R. N. Petrescu, Impactul... op. cit., 2007, p. 103. Totodată, pentru un studiu al contractelor
administrative a se vedea: C.S. Săraru, Contractele administrative. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență,
Ed. C.H. Beck, București, 2009; A. Trăilescu, Drept administrativ, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2008,
pp. 208-255; A. L. Nicu, Instituţia publică în Dreptul administrativ, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, p.
253-261; L. Chiriac, Drept administrativ: activitatea autorităților administrației, Ed. Hamangiu,
București, 2011, pp. 180-218; I. Lazăr, Contractul administrativ în activitatea administrației publice, în
Revista Transilvană de Științe Administrative nr. 1 (25) 2010, pp. 93-129.
19 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002.
20 O.G. nr. 16/2002 definea la art. 1^1 contractual de parteneriat public-privat pentru concesiunea de
lucrări: “este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau
mai multor lucrări de construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnicoeconomică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul
de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata
unei sume”.
21 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 9 decembrie 2011.
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nr. 34/2006 conceptul de ”parteneriat public-privat” a fost definit ca ”derularea în comun a unui
proiect de către două ori mai multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale”. După aproximativ 4 ani de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat22, a cărui scop este reglementarea inițierii și realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în
diverse sectoare de activitate, cu finanțări private23. Noua lege definește contractul de parteneriat
public-privat (denumit în lege și contract de proiect) - actul juridic care stipulează drepturile şi
obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a
parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat
public-privat, pe o durată determinată24.
În ce ne privește considerăm benefică elaborarea unor proceduri unitare în materia contractelor administrative, context care poate elimina din peisajul administrativ românesc arbitrariului
birocraţiei în relaţia dintre cei administraţi și autorităţile investite cu prerogativele puterii publice. Situația poate fi semnificativ îmbunătățită prin apariția în peisajul legislativ românesc a unui
cod administrativ şi a unui cod de procedură administrativă. După cum arată şi profesorul Ioan
Alexandru25, este necesară reglementarea - printr-un cod administrativ şi de procedură administrativă -, drepturilor şi cetăţenilor în raporturile cu administraţia şi a procedurilor de urmat în
aceste cazuri.
II. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdicţională.
Într-o încercare de a defini conceptul de ”jurisdicție administrativă” l-am menționat ca
fiind:”activitatea realizată de către un organ independent față de instanțele judecătorești și imparțial
față de părțile aflate în conflict, abilitat printr-o lege specială să judece doar anumite litigii prevăzute expres printr-o lege specială, în condiții de contradictorialitate și a posibilității părților de a administra probe în fața acelui organ care, în final, emite un act administrativ-jurisdicțional, ce poate fi
atacat la instanțele judecătorești.”26
1. După cum am arătat, actul normativ în materia achiziţiilor publice îl reprezintă O.U.G. nr.
34/2006, care în cap. IX reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - numit în continuare şi Consiliu - statutul membrilor acestuia, procedura de soluţionare a contestaţilor în faţa Consiliului, măsurile şi deciziile pe care acesta le poate lua
şi căile de atac împotriva deciziilor Consiliului.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este o autoritate publică care funcţionează
pe lângă Secretariatul General al Guvernului având următoarele atribuţii:
- soluţionarea contestaţiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, prin complete specializate27, constituite conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului, potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 29128;

22 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010.
23 Pentru o analiză a problematicii parteneriatului public-privat în reglementarea Legii nr. 178/2010 a se
vedea O. Puie, Parteneriatul public-privat, Ed. Universul Juridic, București, 2011; O Puie, Discuții... loc.
cit., pp. 157-185.
24 Art. 4 lit. g din Legea nr. 178/2010.
25 I. Alexandru, Criza administraţiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 12.
26 I. Lazăr, Jurisdicții administrative în materie financiară, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pp. 62-63.
27 Art. 266 din O.U.G. nr. 34/2006.
28 Art. 291 O.U.G. nr. 34/2006 “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului”.
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- pronunţarea asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă29 în atribuirea unui contract de achiziţie publică, conform dispoziţiilor Ordonanţei;
Potrivit art. 255 din Ordonanţă, “ orice persoană care se consideră vătămată30 într-un drept31
sau într-un interes legitim32 printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor
legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
După cum rezultă din prevederea expresă a legii, natura juridică a procedurii de soluţionare a
contestaţiilor este una administrativ–jurisdicţională33, aspect care derivă atât din voinţa expresă a
legiuitorului cât şi din trăsăturile specifice acestei proceduri.
Faţă de prevederile art. 257 alin. 1 din Ordonanţă, care consacră calitatea Consiliului de organism cu activitate administrativ-jurisdicţională, se remarcă şi alte prevederi din cuprinsul acesteia care întregesc voinţa expres menţionată a legiuitorului în acest sens, astfel:
- art 256 “În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se
consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor…”
29 Pentru un studiu privitor la anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de către
autoritatea contractantă, a se vedea: E. Cătană, Aspecte teoretice și jurisprudențiale privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de către autoritatea contractantă, în ”Dreptul” nr.
10/2012, pp. 144-156.
30 În sensul prevederilor art. 255 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 prin “persoana vătămată” se înţelege
orice persoană care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) are sau a avut un interes
legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
31 Potrivit art. 2 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 554/2004 termenul “drept vătămat” semnifică - orice drept
prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ.
32 Art. 2 alin. (1) lit. p) şi r) din Legea nr. 554/2004 se definesc noţiunile de: “interes legitim privat” - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat şi “interes legitim public” - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea
nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice;
33 În doctrină - a se vedea C.L. Popescu, Jurisdicţiile administrative potrivit dispoziţiilor constituţionale
revizuite, în “Dreptul” nr. 5/2004, p. 88 - s-a arătat că pentru a verifica dacă o procedură are sau nu caracter jurisdicţional pot fi utilizate două elemente, care sunt într-o relaţie de strânsă subsidiaritate. Pe
de-o parte este vorba despre calificarea expresă prevăzută de lege, fie în sensul că o procedură are o natură administrativ-jurisdicţională, fie în sensul că o procedură nu este jurisdicţională. În subsdidiar, în
tăcerea legii, natura juridică a procedurii se determină în raport cu trăsăturile organului în faţa căruia se
desfăşoară şi de elementele caracteristice de procedură. Astfel, cu caracter de principiu, ne aflăm în
prezenţa unei jurisdicţii şi a unei proceduri jurisdicţionale atunci când: organul este stabilit prin lege;
organul respectiv şi membrii săi sunt independenţi şi imparţiali- inclusiv neindentificarea “judecătorului” (în sens larg) cu partea; organul este investit cu deplină jurisdicţie, în fapt şi în drept; organul are
putere de decizie, iar nu doar de aviz; procedura este echitabilă şi prezintă elemente de contradictorialitate, publicitate şi termen rezonabil; respectarea dreptului la apărare; principiul non reformatio in pejus;
autoritatea de lucru judecat după parcurgerea eventualelor căi de atac; caracterul obligatoriu al actului
jurisdicţional; posibilitatea executării silite a actului jurisdicţional. În continuare, pentru a fi în prezenţa
unei proceduri administrative-jurisdicţionale - a se vedea I. Alexandru, M. Cărăuşan, S. Bucur, Drept
Administrativ, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2003, p. 579: procedura de judecată se va desfăşura
în faţa unor organe jurisdicţionale specializate, numai din cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, fără a include în această categorie alte autorităţi publice.
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- art. 257 alin. 3 “În activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului
sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.”
-art. 257 alin. 4 “În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.”
- art. 266 “Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii
de atribuire prin complete specializate…”
- art. 269 “Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor
legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare”.
Prevederile Ordonanței se regăsesc în analiza doctrinară a jurdisdicţiei-administrativă, din
perspectiva trăsăturilor caracteristice ale acestei instituții, astfel 34:
- procedura se desfăşoară după o procedură imperativă, prevăzută în mod imperativ de către
lege. Această procedură se aseamănă cu procedura de adoptare a hotărârilor judecătoreşti;
- activitatea jurisdicţională se întemeiază pe contradictorialitate, adică pe posibilitatea părţilor de a-şi administra probele în mod direct în faţa organului care soluţionează contestaţia;
- organul care soluţionează contestaţia este independent şi imparţial faţă de părţile în conflict.
Această condiţie este considerată ca fiind definitorie pentru procedura jurisdicţională;
- organele de jurisdicţie, îndrituite să soluţioneze contestaţiile, constituie un ordin de jurisdicţie paralel şi separat faţă de cel al instanţelor de judecată;
- hotărârea pronunţată de către organele de jurisdicţie administrativă reprezintă un act administrativ-jurisdicţional.
Faţă de cele arătate, considerăm că în activitatea Consiliului se regăsesc trăsăturile specifice
activităţii de jurisdicţie administrativă. Avem în vedere faptul că atribuţiile jurisdicţionale ale
Consiliului sunt expres prevăzute de lege iar procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare în faţa unui organ independent şi imparţial faţă de părţile aflate în conflict şi totodată separat
faţă de instanţele de judecată.
2. Activitatea Consiliului a suscitat numeroase polemici, fiind pusă în discuţie constituţionalitatea ansamblului de norme cuprinse în cap. IX din O.U.G. nr 34/2006. Față de înfiinţarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a competenţelor care i-au fost conferite s-a
arătat că O.U.G. nr. 34/2006 încalcă principiile constituţionale de organizare şi funcţionare a
administraţiei publice, în general, şi principiul autonomiei locale, în special, concluzionând35: în
premieră în legislaţia românească, „un organism cu activitate administrativ-jurisdicţională” este

34 A se vedea: M. I. Niculeasa, Legislaţia achiziţiilor publice. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 440; I. Lazăr, Jurisdicții administrative în materie financiară, Ed. Universul Juridic,
București 2011, p. 257. Totodată, pentru o analiază comparativă între procedura administrativă prealabilă și procedura administrativ jurisdicțională a se vedea I. Lazăr, op. cit., pp. 73-75.
35 G. Coca, Discuţii privitoare la calitatea procesuală pasivă a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în „Dreptul” nr. 10/2008, p. 91. În acest sens autorul tezei, arată: „pentru a ne afla în prezenţa
unei „jurisdicţii speciale administrative” aşa cum se vrea a fi activitatea Consiliului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: actul administrativ-jurisdicţional trebuie să fie emis de către o autoritate
administrativă, adică de către un organ al administraţiei de stat sau al administraţiei locale (deci nu orice
autoritate publică); autoritatea administrativă emitentă să aibă atribuţii de a soluţiona un conflict, deci să
fie un organ administrativ-jusidicţional; conflictul să se soluţioneze cu citarea părţilor (cea ce nu se întâmplă în cazul nostru), în baza principiului contradictorialităţii; părţilor să le fie recunoscut dreptul de a fi
asistate de un avocat (ceea ce nu se întâmplă în realitate). Neîndeplinirea uneia dintre aceste condiţii duce
la alte realităţi juridice care exced sferii noţiunii de jurisdicţii speciale administrative (ex comisiile de disciplină etc...) ”.
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investit cu exercitarea tutelei administrative şi a controlului ierarhic în materia achiziţiilor publice,
indiferent de natura şi nivelul ierarhic al autorităţilor contractante36.
În acest context, dorim să subliniem dezbaterile care au avut loc în doctrina românească pe
fondul unei reglementări apreciate, de-a lungul timpului, de către o serie de autori ca incoerentă
şi stufoasă. Pentru a nu excede temei lucrării arătăm totuși că polemicile privitoare la legalitatea
activităţii jurisdicţionale a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au fost generate de
modul stufos și neclar în care O.U.G. nr. 34/2006 a reglementat activitatea acestei instituții, lezând
elemente o serie de elemente specifice activității jurisdicţionale - fie a instanţelor de judecată sau
a unor organisme cu atribuţii jurisdicţionale - cum ar fi: lipsa obligativităţii citării părţilor în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale; formulările ambigue ale O.U.G. nr. 34/2006 care
pot duce la arbitrariu în activitatea de judecată37; unele prevederi a O.U.G. nr. 34/2006, apreciate
ca neconstituţionale, privind înfiinţarea Consiliului şi competenţele conferite acestuia, lezând
astfel principii fundamentale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice, în general, şi
principiul autonomiei locale, în special38. Însă, după cum am mai arătat, cu toată aprecierea față
de criticile şi observaţiilor apărute în literatura juridică - binevenite de altfel - susținem în continuare faptul că în activitatea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţilor se regăsesc trăsăturile specifice activităţii de jurisdicţie administrativă, atât prin voinţa expresă a legiuitorului,
cât şi a caracteristicilor procedurii după care se derulează litigiile deduse judecății acestuia.
Supusă controlului judecătoresc, activitatea de jurisdicţie a Consiliului se regăseşte în prevederile art. 21 şi 18 din Constituţia României republicată39, părţilor nefiindu-le îngrădit dreptul de
a ataca deciziile acestui organism jurisdicţional la instanţele de judecată competente.
3. Achiziţiile publice40, după cum am arătat, depăşesc 16% din PIB-ul Uniunii Europene şi
reprezintă una din principala direcţie în care sunt dirijate resursele financiare publice, fapt pentru
care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se află în
subordinea Guvernului. Competenţa jurisdicţională a Consiliului, - organism independent faţă
de A.N.R.M.A.P.- ca formă de control administrativ în domeniul achiziţiilor publice, unde practic este cheltuit “banul public”, apare în procesul de repartizare şi utilizare a resurselor financiare
publice necesare asigurării şi funcţionării dezvoltării generale a societăţii.
Aspectul financiar-public al controlului administrativ în materia achiziţiilor publice se regăseşte şi în prevederile O.U.G. nr. 30/200641, care desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca
organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea “funcţiei
de verificare” a procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub inciden-

36 A se vedea I. Nicola, Consideraţii cu privire la O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractelor de concesiune de servicii, în
„Revista de Drept Public” nr. 1/2007, pp. 112-113.
37 I. Nicola, Consideraţii...op. cit., p. 115.
38 Idiem, p. 112.
39 Cu modificările aduse prin Legea de revizuire a Constituție a României publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.
40 Achizițiile publice prezintă o importanță deosebită în actualul context economic. Nu putem să nu sesizăm demersurile unui reputat autor care promovează în premieră în mediul universitar românesc
această problematică – I. Trăilescu, Drept administrativ, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2008, pp. 223248. Totodată, pentru o analiză în materia achiziţilor publice în literatura de specialitate a se vedea și C.
M. Cătană, Achiziții publice, Ed. Universul Juridic, București, 2011, passim.
41 O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006.

509

ţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 42
Obiectivul funcţiei de verificare/control realizată de către Ministerul Finanţelor Publice este
de a contribui la asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniu a procedurilor derulate în
vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri. Atribuţiile Ministerului în vederea îndeplinirii funcţiei de verificare/control sunt prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 30/2006 şi privesc:
a) urmărirea derulării procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor;
b) analiza documentaţiei întocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor;
c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de
achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi;
d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constată neconcordanţe în
aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
Faţă de prevederilor exprese ale O.U.G. nr. 30/2006 funcţia de verificare/control a procedurilor
derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează prin observatori desemnaţi de către Ministerul Finanţelor Publice43. Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie
publică, după publicarea anunţului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În
situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie
începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere, până la atribuirea şi semnarea
contractului. După cum se poate observa, funcţia de verificare/control nu priveşte modalitatea de
executare a contractelor de achiziţii publice deja încheiate.
Putem identifica, deci, în materia achiziţiilor publice, existenţa unui control administrativ exante în domeniul achiziţiilor publice, realizat de către un organ de specialitate al administraţiei
publice centrale – Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.)– cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului prin observatori numiţi din personalul acestui organism şi un control administrativjurisdicţional efectuat de către un organism independent, cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Totodată, trebuie subliniat faptul că cele două forme de control prezintă,
sub aspectul naturii juridice, caracterele unui control specializat44, fiind exercitat de către organe
administrative cu atribuţii de control specifice fiecăreia.
42 A se vede art. 1 din O.U.G. nr. 30/2006.
43 Potrivit Art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2006 Activitatea Ministerului Finanţelor Publice privitor la
îndeplinirea funcţiei de verificare derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie
publică este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP,
şi la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de UCVAP, de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice, denumite compartimente de verificare a achiziţiilor publice "CVAP".
Funcţionarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori
44 În funcţie de natura juridică şi, respectiv, subordonarea organelor de control specializat, “controlul
specializat” poate fi: a) controlul exercitat de către inspecţii de stat din cadrul ministerelor, respectiv ale
organelor locale ale administraţiei de stat; b) controlul exercitat de către organele administrative cu caracter jurisdicţional, cu prilejul exercitării căilor administrative de atac, în condiţiile prevăzute de lege;
c) controlul exercitat de organe special constituite pentru control. A se vedea V. Vedinaş, Drept administrativ, ed. a III- a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 126-12; A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. 4, Ed. All. Beck, Bucureşti, 2005, pp. 480.
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Ambele forme de control, după cum reiese din cele arătate anterior, au ca obiect aspecte ce vizează procedura anterioară atribuirii sau încheierii contractelor de achiziţii publice. Cu toate acestea, controlul administrativ realizat de către M.F.P. este condiţionat de criterile valorice prevăzute de
O.U.G. nr. 30/2006, pe când controlul administrativ-jurisdicţional exercitat de Consiliu poate avea,
de regulă, ca obiect orice procedură de achiziţie publică, aspectul valoric neavând relevanţă.
Ministerul Finanţelor Publice exercită, în opinia noastră, un control administrativ care îmbracă forma unui control financiar preventiv, prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice în procedura de achiziţie publică, până la atribuirea
şi semnarea contractului.
Controlul financiar preventiv45, ca atribut al funcţiei de verificare, este realizat de către Ministerul Finanţelor Publice prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, care efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.
Controlul administrativ-jurisdicţional este realizat de către Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor cu privire la o serie de aspecte care pot face și obiectul unui controlul financiar
preventiv, în ce privește legalitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice în procedura de achiziţie publică, până la atribuirea şi semnarea contractului de achiziţie publică. Evident,
controlul efectuat de către Consiliu reprezintă un control administrativ-jurisdicţional prin care
este verificată legalitatea modului în care se derulează procedura anterioară încheierii contractelor de achiziție publică.
Față de cele arătate, se remarcă faptul că procedura de soluţionare a litigiilor în faţa Consiliului
poate fi catalogată ca administrativ-jurisdicţională - voinţa legiuitorului primează, în pofida opiniilor critice exprimate în doctrină, ce se desfăşoară în faţa unui organism cu atribuţii jurisdicţionale și care în soluţionarea cauzei emite acte administrativ-jurisdicţionale.
III. Natura contestaţiei prin care este investit Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţilor: recurs cvasi-contencios.
Recursul cvasi-contencios, concept pe care urmează să-l analizăm în continuare, prezintă numeroase similitudini cu recursul contencios propriu zis, fapt care, după cum s-a arătat46, face ca
limita dintre cele două materii să fie greu de găsit. În multe cazuri, este greu de ştiut dacă autoritatea care se pronunţă are sau nu caracterul unui veritabil tribunal.
Atât în situaţia procedurii prealabile administrative cât şi în cea a recursului cvasi-contencios
cererea este adresată unei autorităţi care nu prezintă caracterele unei veritabile jurisdicţii. În timp
ce recursul administrativ se adresează autorităţii emitente a actului atacat sau organului ierarhic
superior al acestuia şi se soluţionează după o procedură care nu presupune o abordare complexă,
precum cea în faţa instanţei de contencios, recursul cvasi-contencios se adresează, de regulă,
unor comisii sau unor organisme specializate care pot avea atât atribuţii administrative cât şi
cvasi-judiciare, care nu prezintă, însă, prerogativele unor veritabile instanţe de judecată.
În dreptul pozitiv românesc, odată cu apariţia Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
34/2006, legiuitorul a recurs la o soluţie diferită faţă de cea impusă prin vechea Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice47, ce instituia ca procedură obligatorie, prealabilă acţiunii în faţa instanţei de judecată, recursul administrativ sub forma contestaţiei
înaintată la autoritatea contractantă.
45 Pentru o anliază a controlului financiar preventiv, a se vedea: E. Bălan, Drept financiar, ed. 3, Ed. All
Beck, Bucureşti, 2004, pp. 297-303; V. Tabără, Finanţele publice şi controlul financiar în administraţia
publică locală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 187-193.
46 I. Alexandru, Tratat… op. cit., p. 653.
47 Publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 a fost aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 212/2002 a fost abrogată expres prin O.U.G. nr. 34/2006.
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Elementul de noutate adus de legiuitor prin O.U.G. nr. 34/2006 în privinţa controlului de legalitate al actelor considerate nelegale în procedura achiziţiilor publice o reprezintă calea
administrativ-jurisdicțională de atac conferită persoanei care se consideră vătămată printr-un
asemenea act în faţa unui organism specializat, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
organism învestit expres cu atribuţii jurisdicţionale.
Problema care se pune în discuţie, se referă la natura contestaţiei în faţa Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor; poate fi aceasta apreciată ca recurs cvasi-contencios sau trebuie
percepută ca un simplu recurs administrativ?
În considerarea problematicii abordate trebuie menţionate următoarele aspecte:
1. Ştiinţa dreptului administrativ face o delimitare clară a termenului de recurs în materie civilă faţă de recursul în materie administrativă.
În dreptul civil, recursul este definit: “cale de atac extraordinară, comună, de reformare, nedevolutivă şi nesuspensivă de executare prin care părţile sau Ministerul Public solicită instanţei
superioare competente să caseze sau să modifice hotărârea instanţei inferioare, pronunţate fără
drept de apel ori în apel, sau hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională”48
Recursul, ca şi concept de drept administrativ, a fost definit49 în doctrina administrativă: “calea
de atac sau mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcării drepturilor subiective
şi a intereselor legitime în urma unor vătămări cauzate de către organele administraţiei de stat”.
Contextul face necesară distincţia între conceptul de recurs în materie civilă faţă de semnificaţia pe care o acordă doctrina administrativă acestei noţiuni50. Recursul, în materia dreptului
administrativ, se diferenţiază de recursul din dreptul procesual civil pe fondul delimitării controlului exercitat de către organisme administrative cu sau fără atribuţii jurisdicţionale şi controlul
exercitat de către instanţele judecătoreşti.
În altă ordine de idei, pe calea recursului jurisdicţional în faţa instanţei de judecată se pot
infirma soluţiile pronunţate de către un organism administrativ, atât în cadrul procedurii pur
administrative cât şi a celei administrativ-jurisdicţionale.
2. După cum s-a arătat deja în literatura de specialitate51, sintagmele “procedură administrativă
prealabilă”, “plângere prealabilă”, “recurs administrativ prealabil”, “plângere prealabilă”, “recurs administrativ prealabil” se referă la RECURSUL ADMINISTRATIV pe care patricularii lezaţi într-un drept sau
interes legitim sunt obligaţi să-l exercite în faţa autorităţii administrative emitente sau a celei ierarhic
superioare, înainte de a promova o acţiune în faţa instanţei de contencios administrativ”.
RECURSUL JURISDICŢIONAL reprezintă cererea prin care instanţele judecătoreşti de contencios administrativ sunt investite să soluţioneze un litigiu.
Considerăm contestaţia formulată în condiţiile O.U.G. nr. 34/2004 în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţilor ca fiind un RECURS, în sensul dat de doctrina dreptului administrativ acestei noţiuni, urmând în continuare să analizăm dacă sunt întrunite condiţiile pentru
a ne afla în situaţia RECURSULUI CVASI-CONTENCIOS.
3. Sintagma “recurs cvasi-contencios” implică şi o analiză etimologică a celor trei noţiuni care
o compun: “recurs”, “cvasi” şi “contencios” după cum urmează:
- “recurs” derivă din latinescul „recursus” - cale de atac prin care se cere unei instanţe superioare să verifice legalitatea şi temeinicia unei hotărâri judecătoreşti nedefinitive, în vederea anulării sau modificării acesteia52.
48 A se vedea S. Spinei, Recursul în procesul civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 12.
49 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. Nemira, 1996, p. 386.
50 Distincţia confirmă teza după care calificarea uneia şi aceleiaşi realităţi juridice prin prisma categoriilor unei
anumite ramuri de drept nu exclude, dimpotrivă, îngăduie o clasificare deosebită în cadrul altei ramuri a dreptului. A se vedea A. Iorgovan, Consideraţii pe marginea unui curs universitar, în S.C.J., nr. 3/1985, pp. 255-256.
51 D. C. Dragoş, Recursul administrativ și contenciosul administrativ, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 4.
52 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1984, p. 788.
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- “cvasi” derivă din latinescul “quasi”, prin care se înţelege: pe jumătate, aproximativ, cam aproape53;
-“contencios” derivă din latinescul ”contedere” (a lupta). În dreptul administrativ interbelic
românesc termenul “contencios” a început să fie folosit pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale (promovate împotriva actelor şi operaţiunilor administrative) față de recursurile administrative
obişnuite (promovate la organul administrativ emitent sau ierarhic superior al acestuia), accepţiune
care este utilizată frecvent şi în prezent.
Sintagma “recurs cvasi-contencios” sugerează că cererea/calea de atac nu este adresată unei instanţe de judecată - unei veritabile jurisdicţii -, dar al cărei soluţionare de către organul administrativ investit prin lege cu atribuţii jurisdicţionale, ca instanţă cvasi-contencioasă respectă anumite
forme de procedură specifică litigiului care se desfăşoară în faţa unei instanţe judecătoreşti.
Deci, în activitatea de jurisdicţie sunt: jurisdicţii judiciare şi jurisdicţii administrative. În ambele forme de jurisdicţie, modul în care este sesizat organismul jurisdicţional prezintă forma unei
căi de atac promovată în faţa acestora. Pentru jurisdicţia administrativă calea de atac are forma
unui recurs cvasi-contencios pe când în cazul jurisdicţiei judiciare recursul reprezintă o cale de
atac prin care se cere unei instanţe superioare să verifice legalitatea şi temeinicia unei hotărâri judecătoreşti nedefinitive, în vederea anulării sau modificării acesteia. Totodată, avem de-a face cu un
recurs administrativ în cazul în care calea de atac este promovată în faţa unui organism administrativ (organul emitent al actului sau organul superior ierarhic) fără atribuţii jurisdicţionale.
În considerarea celor arătate suntem de părere că sintagmele: recurs cvasi-contencios, recurs
administrativ-jursidicţional, plângere administrativ-jurisdicţională, cale de atac administrativjurisdicţională, contestaţie înaintată unui organism cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, se
referă la recursul – sensul dat noţiunii de “recurs” în doctrina dreptului administrativ - adresat,
de către persoana vătămată într-un drept al său ori interes legitim de către o autoritate publică,
unui organism investit prin lege cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale.
Se remarcă însă că recursul cvasi-contencios este în multe situaţii dificil de delimitat faţă de
recursul administrativ sau cel jurisdicţional, consecinţă a faptului că prezintă elemente comune,
caracteristice celor două forme de control. Fără a aborda în mod exhaustiv diferenţele dintre cele
trei forme de recurs putem observa că recursul cvasi-contencios înaintat unui organ cu atribuţii
administrativ-jurisdicţionale se delimitează faţă de celelalte două prin particularităţi care derivă
din reglementarea specială pe care legiuitorul o atribuie acestei proceduri
Faţă de analiza efectuată în studiul nostru, în cazul contestaţiei adresată Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor (denumită în continuare “contestaţie”), putem sesiza incidența caracteristicilor specific unui recurs cvasi-contencios.
a. Contestaţia adresată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), ca recurs
cvasi-contencios înaintat unui organ cu activitate administrativ-jurisdicţională, se delimitează de
recursul administrativ ca procedură prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ, după
cum urmează54:
- rezolvarea recursului administrativ revine organului emitent al actului sau organului ierarhic superior acestuia, pe când în cazul contestaţiei, rezolvarea revine unui organ al administraţiei,
expres constituit prin lege în vederea exercitării unei activităţi cu caracter jurisdicţional;

53 Idem, p. 225.
54 A se vedea pentru deosebirea dintre activitatea desfăşurată de către anumite organe ale administraţiei
de stat în vederea soluţionării recursurilor ierarhice şi activitatea de natură administrativ-jurisdicţională desfăşurată de anumite organe ale administraţiei de stat, a se vedea P. Stainov, Jurisdicţiile speciale în
administraţia de stat, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, pp. 141-142; A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005, p. 494.
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- soluţia în cazul recursului administrativ presupune o abordare atât a aspectelor de legalitate
cât şi a celor de oportunitate pe când controlul realizat în urma contestaţiei nu cercetează decât
legalitatea problematicii deduse judecăţii Consiliului;
- actele prin care sunt soluţionate recursurile administrative sunt acte administrative obişnuite,
ce pot fi revocate55 de către organul emitent, pe când cele prin care se soluţionează contestaţia sunt
acte administrativ-jurisdicţionale, nefiind supuse principiului revocabilități actelor administrative;
- recursul administrativ reprezintă o procedură prealabilă obligatorie şi anterioară sesizării
instanţei de contencios pe când contestaţia înaintată unui organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, C.N.S.C., are un caracter facultativ.
b. Recursul cvasi-contencios (contestaţia) adresată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se delimitează faţă de recursul jurisdicţional adresat instanţelor judecătoreşti, după cum urmează:
- recursul cvasi-contencios se adresează unui organism al administraţiei de stat investit cu
atribuţii jurisdicţionale, pe când recursul jurisdicţional se adresează instanţei de judecată.
- deşi procedura soluţionării contestaţiei în faţa Consiliului relevă aspecte comune cu procedura în faţa instanţei de judecată, litigiul în faţa instanţelor judecătoreşti reprezintă o procedură
mult mai amplă, care implică termene de soluţionare mai lungi.
- recursul cvasi-contencios adresat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se referă
la aspecte care intră în atribuţiile acestui organ, strict prevăzute prin legea specială, pe când recursul jurisdicţional se referă la o gamă vastă de litigii.
Trebuie precizat că atât decizia emisă de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în urma soluţionării recursului cvasi-contencios (s.n.), cât şi soluţia dată de către instanţa de
judecată - tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante - în urma recursului jurisdicţional, se atacă la aceeaşi instanţa de judecată56 –secţia de contencios-administrativ
şi fiscal a curţii de apel, în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante.
În consecinţă, decizia Consiliului reprezintă o soluţie dată în urma analizei în fond a litigiului,
iar calea de atac împotriva deciziei se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de
procedură civilă57 şi a O.U.G. nr. 34/2006 la instanţa de judecată. Hotărârea pronunţată de către
instanţa judecătorească în urma soluţionării fondului cauzei, este susceptibilă a fi atacată la instanţa superioară care este competentă în a judeca şi calea de atac împotriva deciziei Consiliului.
Deci, calea de atac împotriva deciziei Consiliului sau a sentinţei date în urma judecării în fond a
litigiului de către instanţa de judecată, reprezintă un recurs în faţa instanţelor judecătoreşti competente. Cu alte cuvinte, ambele situaţii prezintă două nivele de jurisdicţie: primul, în funcţie de
opţiunea petentului, care va soluționa acțiunea formulată în faţa Consiliului sau la instanţa de
judecată şi al doilea - recurs - doar la instanţa de judecată unde poate fi atacate atât decizia consiliului cât şi sentinţa judecătorească.
55 În literatura juridică se arată ”Revocarea este operațiunea juridică prin care autoritatea administrației
publice emitente scoate din vigoare propriul act. Actele administrative sunt revocabile cu excepția actelor
individuale dacă au intrat în circuitul civil, a actelor administrativ-jurisdicționale a actelor care au fost
executate material, și a altor situați expres prevăzute de lege” - E. Bălan, Procedura administrativă, Ed.
Universitaria, Bucrești, 2005, p. 140. A se vedea și M. Orlov, Curs de contencios administrativ, Ed. ”Elena-VI” SRL, Chișinău, 2009, pp. 24-25.
56 Art. 283 (1) din O.U.G. nr. 34/2006: Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva
deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei
rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces.
57 Potrivit art. 304^1 C. pr. civ. recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi
atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304 C. pr.civ., instanţa putând să
examineze cauza sub toate aspectele.
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Abstract
In Canada, it exists a significant degree of interconnexion and interpenetration between administrative law and constitutional law. So a Superior Court in Canada does have the necessary jurisdiction to review the constitutionality of a statute passed by Parliament of Canada or by a provincial legislature and also, to review the law-full character of an administrative decision. The author
analyses and comments the main characteristics of this jurisdiction.
Introduction
Le Canada est un État fédéral où la compétence pour adopter des lois est partagée entre d’une
part, le Parlement canadien et d’autre part, l’Assemblée législative de chacune des dix provinces
actuelles1. Il n’y existe pas de subordination entre les deux ordres de gouvernement et en droit
constitutionnel canadien, chacun est souverain dans les champs de compétence qui lui sont attribués, généralement, de façon exclusive2. La seule limitation à l’exercice de cette souveraineté réside dans le respect des textes constitutionnels, dont la Charte canadienne des droits et libertés3.
Conséquemment, chaque gouvernement, fédéral et provincial, a mis en place sa propre administration publique pour veiller à l’application de ses lois et politiques.
Par ailleurs, le système judiciaire canadien a largement emprunté à l’Angleterre et son organisation y est relativement simple et intégrée4. Il y a ainsi dans chacune des provinces du Canada un
tribunal de première instance dont la compétence est la règle et qui est dénommé, selon la province,
« cour supérieure », « cour du banc de la Reine » ou encore, « cour suprême »5. Composé d’un seul
juge, c’est le tribunal de droit commun. En termes de hiérarchie, on retrouve une cour d’appel dans
chaque province6 ainsi que des tribunaux inférieurs agissant tant en matière civile que pénale7. La
1* texte remanié d’une conférence prononcée par l’auteur à l’Universidad Veracruza, Mexique, le 3 mai 2013.
1 Voir la Loi constitutionnelle de 1867, art.91-95.
2 Hodge c. The Queen, (1883-84) 9 A.C. 117; Bonanza Creek Gold Mining c. The King, (1916) A.C. 566.
3 On pourra consulter sur les limitations à la souveraineté parlementaire, Henri BRUN, Guy TREMBLAY
et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 5ème éd., .Éditions Yvon Blais, 2008, Cowansville,, p.615-656.
4 Voir : Luc HUPPÉ, Histoire des institutions judiciaires du Canada, Wilson&Lafleur, 2007, Montréal; Martine VALOIS, L’indépendance judiciaire : la justice entre droit et gouvernement, Montréal, 2011, Éd.Thémis.
5 Selon la Loi constitutionnelle de 1867, art.92(14), c’est la province qui peut adopter des lois relatives à
l’administration de la justice, y compris la création, le maintien et l’organisation des tribunaux. L��������
e tribunal de première instance s’appelle la Cour supérieure au Québec ou en Ontario; il s’appelle la Cour suprême en Colombie-Britannique ou encore, la Cour du banc de la reine au Nouveau-Brunswick, etc.
6 Par exemple, voir la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q.c. T-16, qui crée la Cour d’appel du Québec
(art.1 et 6-8.1).
7 Ibid. en ce qui concerne la Cour du Québec ainsi que les cours municipales. Il faut toutefois noter que
c’est le Parlement canadien qui, compte tenu de sa compétence en matière de droit criminel (Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27)) désigne quelles sont les cours ainsi établies par les provinces qui possèdent une juridiction criminelle. Voir le Code criminel du Canada, L.R.C., 1985, c. C-46, art.2.
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Cour suprême du Canada a été établie par le Parlement canadien et elle est le tribunal général
d’appel pour l’ensemble du pays8.
L’intégration caractérise le modèle judiciaire canadien. Il n’existe pas, en effet, de juridiction
proprement administrative chargée de régler les litiges opposant les citoyens à l’État. Certes, il
existe de nombreux tribunaux administratifs comme par exemple le Tribunal administratif du
Québec9, mais ceux-ci font simplement partie de l’administration publique et sont eux-mêmes
sujets, comme nous le verrons, au contrôle exercé par la cour supérieure de chaque province. Au
plan constitutionnel et administratif, une cour supérieure intervient à titre de gardienne de la
constitution et aussi, à titre de gardienne de la légalité. Le contrôle judiciaire dont il est question
et qui trouve son fondement dans la constitution canadienne porte autant sur les lois adoptées par
le Parlement canadien ou les législatures des provinces que sur les actes exécutifs émanant de leur
gouvernement et administration respectifs. Ce contrôle possède un caractère inéluctable puisque
les législateurs au Canada ne peuvent s’y soustraire ni d’ailleurs faire disparaître le droit d’action
servant mettre en œuvre ce contrôle. Ces aspects caractérisent donc le contentieux administratif
canadien. Qu’en est-il plus précisément ?
1- Le contrôle de la constitutionnalité
Il n’y a pas au Canada de cour constitutionnelle à proprement parler. Il revient à la cour supérieure de chaque province d’exercer ce rôle10. Ce contrôle est toutefois diffus puisqu’il est exercé autant
par les cours supérieures que les cours d’appel des provinces11, n’importe où au Canada. Mais dans
la mesure où la Cour suprême du Canada est saisie d’un appel, c’est elle qui ultimement joue un rôle
uniformisateur dans ce domaine. Donc la cour supérieure ou le tribunal de première instance de
chaque province est le gardien de la constitution et il lui revient de vérifier la validité d’une loi
lorsqu’il est saisi de cette question et d’en prononcer, s’il y a lieu, l’invalidité. Si une loi est ainsi déclarée inconstitutionnelle, elle ne s’applique simplement plus en droit. Le contrôle de la constitutionnalité des lois au Canada se fait généralement a posteriori, c’est-à-dire une fois la loi adoptée par le
législateur quoique la procédure de renvoi puisse aussi être utilisée12. Depuis l’adoption de la Charte
canadienne des droits et libertés, l’intervention judiciaire est à ce niveau beaucoup plus fréquente.
Normalement, celui qui engage une action en justice doit posséder l’intérêt requis pour ce
faire13. Ainsi, la victime d’une violation de ses droits garantis par la Charte canadienne a l’intérêt
8 En vertu de l’art.101 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement canadien peut établir une cour
générale d’appel ainsi que des tribunaux pour une meilleure application des lois fédérales. Voir la Loi sur
la Cour suprême du Canada, L.R.C., 1985, c. S-26.
9 Loi sur la justice administrative, L.R.Q. c. J-3, art 14.
10 Voir H.BRUN, G.TREMBLAY et E.BROUILLETTE, op.cit., supra, note 3, p. 180-199. Voir aussi André
BRAËN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois au Canada, in « La saisine du juge constitutionnel /
aspects de droit comparé », (F. Delpérée, dir.), Bruxelles, Bruylant, 1998, 117-126.
11 Au niveau de l’administration fédérale, le pouvoir de contrôle et de surveillance autrefois exercé par les
cours supérieures provinciales a été transféré et est aujourd’hui exercé par la Cour fédérale ainsi que la
Cour d’appel fédérale. Voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, c. F-7, art.18-28. Il faut aussi noter
qu’un organisme administratif peut aussi se prononcer sur des questions constitutionnelles si la loi lui
attribue ce pouvoir; à ce moment toutefois, une déclaration d’invalidité émanant d’un organisme administratif n’aura aucun effet en droit si ce n’est pour les fins du dossier sous étude. Voir : Cuddy Chicks
Limited c. Commission des relations de travail de l’Ontario, (1991) 2 R.C.S. 22, Martin c. Nouvelle-Écosse
(W.L.B.), (2003) 2 R.C.S. 504 et Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), (2006) 1 R.C.S. 513.
12 Voir A.BRAËN, op.cit., note 10.
13 C’est la notion de la suffisance de l’intérêt (locus standi) exprimée, par exemple, à l’art. 55 du Code de
procédure civile du Québec.
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requis pour procéder judiciairement; il a même un droit constitutionnel à une réparation14. Mais
la jurisprudence a élargi cette notion de la suffisance de l’intérêt de sorte que tout individu, même
s’il n’est pas directement affecté par une loi, peut en contester la validité constitutionnelle s’il démontre que la question se pose sérieusement et n’est pas uniquement académique et aussi qu’il n’y
a pas d’autre moyen pour les tribunaux d’en examiner la constitutionnalité15. Par exemple, on a
ainsi reconnu qu’un homme pouvait demander aux tribunaux d’examiner la constitutionnalité
des modifications apportées au code criminel canadien16 permettant l’avortement sur demande
même si, évidemment, il n’était pas directement affecté par ces modifications, si ce n’est au plan de
ses croyances religieuses17. La contestation de la validité constitutionnelle d’une loi ne requiert
aucune procédure judiciaire particulière si ce n’est un avis au procureur général18.
2- Le contrôle de la légalité
a) Le pouvoir de contrôle et de surveillance et la «rule of law»
Un citoyen qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par l’administration peut toujours
exercer, si la loi le prévoit, les recours en révision ou en appel qu’elle lui offre19. En cas de silence
de la loi, le droit au recours n’existe simplement pas. Au Canada, la cour supérieure ou le tribunal
de première instance intervient aussi à titre de gardien de la légalité. Ainsi, le citoyen pourra
s’adresser à la cour supérieure pour lui demander de vérifier la légalité, et non pas l’opportunité
ou la sagesse, d’une décision administrative. Dans le cadre de ce contrôle, une cour supérieure ne
pourrait, en effet, se substituer au décideur administratif et formuler à sa place la décision qui, à
son avis, aurait dû être rendue. C’est pourquoi le contrôle judiciaire de la légalité administrative
est dit être un contrôle juridictionnel.
La common law n’aime pas s’enfermer dans des définitions étroites et contraignantes. En droit
administratif canadien, l’ « administration » (publique et parapublique) s’entend de l’ensemble des
décideurs à qui le législateur, fédéral et provincial, ou la common law a octroyé des pouvoirs ou
l’exercice d’une juridiction. Dans ce dernier cas, on parle ici d’un résidu de pouvoirs reconnus au
monarque ou au gouvernement lui-même, non pas par la loi mais bien par la jurisprudence : ce
sont les prérogatives royales. En fait, tout individu et tout organisme exerçant ou prétendant exercer des pouvoirs délégués par la loi ou le droit (ce qui inclut les tribunaux administratifs) peut
faire l’objet du pouvoir de contrôle et de surveillance d’une cour supérieure, ou des cours fédérales
en ce qui concerne l’administration fédérale20.
Le pouvoir de contrôle et de surveillance qu’exerce la cour supérieure tire son fondement d’un
principe constitutionnel non-écrit : la rule of law21. Brièvement, ce principe signifie que le gouvernement n’est pas au-dessus du droit et que ses pouvoirs sont nécessairement limités. En droit
britannique, le monarque (ou l’État) ne possède aucun pouvoir arbitraire ; il ne peut exercer que
14 Charte canadienne des droits et libertés, art.24.
15 R. c. Morgentaler, (1993) 1 R.C.S. 462, Borowski c. Canada (Procureur général), (1989) 1 R.C.S. 342,
Thorson c. Procureur général du Canada, (1975) 1 R.C.S. 138 et Nova Scotia Board of Censors c. McNeil,
(1976) 2 R.C.S. 265.
16 À l’époque, S.R.C. (1970), c. C-34, art.251
17 Borowski c. Canada (Procureur général), supra, note 15.
18 Voir par exemple, l’art.95 du Code de procédure civile du Québec.
19 La loi peut octroyer à l’administré le droit de porter en appel ou de demander la révision d’une décision qui le
touche devant une instance administrative ou encore devant un tribunal judiciaire dont une cour supérieure.
20 Supra, note 11.
21 Pour une analyse de ce principe, voir H.BRUN, G.TREMBLAY et E.BROUILLET, op.cit. supra, note 3,
p.686-761. Voir aussi le Renvoi relatif à la sécession du Québec, (1998) 2 R.C.S. 217. On traduit en français
l’expression par le « principe de la légalité», ou par la «primauté du droit».
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les pouvoirs que la loi ou le droit lui délègue. Le principe signifie également que le monarque et
son administration sont assujettis aux tribunaux de droit commun dont le rôle est d’interpréter la
loi et d’appliquer le droit. La rule of law crée donc une hiérarchie entre les trois pouvoirs traditionnellement exercés au sein de l’État en subordonnant d’abord le pouvoir exécutif au législateur
lequel lui délègue des pouvoirs, puis aux tribunaux ordinaires lesquels peuvent contrôler la légalité de leur exercice.
L’essence de cette règle britannique intégrée en droit canadien vise, bien évidemment, la protection des droits et libertés de l’individu parce que l’assujettissement de l’État à la règle de droit
vise à les mettre à l’abri de l’arbitraire. Mais cette règle fondamentale connaît plusieurs accrocs.
Ainsi, le législateur lui-même peut trahir l’essence de la rule of law en conférant à l’État et à son
administration des pouvoirs exhorbitants. Par exemple, ce fut le cas lorsque le Parlement canadien a amendé le Code criminel de sorte à autoriser les policiers à commettre en toute impunité des
actes criminels nécessaires selon eux pour combattre le crime organisé22. De même et depuis les
attentats terroristes de New York, la législation fédérale sur l’immigration a été modifiée de sorte
à autoriser le ministre responsable à émettre des certificats de sécurité23. Ces certificats permettent l’arrestation et la détention d’individus jugés dangereux pour la sécurité nationale. Les
individus visés par ces certificats sont détenus au bon plaisir des autorités sans procès et sans être
personnellement informés des raisons de leur détention. Un juge doit ultimement valider de tels
certificats mais en se basant uniquement sur une preuve secrète fournie par les autorités et non
divulguée au détenu si ce n’est récemment à un procureur chargé de le représenter24. Selon certains, il faudrait distinguer entre la règle de droit (rule of law) et la règle du droit (rule of the law)25.
Dans la mesure où de telles normes, même si elles peuvent paraître exceptionnellement sévères,
ont été prescrites par un texte de loi dûment adopté par les parlementaires, les tribunaux n’ont à
ce moment pas le choix de les appliquer. À mon avis, cette dernière approche doit être nuancée
dans une saine démocratie laquelle doit veiller à ce que la loi de la majorité ne puisse entraver les
droits de l’homme ou ceux des minorités.
Enfin, et compte tenu de la nature même de l’État (ou du monarque), la common law, c’est-àdire les tribunaux eux-mêmes, ont aménagé, comme on l’a vu, un ensemble de privilèges appelés
« prérogatives de la couronne » qui ont pour résultat de favoriser l’administration et de la placer
dans une position supérieure à celle du simple citoyen. Par exemple, une prérogative veut que
l’administration ne soit pas responsable des dommages causés par ses actions mêmes fautives
(The King can do no wrong). Il faut noter que la loi, compte tenue de sa suprématie, peut toutefois modifier ou même faire disparaître ces privilèges d’origine jurisprudentielle26.
Par ailleurs, s’il est réconfortant d’affirmer qu’au Canada, l’État peut être traduit devant les
tribunaux, il faut savoir que l’accès à ces tribunaux est devenu problématique. Non seulement les
22 Code criminel du Canada, supra, note 7, art.25.1.
23 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27, art.77-85.
24 Un changement apporté depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans Charkaoui c. Canada
(Citoyenneté et Immigration), (2007) CSC 9.
25 Pour une discussion sur le contenu de ce concept, voir : Thomas H.BINGHAM, The Rule of Law, London, 2010, Allen Lane; Allan HUTCHINSON et Patrick MONAHAN, The Rule of Law : Ideal or Ideology, Toronto, 1987, Carswell; Brian Z.TAMANAHA, On the Rule of Law : History, Politics, Theory, Cambidge, New York, 2004, Cambridge University Press; et Tom M.T.GINSBURG, Rule by Law : the Politics
of Courts in Authoritarian Regimes, Cambridge, New York, 2008, Cambridge University Press.
26 Par exemple, l’immunité en matière de responsabilité délictuelle a été en partie écartée par la Loi sur la
responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, c.50 au niveau fédéral et par
l’art.1376 du Code civil du Québec. Voir sur ce sujet ANDRÉ BRAËN, La responsabilité du Monarque : du
nid de poule à Walkerton, (2002) 32 R.G.D. 617-630.
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délais sont très longs mais de plus, les coûts associés aux recours judiciaires sont bien souvent
prohibitifs et hors de la portée des citoyens ordinaires qui font face, dans de tels litiges, à une
batterie d’avocats représentant les autorités publiques.
b) La notion d’ «ultra vires»
Le contrôle de la légalité d’un acte ou d’une décision administrative permet à la cour supérieure de vérifier si l’administration avait le pouvoir de prendre cette décision ou d’accomplir un acte
et dans l’affirmative, de vérifier si ce pouvoir a été exercé conformément à la loi et au droit. Ce
contrôle s’appuie sur des règles qui émanent essentiellement de la common law puisque le droit
administratif canadien, on l’aura compris, est d’inspiration britannique. Ainsi, la notion de l’ «ultra
vires» renferme tous les motifs qui permettent à une cour supérieure d’invalider une décision jugée
illégale, soit d’interdire à l’administration de prendre une décision au motif que celle-ci serait illégale ou soit d’obliger l’administration d’accomplir un acte qu’elle refuse illégalement de poser27.
On peut regrouper en trois catégories principales les motifs qui autorisent une cour supérieure à intervenir dans un litige administratif. En premier lieu, plusieurs règles se rattachent au titulaire lui-même du pouvoir. Ce dernier a-t-il exercé personnellement son pouvoir ou l’a-t-il
exercé sous la dictée d’un tiers? S’il s’agit d’un organisme, celui-ci était-il constitué de la manière
prévue par la loi? Les membres qui y siégeaient avaient-ils la qualité pour ce faire? Le quorum a-til été respecté? Etc…28
La seconde catégorie de motifs permettant d’invalider une décision de l’administration, et non
la moindre, est celle relative au contrôle judiciaire de l’erreur commise par l’administration que ce
soit une erreur de droit ou encore, l’exercice d’une discrétion administrative que le citoyen prétend erroné. Ici, la distinction entre le contrôle de la légalité et celui de l’opportunité d’une décision devient plus ténue et il peut être tentant pour la cour supérieure d’intervenir, sous le couvert
de la légalité, pour en fait contrôler la sagesse d’une décision. Depuis de nombreuses années, c’est
la question qui fait l’objet d’un développement très important de la part de la jurisprudence. À cet
égard, celle-ci exige que les tribunaux déterminent, lorsqu’ils sont saisis de la question, la norme
de contrôle applicable. Ce peut être la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. La norme retenue après l’analyse de plusieurs critères indiquera à son tour le degré de retenue dont doit faire preuve le tribunal. Cette approche qui ne brille pas par sa clarté va donc
déterminer si le tribunal peut intervenir ou non29.
Finalement, une dernière catégorie de motifs donnant ouverture au pouvoir de contrôle et de
surveillance d’une cour supérieure a trait au respect des procédures prescrites par la loi ou la jurisprudence. Quelle est la sanction judiciaire si l’administration ne respecte pas une procédure
prescrite dans la loi? La loi elle-même peut préciser quelle est la sanction applicable comme par
exemple la nullité de la décision et l’obligation de reprendre tout le processus. Mais le plus souvent, la loi est muette sur ce point. Et à ce moment, la jurisprudence distinguera entre (a) les procédures prescrites par la loi qui sont jugées impératives par une cour supérieure siégeant en contrôle
judiciaire et dont le non-respect se traduira par la nullité de la décision et (b) ces autres procédures qui, quant à elles, sont jugées indicatives par la cour et dont la violation n’est pas sanctionnée
par la nullité. C’est le préjudice causé à l’administré par le non-respect des procédures qui consti27 En général sur le contentieux administratif au Canada, on pourra consulter Patrice GARANT, Droit
administratif, (6e éd.), Cowansville, 2010, Éd.Yvon Blais; David J.MULLAN, Administrative Law, (3d
ed.), Agincourt, 1996, Carswell.
28 D.J.MULLAN, op.cit., supra, note précédente, p.173-198
29 Ibid, p.365-436 ; P.GARANT, op.cit., supra, note 27, p.515-579. Voir aussi Suzanne COMTOIS, Précis
du contrôle judiciaire des décisions de fond rendues par les organismes administratifs, Cowansville, 2003,
Éd.Yvon Blais.

519

tuent le critère déterminant afin de conclure au caractère impératif ou non qui y est rattaché. Si
l’administré n’a pas souffert vraiment de la violation des procédures, on jugera que ces dernières
n’étaient pas obligatoires et on conclura que l’administré n’a pas l’intérêt suffisant pour saisir la
cour de cette question30.
Par ailleurs, la common law peut exiger que l’administration respecte quand même les règles
formulées par la justice naturelle ou par l’équité procédurale. Celles-ci complètent les règles édictées par le législateur ou en cas de silence da sa part, y suppléeront. Elles sont essentiellement au
nombre de deux : Nemo judex in causa sua… ou le droit de l’administré à une décision impartiale de la part de l’administration et Audi alteram partem… ou le droit pour l’administré de faire
valoir son point de vue avant que l’administration ne prenne une décision qui l’affecte. La première
règle a une portée individuelle bien sûr!, mais aussi institutionnelle31. Quant à la seconde règle,
elle peut s’appliquer à un nombre incalculable de situations et prescrire, selon les circonstances,
un droit formel pour l’administré au préavis, à un délai, à la documentation et aux éléments de
preuve détenus par l’administration, à l’ajournement, à une audition publique ou à la représentation par avocat, etc… Dans tous les cas, le tribunal se demande si l’administré connaissait les intentions des l’administration à son égard et s’il a pu faire valoir pleinement son point de vue32. La
justice naturelle s’applique traditionnellement aux décisions de l’administration que la jurisprudence a laborieusement qualifiées de quasi-judicaires tandis que l’équité procédurale s’applique à
toute décision administrative affectant les droits de l’individu. Les deux concepts renvoient aux
mêmes règles de procédure à la différence que leur intensité varie, la justice naturelle étant plus
exigeante que l’équité procédurale33. Au plan constitutionnel, l’article 7 de la Charte canadienne
des droits et libertés proclame le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et précise
qu’on ne peut y porter atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale34. Selon les tribunaux, cette dernière renvoie au moins au contenu de l’équité procédurale35.
c) Les recours
Traditionnellement en droit britannique, il n’existait pas de recours unique à la disposition du
citoyen désireux de contester la légalité d’une décision administrative. Au contraire, celui-ci avait
le choix entre différents recours judiciaires ayant chacun leur propre finalité et leurs propres conditions de recevabilité. Mais tous relevaient de la juridiction d’une cour supérieure et les discussions sur leur simple recevabilité étaient aussi déterminantes que le fond du litige36.
Ainsi, le bref de certiorari est utilisé pour faire déclarer invalide une décision administrative
tandis que le bref de prohibition l’est pour interdire à l’administration de prendre une décision. Le
bref de mandamus sert à obliger l’administration à prendre une décision ou accomplir un acte. Le
quo warranto sert quant à lui à faire vérifier par la cour supérieure si le détenteur d’une charge
publique possède bien les qualités requises par la loi pour l’occuper. Finalement, le bref d’habeas
corpus sert à faire vérifier par la cour la légalité d’une détention. D’autres recours s’ajoutent à cette
liste. Par exemple, le recours déclaratoire est tout indiqué. Lorsque c’est l’État lui-même qui est
30 P.GARANT, op.cit., supra, note 27, p.581-841.
31 Ibid., p.751-759. Voir aussi Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l’énergie, (1978)
1 R.C.S. 369 et 2747-3174 Québec Inc. c. R.P.A.Q., (1996) 3 R.C.S. 919.
32 Ibid., p.581-701
33 Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Police,Commissioners, (1979) 1 R.C.S. 311 et Baker
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 R.C.S. 817.
34 La disposition énonce ce qui suit : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
35 Singh c. Ministre de l’emploi et de l’immigration, (1985) 1 R.C.S. 177.
36 En common law, on dit souvent “no right without remedy!”
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directement visé par les procédures judiciaires. Dans plusieurs provinces du Canada ainsi que
devant les Cours fédérales lorsqu’il s’agit de l’administration fédérale, tous ces recours ont été
unifiés37. Mais dans d’autres provinces, comme au Québec, il revient au plaideur de choisir le recours qui lui paraît le plus approprié38. Le requérant doit évidemment posséder l’intérêt requis
pour s’adresser aux tribunaux et là aussi, comme en matière constitutionnelle, la notion de la
suffisance de l’intérêt est abordée libéralement par les tribunaux39
Conclusion
En ce qui concerne le contrôle de la constitutionalité des lois, celui-ci peut paraître, vu de
l’extérieur, comme étant trop accessible et aussi trop vaste dans la mesure ou il peut remettre en
question l’équilibre traditionnel des pouvoirs au sein d’un État démocratique et dans lequel seul
le législateur est légitimement détenteur de la souveraineté populaire. À ce jour, la prudence judiciaire, la hiérarchie des tribunaux et le rôle joué par la Cour suprême du Canada ont permis de
tempérer l’exercice de ce pouvoir. Un pouvoir que les acteurs politiques utilisent quelquefois à
leur avantage : par exemple, il arrive qu’un gouvernement, plutôt que de trancher au moyen d’une
loi une question litigieuse et qui divise l’électorat (avortement, droits linguistiques,…), s’en remette simplement aux tribunaux dont les avis semblent mieux acceptés par la population.
Concernant le contrôle de la légalité, ce sont donc les tribunaux ordinaires et non pas le législateur qui, au Canada, ont mis de l’avant les principes fondamentaux du droit administratif.
L’expérience nous apprend que, la plupart du temps, lorsque le législateur intervenait dans le domaine du contentieux administratif, c’était généralement pour codifier les règles déjà formulées
par la jurisprudence. Est-ce là le signe d’une certaine sagesse ou d’un équilibre que les tribunaux
ont su tracer entre la liberté individuelle et par ailleurs, les besoins d’une bureaucratie de plus en
plus envahissante mais tout de même inévitable dans notre contexte ?

37 Par exemple, voir la Loi sur les Cours fédérales, supra, note 11, art.18 et 18.1.
38 Par exemple, voir les art.834 et ss. du Code de procédure civile du Québec.
39 À moins que le texte de la loi ne s’y oppose. Par exemple, voir l’art.846 du Code de procédure civile du
Québec et en général Finlay c. Ministre des finances du Canada, (1986) 2 R.C.S. 607.
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Summary
The innovating tendencies of the legal system are represented by the perspectives which concern
the branches of law, the legal institutions and the legal norms. The transformation of law is a constant process, influenced by economic, social and political factors. Positive law must permanently
rise to the challenges of real life. A careful examination of the social phenomena and of the influencing normative process leads to the conclusion that the political factor has played and continues to
play an important role in the creation and development of law, as well as in the enforcement of legal
norms, as Dumitru Mazilu noted in his paper, Teoria Generală a Dreptului (General Theory of
Law), 2nd edition, Beck, Bucharest 2000. What matters is that the political will, expressed in the
evolution of law, does not contradict the general interests of the society. The development of legal
systems is also influenced by religion and religious precepts, which are prominent especially in the
Islamic law. At present, we speak of the Romano-Germanic, the Anglo-Saxon and the Islamic legal
systems. Both the law of Republic of Moldova and of Romania pertain to the large family of the Romano-Germanic system. A constant trend of this legal system is the stress on the importance of the
international law. Given this principle, in article 4 paragraph 2, the Constitution of the Republic of
Moldova stipulates that the international regulations must prevail regarding the fundamental human rights, in case of discrepancy between the pacts and treaties this country has adhered to and its
internal regulations. Similarly, the Romanian Constitution consecrates the same principle in article
20, except for the case when the Romanian law is more favourable - which shall prevail. The European law has become a branch of law in the national system of the Member States of the European
Union, the national judge being bound to enforce Communitarian laws prevalently, discarding, if
applicable, the contradictory internal laws. As shown in a previous paper, in the activity of courts,
the introduction of the legal precedent in the category of active law sources represents another trend
which is to be found in Romania as well. The High Court of Cassation and Justice of Romania, in its
united sections, passes judgments in the interest of the law which are compulsory erga omnes. Also,
the Constitutional Court of Romania, expressing itself in the case of exceptions of non-constitutionality in laws or decisions brings a real contribution to the concept of legal precedent. Even if the legal
precedent, specific to the Anglo-Saxon legal system (known as “common-law”) is not in terminis
enacted in Romania, this reality is supported, apart from the High Court of Cassation and Justice,
the Constitutional Court, the unitary legal practice, by the Community acquis as well. At the same
time with the enforcement of the new Code of Civil Procedure on February 15th, 2013, the procedure
of notifying the High Court of Cassation and Justice was instituted in view of pronouncing a prior
judgment for solving legal issues, institution which has the purpose of preventing the occurrence of
non-unitary legal practices. The legal reform begun at the beginning of 2000 in Romania also concerns the normative documents regarding public administration. Law 554/2004 concerning the administrative legal department consecrates, in article 1, the right of access to court for any individual
who “deems that one of their legitimate rights or interests is being prejudiced by a public authority
by means of an administrative action or by failing to settle a request within the legal time frame”. In
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this respect, the active process legitimacy is also held by the People’s Advocate, the Public Ministry
through the prosecutor, the prefect, any interested party, even the public authority which issued the
illegal administrative document. A particular regulation applies to the exception of illegality of the
administrative document, as a means of indirect control of the document in question. If in its previous form Law 554/2004 entrusted the settlement of this exception exclusively to the administrative
court, according to the current regulations, the competence falls upon the court before which its is
being brought. Such an amendment answers to the demand of celerity in the settlement of causes,
thus avoiding the suspension of the judgment and the submittal of the exception for settlement to the
administrative court.
Cercetarea tendinţelor novatoare în cadrul sistemelor de drept este extrem de actuală la acest moment, când Republica Moldova manifestă un grad mai mare de deschidere spre viaţa internaţională,
printr-un proces de raliere la standardele internaţionale şi europene, iar România, deja integrată în
Spaţiul Uniunii Europene, încearcă o mai mare apropiere prin ratificarea Acordului Schengen.
În lumea contemporana, sistemul de drept dobândeşte valenţa unui adevărat factor de configurare
pentru societate, pentru clasele sociale, pentru formaţiunile politice, pentru relaţiile interumane.
În lucrarea intitulata " Sociologie du droit", Max Weber arata ca " dreptul este legat de evoluţia
societăţii".
Tendinţele novatoare ale sistemului de drept reprezintă acele perspective care vizează ramurile de drept, instituţiile juridice si normele juridice. Procesul de transformare a dreptului este
constant, implicând schimburi atât cantitative , cat si calitative, în raport de un complex de factori
economici, sociali, culturali.
Anne Robert Jaques Turgot-baron, economist şi om politic francez (1727-1781) susţinea la
jumătatea secolului al XVIII-lea ideea "progresului juridic", preluata ulterior si de alţi oameni de
seama ai dreptului.
Astfel, Nicolae Popa, citându-l pe S. Antim, arăta că transformarea dreptului este un reflex al
evoluţiei sociale1.
Analiza tendinţelor novatoare începe cu elemente de noutate, cu remodelările instituţiilor si
ramurilor de drept, dar si cu proiectele de legi.
Lumea contemporana este împărţită în câteva sisteme mari de drept, criteriul esenţial de deosebire fiind tipul istoric de drept căruia îi aparţine. Formarea acestor mari familii juridice îşi
găseşte explicaţia in apropierea sistemelor de drept din diferite tari, ca urmare a transformărilor
sociale intervenite, istoria dreptului vorbind de mari translaţii juridice in toate timpurile.2
O panoramă a marilor sisteme de drept ale lumii contemporane presupune o trecere în revistă a alcătuirilor juridice aplicabile în prezent in diferite state. Coduri, legi, decrete, diverse reglementari juridice, precum şi principiile care le guvernează, dar şi modul în care ele sunt aplicate in
practică, configurează împreună sistemul juridic naţional. O analiză atentă a acestora arată că
sistemul juridic naţional se grupează în categorii mai largi, diferite, în raport cu o anumita comunitate de principii.3
Diversitatea sistemelor juridice ale lumii se datorează unui conglomerat de factori de ordin
economic, politic, religios, social ideologic, ori de altă natură. La fiecare popor vom regăsi siste1 S. Antim Concepţia economică a dreptului , tipografia Gutenberg 1915, citat de Nicolae Popa - Teoria
generală a dreptului , Editura All Beck, Bucureşti 2002, pag. 68
2	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mihai Bădescu "Concepte fundamentale in teoria si filosofia dreptului. Familii si tipuri de drept"- Editura Lumina Lex, Bucureşti 2002, pag 10
3 Victor Dan Zlătescu, Panorama marilor sisteme contemporane de drept, Editura Continent XXI,
Bucureşti, 1994, pag 11
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matizate doctrine, ideologii, teorii cu privire la fenomenul juridic, la drept în general, având propria viziune, filozofie si propriul sistem de valori.
Dreptul pozitiv trebuie să facă faţă în permanenţă provocărilor din viaţa reală şi să fie în concordanţă cu ştiinţele reale şi umane, dar şi cu evoluţia acestora şi trebuie să se lase condiţionat de
progresul ştiinţei şi tehnicii contemporane.
O cercetare atentă a fenomenelor sociale, a procesului normativ sub influenţa căruia evoluează, duce la concluzia că factorul politic a jucat şi continuă să joace un rol important în crearea şi
dezvoltarea dreptului, precum şi in aplicarea normelor juridice.4
După părerea profesorului Dan Ciobanu si a lui Dumitru Mazilu5, opţiunile politice privind
relaţiile economice şi instituţiile pe care le susţin, precum si relaţiile sociale, culturale sau de alta
natura, sunt in continuare de "suport juridic". De pildă, restituirea unei proprietăţi, reorganizarea
unei instituţii sau structuri, stabilirea unor noi criterii de organizare şi funcţionare a categoriei de
organe, toate acestea implică nu numai enunţarea unor programe politice, ci şi consfinţirea lor
prin norme juridice şi traducerea lor in viaţă.
În acest context este esenţial ca voinţa politică exprimată în drept să nu fie contrară intereselor
generale ale societăţii .Dreptul, in esenţă, urmăreşte realizarea intereselor comune ale societăţii.
De cele mai multe ori un sistem natural de drept preia elemente şi instituţii de la un alt sistem
naţional, o familie juridică" împrumută" concepte şi caracteristici proprii altei familii juridice. În
acest proces de "implant juridic" îşi aduc contribuţia, pe de o parte şi aderarea la un organism
internaţional, la o structură regională, iar pe de altă parte aderarea la un anumit spaţiu economic,
la o organizaţie mondială, ori obţinerea calităţii de membru intr-o alianţă militară.
Nu în ultimul rând religia şi preceptele religioase au avut şi încă mai au o mare importanţă în formarea şi dezvoltarea sistemelor de drept. Aparent, importanţa religiei descreşte pe măsura progresului tehnico-ştiinţific, cu o singură excepţie şi anume dreptul islamic, acesta părând să contrazică această teză.
Evoluţia gândirii juridice determină modificarea a numeroşi factori, începând cu modificarea
opticii în această gândire, cu reevaluarea valorilor sociale, a priorităţilor economice ori politice,
apoi continuând cu modificarea caracteristicilor raporturilor juridice, până la aplicarea progresului tehnico-ştiinţific în drept şi respectiv perfectarea procesului de realizare a normelor de drept.
Principalele sisteme de drept, acceptate la ora actuală, sunt cel romano-german, anglo-saxon şi
cel musulman. În cadrul sistemului de drept romano-germanic (familie de drept căreia îi aparţin
atât dreptul românesc, cât şi cel din Republica Moldova), primul pilon îl reprezintă dreptul francez, de la care sunt moştenite caracteristici importante, apărut iniţial ca o totalitate de cutume,
unificate apoi la insistentele lui Ludovic al IX-lea, cutume care "convieţuiau" cu actele normative
care emanau de la puterea regală, cunoscute sub denumirea de ordonanţe sau edicte regale. Ulterior, codul civil francez din anul 1804 a avut o influenţă deosebită asupra legislaţiei naţionale a altor state (printre care si România), state care astfel s-au inspirat din aceste izvoare juridice franceze.
Al doilea mare pilon al familiei juridice romano-germane îl reprezintă dreptul german, marcat de Codul Allgemeines Lamdrecht, care cuprindea dreptul privat, dreptul constituţional, cel
administrativ şi penal. Familia juridică romano-germanică este cea mai veche şi cea mai răspândită familie juridică de pe mapamond. Poziţia centrală a actului normativ în cadrul izvoarelor de
drept în acest sistem, face ca nu numai legea, ci şi actele normative subsecvente (hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern ) sa aibă un rol semnificativ în reglementarea relaţiilor sociale. Dreptul francez, pe de o parte şi dreptul german, pe de altă parte, au servit drept modele, în baza cărora, în cadrul familiei juridice romano-germanice se deosebesc două grupuri juridice : grupul
romanic (influenţat de dreptul francez), din care fac parte atât Republica Moldova, cât şi Româ4 Dumitru Mazilu, Teoria generala a dreptului, ediţia a II-a, Editura Beck, Bucureşti 2000, pag 176
5 Dumitru Mazilu, op. Cit. pag 177, Dan Ciobanu, Introducere in studiul dreptului, Cluj Napoca 1992, pag 6-7

524

nia, dar şi alte state precum, Franţa, Italia, Spania şi cel germanic (influenţat de dreptul german),
din care fac parte Germania, Austria, Elveţia. Elementele de diferenţiere sunt identificate în special în sfera dreptului administrativ, ramură de drept strâns legată de structura si activitatea organelor executive ale statului.
România, fost stat socialist, a abandonat modelul acestui drept socialist, adaptându-şi sistemul juridic la noile realităţi.
O tendinţă constantă în cadrul sistemului de drept romano-germanic este creşterea importanţei dreptului internaţional. Constituţia Republicii Moldova prevede la art. 4 al 2 că "Dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte şi legile interne, prioritate au reglementările internaţionale".
Totodată, Constituţia României la art. 20 consacră principiul aplicării cu prioritate a dispoziţiilor internaţionale care reglementează drepturile şi libertăţile cetăţenilor, cu excepţia situaţiei
când legea interna este mai favorabilă.
În cadrul Uniunii Europene a apărut dreptul european, ca ramură de drept în sistemul naţional al statelor membre, judecătorul naţional fiind obligat să aplice cu prioritate normele comunitare, înlăturând, dacă este cazul, normele de drept naţionale dacă sunt in contradicţie cu primele.
O altă direcţie în care se manifestă tendinţele novatoare ale sistemelor naţionale din familia
romano-germanică este procedura şi activitatea instanţelor de judecată. Etapa de tranziţie şi raliere legislativă a Republicii Moldova, a României şi a altor state est - europene la sistemul legislativ şi juridic european a generat imperfecţiuni practice semnalate şi sancţionate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
Aşa cum am arătat şi în alte lucrări publicate, introducerea practicii judecătoreşti şi a precedentului judiciar în categoria izvoarelor active de drept, reprezintă o importantă tendinţă ce se
manifestă şi în România, soluţiile unitare pronunţate de instanţele de orice grad conturând ideea
de unificare a acestei practici judiciare.
Este bine cunoscut faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul secţiilor unite, în lumina dispoziţiilor constituţionale ale României, respectiv art. 126 alin 3, pronunţă decizii în interesul
legii, care sunt obligatorii erga omnes. Şi Curtea Constituţională a României, pronunţându-se asupra excepţiilor de neconstituţionalitate din legi sau ordonanţe, aduce o contribuţie importantă la
conceptul de precedent judiciar, deciziile astfel pronunţate impunându-se cu forţa unei legi.
Chiar daca precedentul judiciar, cunoscut ca fundament al sistemului juridic anglo-saxon sau
"common - law", nu este legiferat în România în termini, pe de o parte atât Înalta Curte de Casaţie si Justiţie , Curtea Constituţională, cât şi practica judiciară unitară, iar pe de altă parte acquisul comunitar susţin această realitate.
Odată cu intrarea in vigoare a noului cod de procedură civilă, la data de 15 februarie 2013, a
fost reglementată procedura sesizării Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Această instituţie juridică reprezintă un veritabil mecanism de preîntâmpinare a apariţiei unei practici neunitare în ceea ce
priveşte interpretarea şi aplicarea legii de către instanţele naţionale. Evident, apelarea la acest instrument juridic cunoaşte condiţiile şi limitările expres prevăzute la art. 519-521 din Noul Cod de
Procedura civila, competenţa revenindu-i Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie.
Odată pronunţată decizia prin care Înalta Curte de Casaţie si Justiţie s-a pronunţat asupra
acestei sesizări, aceasta se publică in Monitorul Oficial al României, partea I, fiind obligatorie
pentru instanţele naţionale de la data publicării, iar pentru instanţa care a solicitat această dezlegare decizia produce efecte obligatorii de la data pronunţării.
In Republica Moldova nu există reglementări constituţionale care să permită tratarea precedentului judiciar ca izvor de drept, însă cu toate acestea Curtea Suprema de Justiţie s-a pronunţat asupra
aplicării directe a precedentului judiciar şi a practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului .
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Reforma judiciară demarată la începutul anilor 2000 in România, vizează şi actele normative
privind administraţia publică. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 consacră dreptul de acces la instanţă a oricărei persoane
care "se considera vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim de către o autoritate
publica, printr-un act administrativ ori prin nesoluţionarea in termen legal a unei cereri".
In temeiul dispoziţiilor art. 1 alin 3 ,4 si 5 din legea menţionată, legitimare procesuală activă
o au şi Avocatul poporului si Ministerul Public, prin procuror, care pot sesiza instanţa de contencios administrativ atunci când apreciază că un act administrativ este emis cu încălcarea legii, ori
prin exces de putere.
Chiar şi autoritatea publică emitentă a actului administrativ ilegal poate cere instanţei de contencios administrativ competentă, ca in baza unei hotărâri să se constate nulitatea acestuia, în măsura în
care respectivul act a intrat în circuitul civil şi a produs efecte specifice, nemaiputând fi revocat.
Nu în ultimul rând prefectul, ca reprezentant al Guvernului in teritoriu, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, dar şi orice persoană vătămată într-un drept sau interes legitim, pot promova acţiune în justiţie în baza Legii nr 554/2004, solicitând anularea actului administrativ, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, dar şi repararea pagubei.
O reglementare aparte consacrata de legea contenciosului administrativ - Legea nr. 554/2004
o cunoaşte instituţia excepţiei de nelegalitate. Instanţa de contencios administrativ, sesizată cu
soluţionarea acestei excepţii de nelegalitate a unui act administrativ, trebuie să analizeze dacă
actul astfel contestat reprezintă un act administrativ astfel cum este definit de lege. Totodată,
excepţia de nelegalitate este admisibilă numai în ipoteza în care soluţionarea în fond a cauzei
depinde de actul administrativ a cărui legalitate este solicitată a fi cercetată. Dacă în reglementarea anterioară a Legii nr 554/2004, instanţa în faţa căreia excepţia de nelegalitate era invocată,
dacă nu era o instanţă de contencios administrativ, pronunţa o încheiere motivată prin care suspenda judecarea cauzei şi sesiza instanţa de contencios cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate,
in forma in vigoare legea prevede că competenţa instanţei în faţa căreia s-a invocat această excepţie, este de a o soluţiona.
Indiferent de competenţa instanţei care soluţiona sau soluţionează această excepţie, admiterea
acestei excepţii nu afectează validitatea actului administrativ, finalitatea fiind alta şi anume actul
declarat astfel nelegal devine inopozabil parţii împotriva căreia a fost invocat, aşadar actul devine
inoperant în cadrul litigiului.
Excepţia de nelegalitate, ca şi modalitate de control indirect al actelor administrative, nu a fost
reglementată in mod expres anterior Legii nr 554/2004.
Modificarea competenţei instanţei în privinţa soluţionării excepţiei de nelegalitate, în sensul
arătat mai sus, răspunde cerinţei de celeritate în soluţionarea cauzelor, întrucât astfel se evită suspendarea judecării pricinii şi o noua repartizare aleatorie la instanţa de contencios administrativ,
precum şi soluţionarea cailor de atac separat, contribuind astfel la o mai bună înfăptuire a justiţiei.
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Rézumé
Les particularités du litige administratif se trouvent dans le spécifique des effets juridiques aussi,
que les décisions juridiques produisent, rendues par les tribunaux administratifs.
Par rapport aux dispositions legales qui réglémentent la puissance de travail judiciaire, on apprécie que la puissance du travail judiciaire présente les caractéristiques suivantes: l’incontéstabilité,
l’exclusivité, la prejudicialité, l’executoralité, l’obligence.
Les modifications législatives operées recemment en place de procédure civile de la République de
Moldavie ont servi comme base pour l’analyse des particularités qui représentent la puissance de
travail judiciaire de la décision des tribunaux administratifs.
Hotărârea judecătorească este actul final sau epilogul judecăţii, ce reprezintă soluţia pe care
instanţa o pronunţă cu privire la conflictul dedus judecăţii1.
În altă accepţiune, hotărârea judecătorească este actul de dispoziţie al instanţei cu caracter
jurisdicţional care reprezintă scopul urmărit prin declanşarea procesului şi raţiunea lui de a fi.2
Conform prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ, instanţa de contencios
administrativ adoptă hotărârea în condiţiile Codului de procedură civilă. Dezbaterile judiciare au
avut rolul de a forma convingerea judecătorului cu privire la hotărârea ce urmează să fie pronunțată.
După ce dezbaterile s-au închis, completul de judecată deliberează în secret asupra soluției ce urmează să dea, retrăgându-se în camera de chibzuire pentru a întocmi dispozitivul hotărârii.
Menţionăm doar că dispozitivul hotărârii instanței de contencios administrativ trebuie să
cuprindă concret actul administrativ care se anulează, organul care l-a emis şi data emiterii, sau
obligaţiunea pârâtului de a emite actul administrativ solicitat, de a elibera o adeverinţă, un certificat sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi să dispună
adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor pentru întârzierea hotărârii şi daunei cauzate reclamantului. De asemenea, instanţa îşi expune opinia asupra efectelor anulării actului administrativ precum şi în privinţa obligativităţii publicării hotărârii judecătoreşti în sursa oficială
în care a fost publicat actul administrativ ilegal.
Dacă pricina a fost judecată de un complet colegial, după deliberare, președintele ședinței
adună opiniile judecătorilor, începând cu cel mai nou în funcție, el pronunțându-se ultimul. Nici
unul dintre judecători nu are dreptul să se abțină de la vot. Judecătorul rămas în minoritate, are
dreptul să-și expună în scris opinia separată, care se alătură la dosar, dar nu se citește în ședință.
Hotărârea instanței se expune în scris de către președintele ședinței sau de unul din judecătorii completului care a judecat pricina și se semnează de toți judecătorii care au participat la darea
hotărârii. Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată nu are posibilitatea de a semna
hotărârea redactată, în locul lui semnează președintele ședinței, iar dacă și acesta este în imposi1 O. Ungureanu, Actele de procedură la instanţa de fond, Bucureşti, Ed. Press – Mihaela SRL, 1998, pag. 147
2 V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Bucureşti, Ed. Naţional, 1996, pag. 141
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bilitatea de a semna, în locul lui semnează președintele instanței, în hotărâre menționându-se
cauza imposibilității de a semna. Hotărârea nesemnată de judecător sau semnată de un judecător
nemenționat în hotărâre este pasibilă de casare. După semnarea hotărârii completul de judecată
se întoarce în sala de şedinţă unde preşedintele şedinţei sau alt judecător al completului de judecată dă citire hotărârii, apoi explică conţinutul ei, formele şi termenul căii de atac. În caz de necesitate, hotărârea se traduce de translator. Participanții la proces care nu au fost prezenți la
pronunțarea dispozitivului hotărârii, primesc copia hotărârii în decurs de 5 zile.
Hotărârea integrală a instanței judecătorești constă din patru părți: introductivă, descriptivă,
motivatoare și dispozitivă. După ultimele modificări aduse Codului de procedură civilă, începând cu 01 decembrie 2012, judecătorii primei instanțe nu mai sunt obligați să-și motiveze hotărârile pronunțate. Instanța de judecată va întocmi hotărârea integrală doar în trei cazuri: dacă
participanții la proces în termenul de decădere de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului
hotărârii, solicită, în mod expres acest lucru; dacă participanții la proces, în termen de 30 de zile
de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, depun cerere de apel; dacă hotărârea judecătorească
urmează să fie recunoscută și executată pe teritoriul altui stat. Completul de judecată va întocmi
hotărârea integrală în termen de 15 zile de la data solicitării, atacării sau pronunțării dispozitivului hotărârii, după caz.
Hotărârea instanței judecătorești trebuie să corespundă următoarelor cerințe: - să fie legală,
adică să fie dată în strictă conformitate cu normele dreptului procesual și material, ce urmează a
fi aplicate pe pricina în cauză, iar în lipsa lor, a normelor de drept ce reglementează raporturi similare (analogia legii) ori principiilor de drept și sensului legislației în vigoare (analogia dreptului); - să fie întemeiată, adică concluziile instanței luate în hotărâre să corespundă exact relațiilor
reale dintre părți, deci, instanța, pe baza probelor veridice, să stabilească deplin împrejurările care
au importanță pentru pricină și în baza lor să facă concluzii juste cu privire la relațiile juridice
dintre părți; - să fie necondiționată, adică să nu cuprindă în sine condiții, de apariția sau in
apariția cărora să depindă executarea hotărârii; - să fie certă, adică să determine precis chestiunea cu privire la existența sau inexistența drepturilor și obligațiilor ce decurg din obiectul raportului juridic litigios; - să fie deplină, adică să dea răspuns la toate pretențiile din cererea principală și, eventual, din cererea reconvențională și să soluționeze și alte chestiuni cerute de lege. În
acest sens trebuie de remarcat că legalitatea și temeinicia hotărârii constituie obiectul controlului
judiciar înfăptuit de către instanțele ierarhic superioare prin intermediul căilor de atac.
Desăvârșirea celorlalte cerințe – certitudinea, necondiționalitatea, deplinătatea – pot fi remediate
și de către instanța care a pronunțat hotărârea prin corectarea greșelilor din hotărâre sau prin
emiterea unei hotărâri suplimentare.
Legea-cadru în materia contenciosului administrativ a Republicii Moldova stabilește reguli,
distincte față de procedura civilă, privitor la publicarea acelor hotărâri, care privesc acte administrative a căror intrare în vigoare a fost condiţionată de publicarea lor în sursa oficială, precum şi
a hotărârilor irevocabile asupra excepţiei de ilegalitate. Astfel, potrivit art. 28 din Legea
nr.793/2000: „ Hotărârea irevocabilă a instanței de contencios administrativ privind anularea, în
tot sau în parte, a actului administrativ ilegal a cărui intrare în vigoare a fost condiționată de publicarea în sursa oficială se publică, precum și hotărârea irevocabilă asupra excepției de ilegalitate
se publică în aceeaşi sursă. În hotărâri poate fi indicată și o altă publicaţie în care acestea urmează
a fi tipărite”. Acest articol, inițial, mai avea două aliniate, în alin. (2) era prevăzută obligația pârâtului de a suporta cheltuielile legate de publicarea hotărârii. Prin Legea nr. 833-XV din 07.02.2002,
- alin. (1) a fost modificat, referitor la alin. (2). Acesta lipsește din textul normei respective. Prin
urmare, în cazul în care nu se știe cine achită publicarea hotărârii, prevederile specifice procedurii contenciosului administrativ din Legea-cadru devin irealizabile. Excluderea alin. (2), care asigura executarea alin. (1) al art. 28 al Legii contenciosului administrativ, este inexplicabilă. Publi528

carea acestor hotărâri avea și menirea de a realiza scopul contenciosului administrativ, consacrat
în art. 1 alin. (1), de ordonare (disciplinare) a autorităților publice prin învățare pe greșelile altora.
Mai mult ca atât, în varianta rusă a legii alin. (2) este menținut, creându-se impresia că s-a produs
o simplă greșeală tehnică în baza legislativă existentă.3
Se impune, într-adevăr, publicarea hotărârilor care privesc acte administrative normative,
care sunt opozabile erga omnes, astfel încât apare firesc ca anularea lor de către o instanţă să poată profita tot de o manieră erga omnes, ceea ce presupune cunoaşterea hotărârii judecătoreşti de
anulare de către subiecții de drept interesați.
Hotărârea, ca act final al judecății, în mod firesc, produce un șir de efecte juridice: dezinvestește instanța de soluționarea procesului; - hotărârea constituie din punct de vedere probator, înscris autentic, astfel încât face dovadă până la înscrierea în fals; - hotărârea constituie titlu
executoriu putând fi pusă în executare; - hotărârea produce efecte retroactive în sensul că constată drepturi preexistente, iar în cazul acțiunilor de constituire hotărârea își produce efectele numai
pentru viitor; - hotărârea definitivă sau, după caz, irevocabilă se bucură de puterea lucrului judecat, ceea ce înseamnă că hotărârea judecătorească exprimă adevărul și de aceea judecata nu poate
fi reluată.
Față de dispozițiile legale care reglementează puterea de lucru judecat și în raport de rolul său,
se apreciază că puterea lucrului judecat prezintă următoarele caracteristici:
- Incontestabilitatea - Pentru a analiza efectele juridice ale hotărârilor judecătorești, urmează
să distingem între hotărârile nedefinitive, definitive și irevocabile. Nedefinitive sunt hotărârile
care, după pronunțare conform legii, sunt susceptibile de atac cu apel. Definitive sunt numite hotărârile care nu pot fi atacate cu apel, adică participanții la proces nu mai au dreptul de a solicita
rejudecarea fondului pricinii respective. Irevocabile sunt hotărârile judecătorești care nu pot fi
contestate nici cu apel, nici cu recurs, adică în privința lor instanțele judecătorești nu se mai pot
expune, litigiul de drept considerându-se din acel moment soluționat. Hotărârile irevocabile sunt
neanulabile. O pricină civilă nu poate fi examinată și soluționată decât o singură dată, iar constatările făcute de către instanța de judecată nu pot fi contrazise printr-o altă hotărâre judecătorească;
- Exclusivitatea – determină imposibilitatea adresării repetate în judecată a acelorași părți,
precum și a succesorilor lor în drepturi cu aceleași pretenții, în baza acelorași temeiuri. Hotărârea
irevocabilă pronunțată într-un litigiu face imposibilă adresarea repetată în judecată cu aceeași
acțiune, adică dintre aceleași părți, având același obiect și aceleași temeiuri.
- Prejudicialitatea – face imposibilă o altă apreciere într-un alt proces al faptelor și raporturilor juridice care au fost deja stabilite prin hotărâre judecătorească. Faptele stabilite printr-o hotărâre irevocabilă nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea altei pricini
la care participă aceleași persoane.
- Obligativitatea – hotărârea își are limitele sale obiective și subiective: limitele obiective presupun că hotărârea se extinde numai în privința raportului juridic soluționat de către instanța de
judecată și numai în privința faptelor juridice care constituie temeiul acțiunii, iar limitele subiective presupun că hotărârea se extinde în sens material numai asupra persoanelor care au interes
juridic material în cauză, pe când în privința celorlalți participanți, hotărârea își extinde doar
efectele procesuale. Persoanele care nu au fost atrase la examinarea și soluționarea unei pricini
civile, dar au fost lezate în drepturi prin hotărârea instanței, se pot adresa judecății cu o acțiune în
vederea apărării drepturilor, libertăților sau intereselor legitime. Hotărârile judecătorești sunt
obligatorii de asemenea pentru toate autoritățile publice, asociațiile obștești, persoanele oficiale,
organizațiile și persoanele fizice terțe.
3 M. Orlov, Curs de contencios administrativ, Chișinău: Ed. „ Elena-VI ” SRL, 2009, pag. 152
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- Executorialitatea – semnifică posibilitatea de a pune în executare silită hotărârea pronunțată
de către instanță dacă ea nu se execută benevol. Hotărârea se execută după ce devine definitivă,
cu excepția cazurilor de executare imediată și a celor susceptibile de recurs în cazurile în care legea prevede expres că recursul este suspensiv de executare.4
Particularităţile contenciosului administrativ se regăsesc şi în specificul efectelor juridice pe
care le produc hotărârile instanței de contencios administrativ.
Astfel, acţiunea de contencios administrativ fiind condiţionată de existenţa vătămării unui
drept subiectiv recunoscut de lege în favoarea reclamantului şi în sarcina administraţiei pârâte de
a realiza acest drept, instanţa judecătorească soluţionând litigiile, va pronunța hotărârea ce își va
produce efectele juridice faţa de părţile în litigiu. Cu toate acestea, sunt situaţii în care contenciosul administrativ are şi caracter obiectiv. În aceste situaţii, deşi acţiunea este condiţionată şi se
întemeiază pe vătămarea unui drept subiectiv care aparţine reclamantului, hotărârea instanţei nu
se referă numai la situaţii subiective ale acestuia, ci şi la situaţii obiective care privesc acte administrative individuale sau normative, legate de emiterea actelor administrative. Apreciind aceste
acte şi operaţiuni administrative prin prisma legalităţii lor şi pronunţând chiar anularea totală sau
parţială a unora dintre ele, efectele hotărârii judecătoreşti nu pot fi limitate numai la părţile în
cauză, ci vor fi opozabile erga omnes. Astfel de acte juridice şi operaţiuni administrative considerate ilegale de instanţă în cauza dedusă judecăţii, trebuie considerate ilegale şi în alte cauze în care
eventual apar aceste acte şi operaţiuni5.
Hotărârile instanţei de contencios administrativ devenite irevocabile încetează producerea
efectelor juridice ale actului administrativ anulat din momentul pronunţării.
Dispozitivul hotărârii instanţei de contencios administrativ trebuie să cuprindă indicaţia privind anularea, în tot sau în parte, a actului administrativ.
Instanţa de contencios administrativ care anulează actul administrativ, în dependenţă de circumstanţele concrete sau întru prevenirea eventuală a unor consecinţe juridice negative, poate
stabili în hotărâre şi indica în dispozitivul ei că actul sau normele declarate nule nu vor produce
efecte juridice de la data adoptării actului sau emiterii normelor.
După cum am menționat deja, greșelile privind legalitatea și temeinicia hotărârii judecătorești
pot fi remediate doar prin intermediul căilor de atac. Căile de atac sunt mijloace procedurale prin
care se poate obţine anularea sau reformarea totală sau parţială a unei hotărâri date de instanţa de
judecată. Ele au rolul de remediu contra eventualelor erori ce se pot strecura într-o hotărâre,
uneori chiar contra injustiţiei6.
Procedura contenciosului administrativ cunoaşte şi ea căi ordinare şi căi extraordinare de atac
împotriva hotărârilor pronunţate. Ultimele modificări ale Codului de procedură civilă, începând
cu 1 decembrie 2012 au transmis toate cauzele de contencios administrativ în competența Judecătoriilor de rând cu toate litigiile ce izvorăsc din raporturi de drept civil, în sens larg. Drept urmare, hotărârile de contencios administrativ ca și toate celelalte hotărâri emise de Judecătorii se
atacă cu apel, ci nu cu recurs, așa cum prevede Legea contenciosului administrativ. În felul acesta
prevederile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 793-XIV, care stipulează că „hotărârea instanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate în fond poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile
de la data pronunţării sau de la data comunicării hotărârii integrale, în cazul în care acţiunea este
judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel” au căzut în desuetudine.

4 Drept procesual civil. Partea specială / su bred. lui A. Cojuhari, Chișinău, Ed. „Tipografia centrală”,
2009, pag. 80-81
5 A. Negoiţă, Contenciosul administrativ şi elemente de drept administrativ, Bucureşti, 1992, pag. 142
6 F. Măgureanu, Drept procesual civil român, Bucureşti, Ed. Sylvi, 1997, pag.452
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Instanţa de contencios administrativ care a dat hotărârea în lipsa părţii este obligată să comunice părţii hotărârea în termen de 5 zile, pentru ca partea să-şi realizeze dreptul de atac.
Cererea de apel după cum prevede Codul de procedură civilă se depune, de către partea interesată, la instanţa a cărei hotărâre se atacă, care o înaintează împreună cu dosarul cauzei, instanţei
de apel competente.
Apelul este suspensiv de executare. Apelul nu suspendă executarea hotărârilor susceptibile de
executare imediată. Apelul se judecă în prezenţa părţilor și/sau a reprezentanţilor lor. Neprezentarea lor, fiind citaţi în mod legal nu împiedică judecarea apelului.
Decizia instanței de apel poate fi atacată cu recurs în termen de 2 luni de la pronunțare. Asupra admisibilității recursului se pronunță mai întâi un complet din 3 judecători ai Curții Supreme
de Justiție și dacă aceștia găsesc recursul întemeiat, urmează a fi examinat de un complet lărgit
format din 5 judecători, care va emite o decizie irevocabilă.
Potrivit alin. 4 al art. 30 din Legea contenciosului administrativ, hotărârile irevocabile ale instanţei de contencios administrativ pot fi contestate în condiţiile Codului de procedură civilă.
Revizuirea este o cale de atac de retractare ce se poate exercita numai împotriva hotărârilor irevocabile, în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege.
Cererea de revizuire se depune în curs de 3 luni din ziua când au fost stabilite împrejurările
– temei de revizuire, în instanţa care s-a pronunţat asupra fondului ori în instanţa care a menţinut
sau a modificat hotărârea, ori a emis o hotărâre nouă.
Cererea de revizuire a hotărârii poate fi examinată de acelaşi complet de judecători. În caz de
admitere a cererii de revizuire în prima instanţă, acelaşi complet de judecători dă hotărârea în fond.
Hotărârea instanţei de fond dată după admiterea cererii de revizuire poate fi supusă căilor
ordinare şi extraordinare de atac.
Hotărârile instanţei de contencios administrativ rămase irevocabile constituie titluri executorii. Hotărârile trebuie să conţină indicaţii concrete privind modul de executare, condiţiile publicării hotărârii în sursa oficială sau în altă publicaţie în care urmează a fi tipărită.
Hotărârea care urmează a fi executată imediat se eliberează persoanelor interesate în ziua pronunţării, cu scopul de a fi prezentată pentru executare autorităţii, a cărei act administrativ s-a anulat.
Regimul executării hotărârilor judecătoreşti se regăseşte în art. 32 din Legea nr. 793-XIV,
potrivit căruia instanţa de contencios administrativ care a adoptat hotărârea în fond, în termen
de 3 zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă, trimite o copie a hotărârii pârâtului pentru
executare şi alta – instanţei de drept comun de la sediul pârâtului pentru controlul executării
hotărârii şi, în caz de necesitate, pentru executare silită.
Instanţa de drept comun este obligată să efectueze controlul executării hotărârii de contencios
administrativ din momentul când hotărârea devine irevocabilă.
În cazul în care hotărârea cuprinde obligaţia pentru autoritatea administrativă pârâtă de a
înlocui sau de a modifica actul, de a elibera o adeverinţă, un certificat sau orice alt înscris sau de
a se restabili în alt mod dreptul reclamantului încălcat de administraţia pârâtă, executarea hotărârii se face în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul nu este stipulat,
executarea se face în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea devine irevocabilă.
Ce se întâmplă când nu este respectat termenul? În această ipoteză, intervin sancţiunile specifice ce le poate aplica instanţa de contencios administrativ.
În cazul neexecutării în termen a hotărârii, conducătorul autorităţii publice în a cărui sarcină
a fost pusă executarea acesteia poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Credem că modificările aduse la acest capitol în Legea contenciosului administrativ
nu mai au aceeaşi eficienţă de asigurare a executării hotărârilor, după cum prevedea textul iniţial
al legii – o sancţiune sub formă de amendă în mărime de până la 10 salarii minime pentru fiecare zi de întârziere a executării hotărârii. Amenda i se aplica conducătorului autorităţii pârâte. În
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asemenea situaţii, nimic nu oprea instanţa de judecată ca prin acelaşi dispozitiv să stabilească şi
amenda care urma să fie plătită de conducătorul autorităţii pârâte, pentru fiecare zi de întârziere
peste termenul de “graţie” acordat de instanţă.
Sigur că un asemenea dispozitiv are un efect mult mai convingător pentru a determina autoritatea publică să execute hotărârea. Modificările intervenite în Legea contenciosului administrativ nu vor motiva cu nimic autoritatea publică să recurgă la executarea hotărârii de contencios
administrativ, lipsind-o pe aceasta din urmă într-o măsură oarecare de puterea lucrului judecat;
aşa cum sancţiunea stabilită pentru neexecutarea în termen a hotărârii ar trebui să fie prevăzută
de legislaţia în vigoare. “Legislaţia în vigoare” rămâne a fi o noţiune mult prea largă, care la momentul actual nu stabileşte nici o sancţiune concretă pentru neexecutarea hotărârilor de către
autoritatea publică.
Pentru cazurile în care hotărârea nu este executată din cauza altor funcţionari publici, art. 33
din Lege oferă posibilitatea conducătorului autorităţii publice de a înainta în instanţa de drept
comun acţiune de regres împotriva funcţionarilor vinovaţi.
Dacă acestea sunt dispoziţiile legale care asigură executarea în termen a prevederilor hotărârilor instanţelor de contencios administrativ referitoare la obligarea autorităţii administrative de
a înlocui sau a modifica un act administrativ, la eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe ori a
oricărui alt înscris, executarea acestor hotărâri mai ridică încă un aspect şi anume, acela al executării hotărârilor instanţelor de contencios administrativ, prin care autoritatea administrativă este
obligată să suporte daunele materiale pe care le-a cauzat celui vătămat în drepturile sale recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat de a-i rezolva cererea referitoare la un drept al său. Executarea hotărârii sub acest aspect se realizează prin răspunderea autorităţii administrative şi prin răspunderea funcţionarilor publici7.
Legea prezumă culpa autorităţii, fiind vorba de o culpă pentru lipsă de vigilenţă. Dl. profesor
universitar dr. A. Negoiţă susţine că temeiul răspunderii organelor administraţiei publice pentru
pagubele cauzate de funcţionarii lor stă în culpa acestor organe de a nu fi ales pe cele mai bune
persoane capabile să exercite funcţia publică şi în culpa de a nu fi supravegheat îndeajuns activitatea acestora, astfel încât realizarea funcţiei publice să se fi desfăşurat normal fără să producă
pagube terţilor8.
Răspunderea autorităţii emitente a actului administrativ ori care refuză să emită un act administrativ se va angaja, în principal, prin plata despăgubirilor stabilite de instanţa de contencios
administrativ, fie cu prilejul soluţionării acţiunii în care cel vătămat a cerut anularea actului administrativ sau obligarea autorităţii administrative la emiterea unui act administrativ ori la eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau orice alt înscris, fie cu prilejul soluţionării unei acţiuni
separate, care are ca obiect numai plata de despăgubiri.
Funcţionarii publici din autorităţile administrative acţionate răspund, potrivit legii, în faţa
instanţelor de contencios administrativ sub următoarele aspecte9:
A: Răspunderea funcţionarilor publici izvorâtă din emiterea unui act administrativ ilegal ori din
refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege priveşte atât pe
funcţionarul public care a emis actul sau care a refuzat rezolvarea cererii referitoare la un drept recunoscut de lege, cât şi pe funcţionarul ierarhic superior al primului (art. 20 din Legea nr. 793-XIV).
B: Răspunderea funcţionarilor publici mai poate fi angajată şi pentru nerespectarea dispoziţiilor
cuprinse în hotărârea instanţei de contencios administrativ prin care autoritatea administrativă este
obligată să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să emită un act administrativ ori să eli7 V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998, pag. 216.
8 A. Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1993, pag. 92-93.
9 V. I. Prisăcaru, op. cit., pag. 216
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bereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris în termenul prevăzut în hotărâre sau în cel
mult 30 de zile de la data rămânerii hotărârii irevocabile (art. 20 din Legea nr. 793-XIV). Art. 33 din
aceeaşi lege prevede dreptul conducătorului autorităţii publice de a înainta în instanţa de drept comun o acţiune în regres împotriva funcţionarului public vinovat de neexecutare.
C: În sfârşit, răspunderea funcţionarilor publici mai poate fi angajată în litigiile de contencios
administrativ pentru nerespectarea măsurilor dispuse de instanţă, în timpul soluţionării cauzelor.
Astfel, pârâtul este obligat să prezinte instanţei în termenul stabilit actul administrativ contestat,
documentaţia care a stat la baza emiterii acestuia, înscrisurile sau alte date pe care instanţa le
consideră necesare la judecarea pricinii. În caz contrar, i se aplică o amendă judiciară în mărime
de până la 10 salarii minime pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. Aplicarea amenzii nu-l
scuteşte de obligaţia de a prezenta documentele solicitate (art. 22 din Legea nr. 793-XIV).
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Abstract
In this article the author proposes to consider the extra-judicial settlement procedure of administrative- legal disputes in the Russian Federation in the context of comparative legal analysis.
În acest articol, autorul propune spre discuţie procedura extra-judiciară de soluționare a litigiilor administrative conform legislaţiei Federației Ruse în aspect juridic comparativ.
Проблема внесудебного обжалования долгое время находится в центре внимания
международного права. В начале 80-х годов специально созданным комитетом Совета Европы был выработан и принят довольно длинный список рекомендаций по вопросам административного права, в том числе рекомендация № 9 об альтернативах судебному разбирательству между государственными органами и частными лицами.
Эта тема нашла свое отражение в концепции административной реформы Российской
Федерации в 2006–2010 годах1 а также в Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности, государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013
год2, задачами которых являются разработка и внедрение стандартов государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, повышение качества и доступности этих услуг. Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной
власти и гражданского общества, повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти, а также ограничение вмешательства исполнительных органов государственной власти в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том
числе прекращение избыточного государственного регулирования; другими словами,
проводимая в Российской Федерации реформа ориентирована на повышение защищенности гражданина от бюрократии, чиновничьего произвола и вымогательства взяток.
Не случайно одной из важнейших задач федеральных целевых программ как: «Развитие судебной системы России на 2007–2011 годы»3 и Постановление Правительства РФ от
1 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 г. / Распоряжение
Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р. СЗ РФ от 14.11.2005, № 46, ст. 4720. Изменения
внесены Распоряжением правительства РФ от 09.02.08 г. № 157-р.
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1021-р г.

Москва // "Российской Газеты" от 28 июня 2011 г. Электронный ресурс на 10.01.2014г.
http://www.rg.ru/2011/06/28/koncepciya-site-dok.html
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 583 г.
Москва. О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на
2007-2011 годы // Российская газета. № 4211. 2006. 1 ноября.
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27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»4 (не вступило в силу), является внедрение примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов урегулирования споров.
При административном способе разрешения административно-правовых споров, то
есть во внесудебном порядке, обращения граждан рассматриваются вышестоящими органами исполнительной власти и должностными лицами; сущность этого способа состоит в
проверке законности совершенных действий или принятых административных актов
(управленческих решений). Как нам представляется, административный порядок не следует считать основным способом разрешения административно-правовых споров (хотя он и
является одним из атрибутов государственно-управленческой деятельности), потому что в
рамках такого порядка осуществляется контрольная административная деятельность.
Административный порядок рассмотрения споров должен быть дополнен возможностью (если гражданин не удовлетворен решением по своей жалобе) последующего обжалования в суд. Если административно-правовые отношения возникают по поводу осуществления субъектами исполнительной власти своей управленческой (властной) компетенции, то в каждом случае гражданин должен иметь право на судебную защиту от последствий реализации управлением этой компетенции, если он считает, что органы
управления нарушили его права и свободы5.
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»6.
До его принятия около 40 лет этот вопрос регулировал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»7, который возложил на все государственные и общественные
органы обязанность по обеспечению необходимых условий для осуществления гарантированного государством права советских граждан обращаться с предложениями, заявлениями,
жалобами в письменной и устной форме.
Указ ПВС ССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб граждан» содержал 19 статей (пунктов), где законодатель того времени
выделил общие положения и установил определенные сроки рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб граждан.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» содержит 18 статей, а сам текст закона можно разбить на
три группы: первая - нормы, закрепляющие общие положения (ст.ст.1-6), вторая – нормы,
устанавливающие порядок и сроки рассмотрения обращений граждан (ст.ст.7-13), третья –
нормы, посвященные контролю за соблюдением порядка рассмотрения обращений и ответственности за нарушение настоящего Федерального закона (ст.ст.14-16). Имеются и заключительные положения, представленные статьями (ст.ст.17-18) о признании не действующими на территории России отдельных нормативных правовых актов Союза ССР и о порядке
вступления настоящего Федерального закона в силу.
Необходимо отметить, что Указ ПВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» и Федеральный закон от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» содержат
несколько общих моментов. Один из них состоит в том, что основными видами письменных
4 Электронный ресурс на 10.14.2014г. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192624/
5 Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. – М.: Издательство
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М), 2001. С. 34-35.
6 СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060.
7 ВВС СССР, 1968, № 17. ст. 144; 1980, № 11, ст. 192; 1988, № 6, ст. 94.
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обращений граждан являются предложения, заявления и жалобы, однако Федеральный закон
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» формулирует новый вид обращения - устное обращение гражданина.
Предлагаем отметить еще одну общую позицию, касающуюся процессуальных сроков. В п.
9 Указа ПВС CCCР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб граждан» заявления и жалобы разрешаются в срок до одного месяца со
дня поступления; согласно п.1 ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» они рассматриваются в течение
30 дней (месячный срок) со дня регистрации письменного обращения. Смеем заметить, что
нынешний законодатель более точно с юридической точки зрения сформулировал момент, с
которого возникают административные правоотношения, связанные с разрешением
административно-правового спора, а именно: «со дня регистрации» обращения гражданина в
определенной форме, в конкретном правовом акте, где указано число, место и т.д.
Продлить срок рассмотрения обращений граждан можно на 30 дней с уведомлением об
этом авторов обращений (ч.2 ст.12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») и (п.9 Указа ПВС СССР от 12
апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
граждан»), то есть нынешний законодатель практически не меняет ни сроков, ни формулировку данной части статьи.
В случае необходимости согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», (ч.3 ст.8) обращение
должно быть переадресовано по подведомственности в течение 7 дней после регистрации, а
в соответствии с п.4. Указа ПВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» для направления в компетентные органы выделялось лишь 5 дней. Необходимо подчеркнуть, что увеличивая сроки, Федеральный
закон 2006 г. расширяет права государственных органов с целью усовершенствования механизма разрешения споров.
Указ ПВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» выделяет в качестве отдельного субъекта военнослужащего и определяет срок для рассмотрения его заявлений и жалоб в 15 дней, при необходимости проведения специальной проверки – также 15 дней. В Федеральном законе от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
военнослужащий не выделяется как отдельный субъект, следовательно, на военнослужащего распространяется срок 30 дней.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» является более совершенным не только по своей структуре, но и по правовому механизму реализации содержащихся в нем норм. Впервые выделяются права граждан при рассмотрении обращений граждан, а также закрепляются гарантии
безопасности граждан в связи с их обращениями в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.
В ст. 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» содержится перечень прав, которыми наделяется
гражданин при рассмотрении его обращения, впервые формулируются нормы о праве
автоpa обращения: а) представлять дополнительные документы либо обращаться с просьбой об их истребовании; б) получать письменный ответ по существу поставленных вопросов либо уведомление о переадресации обращения в тот орган или должностному лицу, в
компетенцию которого входит их решение; в) знакомиться с материалами, касающимися
проверки его обращения, если это не затрагивает права и законные интересы других лиц и
если в них не содержатся сведения, составляющие государственную тайну; г) обжаловать
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принятое по обращению решение в административном порядке или в суд; г) подать заявление о прекращении рассмотрения своего обращения.
Ст. 6 данного Федерального закона, гарантии безопасности гражданина в связи с его
обращением - запрещает преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой
деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений,
содержащихся в обращении; не является разглашением сведений, содержащихся в обращении; направление письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» впервые установил порядок, при котором обращение
гражданина в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
Кроме того, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» впервые обязывает органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления и их должностных лиц, рассматривающих обращение, в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, для которых установлен особый порядок предоставления.
Для упрощения условий реализации гражданами своих прав на обращение Федеральный
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» обязывает государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностных лиц принимать, регистрировать и рассматривать все письменные обращения, в
том числе и те, которые не в полной мере отвечают требованиям ч.1 ст.7. Право исполнителям
не рассматривать обращение гражданина и не давать ему ответ из-за несоблюдения требования к форме письменного обращения дается законодателем в том случае, когда автор не указал в обращении своего имени и почтовый адрес (ч.1 ст. 11), то есть когда гражданин сам лишил себя возможности получить ответ на поставленные в обращении вопросы.
Как и в Указе ПВС СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (В ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от
2 февраля 1988 г. № 8422-XI), так и в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается, то есть признается
анонимным и рассмотрению не подлежит. Но законодатель 2006 г. предлагает направить обращение в государственный орган в соответствии с его компетенцией, если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом или совершаемом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.
В качестве ноу-хау действующего законодательства Российской Федерации, а именно в
ст. 158 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» предусматривается юридическая ответственность
должностных лиц виновных в нарушении настоящего Федерального закона.
8 «Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».
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Abstract
The author considers that: the ambiguity of views on the science and innovation law establishment opportunity is based firstly on the different interpretations of the law system separation criteria
in branches of law; that normative administrative contracts are means of delegation the competencies of administration, democratization, decentralization of functions and tasks of elaboration and
realization of state policies in different domains of state administration; that Partnership Agreement
between the Government and ASM that determines the delegation of Government competence in the
science and innovation sphere to the ASM, is a veritable normative administrative contract and it is
a conventional source of science and innovation law; that because the science and innovation law, as
a sub-branch of administrative law, has a complex nature and possess many different methods of
legal relations regulation: imperative and dispositive method, subordination method, autonomy and
parts equality method, etc.
Deşi, tradiţional, izvorul dominant al administrării de stat era actul normativ – prescripţie
unilaterală şi autoritară a organului administrativ, încă la începutul sec. al XX-lea contractul administrativ ca act juridic încheiat între părţi, generând drepturi şi obligaţii reciproce, devine un
izvor recunoscut al administrării sociale.
Susţinem opinia doctrinarilor care consideră că: „în sens larg, dreptul administrativ cuprinde
totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de stat sau locale”, iar „în sens restrâns – „numai normele juridice care diferă de
regulile dreptului privat aplicabile, în principiu, relaţiilor între particulari (dreptul civil, dreptul
comercial, dreptul muncii etc.)“1.
Contractele administrative, fiind cele mai răspândite, au, în mai multe cazuri, caracter normativ. Susţinem opinia prof. V.A. Kikoti, care afirmă că „teoria dreptului civil nu explică unele
particularităţi ale contractului administrativ, cum ar fi capacitatea, în virtutea împuternicirilor
realizate de părţi de a fi simultan şi act juridic normativ” 2.
Natura normativă a multor contracte administrative poate fi explicată prin natura lor de drept
public şi scopul funcţional. Deci, spre deosebire de contractele de drept privat, în contractele
administrative acţionează cel puţin una dintre părţi dotată cu putere publică, care îşi realizează în
1 Dupuis G., Guedon M.-J., Chretien P. Droit administratif, 8e Edition. Paris: Armand Colin, 2002, p. 55;
Alexandru I., Cărăuşan M., Bucur S. Drept administrativ. Ed. a 3-a, rev. şi adăug. Bucureşti: Universul
Juridic, 2009, p. 58.
2 Кикоть В.А. О договорных формах управления государственными и общественными делами. В:
Мильнер Б.З. Договорные формы управления: постановка проблемы и пути решения. Материалы моск. совещ. Москва: ВНИИСИ, 1981, с.46.
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limitele competenţei sale funcţiile de administrare, de aceea în contractul administrativ întotdeauna, într-un fel sau altul, se manifestă voinţa publică.
În opinia prof. A.I. Elistratov, „pentru stat „de multe ori este mai raţional să utilizeze în locul
constrângerii mijloacele obişnuite ale circuitului civil, deoarece intrând în relaţii contractuale cu
cetăţenii, în unele cazuri, statul are posibilitatea de a economisi mijloace şi a obţine acelaşi volum de
servicii şi bunuri, pe care l-ar fi obţinut aplicând constrîngerea”3.
De aceeaşi părere era şi prof. V. Kobalevskii , care considera „actul normativ nu este forma unică a administrării şi, în unele cazuri, în scopul eficientizării administrării de stat este necesară încheierea contractului administrativ”,, iar locul contractului administrativ este, în special, în cadrul relaţiilor patrimoniale cu participarea statului, însă natura lor este dublă: administrativă şi normativă4.
Unele dintre contractele administrative conţin norme juridice, de aceea, recunoscând că contractul administrativ, mai des ca alte contracte poate avea esenţă normativă, dr. S.V. Kurcevscaia
consideră că acesta conţine următoarele elemente: „obiectul contractului este neapărat activitatea
organului puterii publice în administrarea treburilor societăţii; scopul general – asigurarea necesităţilor de interes public, care se concretizează în fiecare contract; include restricţii faţă de părţile contractului; conţinutul contractului administrativ, în afară de condiţiile comune pentru toate
tipurile de contracte, elaborate în rezultatul coordonării de către părţi, se suplimentează cu condiţii specifice contractului administrativ potrivit legii (generale pentru toate tipurile de contracte
administrative sau prevăzute doar pentru unele prin acte normative speciale), precum şi condiţii
propuse de organele de administrare, obligatorii pentru celelalte părţi (această prerogativă a organelor de administrare trebuie să fie stipulată de actele normative); forma scrisă obligatorie” 5.
În susţinerea acestei opinii, la care ne raliem şi noi, prof. B.B. Hanghelidîev consideră că contractele administrative pot fi divizate în acorduri normative şi acorduri cu caracter individual de
interes public, iar normele de drept administrativ pot fi instituite nu numai de lege, dar şi de contracte, prin acordul părţilor6.
Susţinem, după cum ne-am pronunţat deja, opinia prof. A.V. Demin, care menţiona că:
1) natura normativă a contractelor normative, care reprezintă acorduri de interes public, încheiate în temeiul normelor de drept administrativ, al căror regim juridic nu se încadrează în
dreptul privat şi conţine elemente de drept public7;
2) puterea juridică a normelor conţinute în contractul administrativ este determinată de locul părţilor în ierarhia administrării de stat, iar obligativitatea clauzelor contractului pentru un
număr mare şi formal nedeterminat de persoane terţe confirmă caracterul lui normativ8.
Prof. M.I. Piscotin numeşte contractele administrative „mijloc de realizare a funcţiilor şi sarcinilor de administrare într-un domeniu anumit al vieţii sociale” şi menţionează că „… în legătură
cu progresul tehnico-ştiinţific au obţinut o răspîndire largă contractele civile cu organizaţiile ştiinţifice privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice. Este evident că organizarea încheierii unor astfel
de contracte în întregime este o formă importantă a activităţii de administrare”9.
3 Елистратов А.И. Очерк административного права, Москва, Госиздат, 1922, с. 95.
4 Кобалевский В. Советское административное право, Харьков, 1929, с.166.
5 Курчевская С.В. Административный договор: Формирование современной теории и основные
проблемы, Автореф. дис... канд. юрид наук, Воронеж, 2002, с. 14.
6 Хангельдыев Б.Б. Административно-правовые соглашения в механизме сочетания отраслевого и
территориального управления. B: Труды ВНИИСЗ, Вып. 42, Москва: Издат. ВНИИСЗ, 1988, с. 124.
7 Демин А.В. Административные договоры, Автореф. дис... канд. юрид наук, Красноярск, 1996, 24 с.
8 Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права. B: Государство и
право, 1998, № 2, p.22-23.
9	������������������������������������������������������������������������������������������
Советское административное право, Учебник под ред. Василенков П.Т., Москва: Юрид���������
.��������
литература, 1981, c.141-142.
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În acelaşi context, generalizînd considerăm că contractele administrative normative sînt o formă importantă a activităţii de administrare şi mijloc al delegării competenţelor de administrare, de
democratizare, de descentralizare a funcţiilor şi sarcinilor de elaborare şi realizare a politicilor de
stat în diferite domenii ale administrării de stat.
Deoarece, tradiţional, încheierea contractului presupune întotdeauna egalitatea contractuală
a părţilor, coordonarea volitivă premeditată a conduitei subiecţilor dreptului, contractele administrative intervin atît în relaţiile de administrare orizontale (de coordonare), cît şi în cele verticale (de subordonare), în special în cazurile în care aceasta este expres prevăzut de actul normativ
cu forţă juridică mai mare.
Din aceste considerente, susţinem integral părerea prof. V.A. Iusupov, care caracterizează
contractul administrativ ca „o formă deosebită a reglementării juridice a relaţiilor în cazurile cînd
subiecţii administrării în unele aspecte ale activităţii sale se pomenesc egali din punct de vedere
juridic şi este nevoie să-şi concentreze şi să-şi coordoneze eforturile comune”10.
Contractul administrativ normativ poate servi ca temei atît pentru încheierea ulterioară a
actelor administrative normative sau individuale, cît şi a aceloraşi tip de contracte, devenind unul
din mijloacele convenţionale universale ale administrării de stat, pe lîngă actele normative ca
mijloace imperative ale administrării de stat. Întru susţinerea acestei teze se pronunţă prof. S.A.
Komarov care afirmă că contractul normativ are o particularitate specifică – a servi ca temei juridic al actelor normative juridice11, prof. Iu. A. Tihomirov scrie despre actele subrogate legii şi
„subcontracte”, care se încheie în temeiul contractelor normative12, iar prof. D.N. Bahrah şi prof.
A.V. Demin menţionează că contractul poate servi ca temei pentru adoptarea actelor administrative, atît cu caracter administrativ, cît şi normativ13.
La asemănarea contractelor administrative privind delimitarea competenţelor cu actele normative indica prof. D.N. Bahrah şi T.S. Krasilinikov. Astfel, contractul administrativ privind delimitarea competenţelor „este un acord al subiecţilor relaţiilor administrative, care:
3) posedă împuterniciri ale autorităţii publice în delimitarea competenţelor care n-au fost
reglementate în cadrul actelor normative;
4) instituie, modifică şi abrogă normele juridice care determină regulile generale de conduită
a subiecţilor relaţiilor administrative în exercitarea împuternicirilor autorităţii publice;
5) reprezintă un supliment al actului normativ, completând golurile, care n-au fost reglementate în cadrul actelor normative sau produc consecinţe juridice, deoarece în temeiul lor pot fi
emise acte normative ale participanţilor contractului administrativ, care acţionează în limitele
competenţei,indicate în contractul administrativ” 14.
Este discutabilă definiţia contractului administrativ propusă de prof. V.A. Iusupov, care subînţelege prin acesta „acordul, determinat de actele dreptului administrativ, a doi sau mai muţi
subiecţi, dintre care unul sau toţi sînt obligatoriu organe ale administrării de stat sau reprezentanţii lor legali. Acest acord este destinat spre instituirea, modificarea sau încetarea drepturilor şi

10 Юсупов В.А. Право и советское государственное управление (административно-правовой
аспект проблемы), Казань: Изд.-во Казанского ун-та, 1976, c. 202.
11 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник, Москва: Юрайт, 1997, с. 225.
12 Тихомиров Ю.А. Конституция, закон, подзаконный акт, Москва: Юрид. литература, 1994, с. 127.
13 Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора. B: Журнал российского права, 2000, №
10, с. 85-97.
14	������������������������������������������������������������������������������������
Бахрах Д.Н. Административное право России, Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 2000, с.349; Красильников, Т.С. Понятие, сущность и содержание административного договора. B: Основы Государства и Права, 2002, №3, с. 46-59.
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obligaţiilor administrative ale organelor administrării de stat, drepturilor subiective patrimoniale
sau nepatrimoniale ale cetăţenilor şi asociaţiilor lor” 15.
Acceptînd, în general, această definiţie, prof. V.V. Ivanov subliniază că prof. V.A. Iusupov „limitează rolul contractului administrativ la instituirea, modificarea sau încetarea relaţiilor administrative concrete, deci din definiţie sunt excluse contractele administrative cu caracter normativ şi nu sînt indicii care presupun egalitatea formală a părţilor”16.
În acelaşi timp, necesitatea unor astfel de contracte este dictată de faptul că relaţiile sociale
care trebuie reglementate se găsesc în afara posibilităţilor influenţei unui singur organ sau reglementarea lor de un singur organ devine ineficientă. Astfel de contracte administrative au forma
ordinelor, regulamentelor sau instrucţiunilor comune, însă după cum sublinia prof. N.G. Aleksandrov „indiferent de denumire, în aceste cazuri avem un fapt de instituire a unor norme convenţionale: participă manifestările de voinţă a două sau mai multe organe, dintre care fiecare în
parte este pasibil de a fi subiect al creaţiei normative. Anume aceasta deosebeşte contractul normativ de manifestările de voinţă ale organului colegial, care formează o voinţă unică” 17.
Ordinele comune, ca acte administrative unilaterale, conţin prescripţii obligatorii pentru executare şi sunt adresate departamentelor subordonate părţilor contractului. În această ordine de
idei, prof. V.A. Kikoti consideră că „actele administrative comune adeseori sînt şi contracte, în
care, ca şi în alte contracte, se evidenţiază şi solidaritatea intereselor şi ajutorul reciproc al participanţilor şi disciplina contractuală”, iar prof. B.B. Hanghelidîev scrie că „ordinul comun este întotdeauna rezultatul şi forma acordului prealabil, voinţei coordonate comune a organelor administrării de stat ca participanţi ai relaţiilor juridice administrative orizontale, prescripţiei imperative către alţi subiecţi ai relaţiilor verticale subordonate care apar în temeiul unui astfel de ordin”18
În pofida naturii convenţionale a unor astfel de cazuri de instituire a normelor, acestea întotdeauna produc relaţii ierarhice de administrare pentru organele din subordinea părţilor unui astfel
de contract. Fiecare parte care a încheiat un astfel de contract emite un act administrativ unilateral
în care instituţiilor subordonate li se prescrie săvârşirea acţiunilor prevăzute de contract19.
Investigarea domeniilor de activitate în care se utilizează reglementarea administrativă convenţională în afara vizorului cercetătorilor din ţară, şi nu numai, se află contractele interdepartamentale şi contractele organelor administraţiei publice cu asociaţiile obşteşti. Astfel, contractele
interdepartamentale nu sînt răspîndite în Republica Moldova, iar autorităţile administraţiei publice îşi coordonează activitatea prin acte normative comune, aprobate prin ordine, deşi după
natura lor juridică acestea reprezintă contracte administrative normative20.
15	��������������������������������������������������������������������������������������
Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов государственного управления, Москва, 1973, с. 73.
16 Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора. B: Журнал российского права, 2000, №
10, с. 85-97.
17 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в регулировании общественных отношений. B:
Ученые записки ВИЮН. 1976, Вып. 6, с. 82.
18 Кикоть В.А. О договорных формах управления государственными и общественными делами.
B: Договорные формы управления: постановка проблемы и пути решения, Москва: ВИНИТИ,
1981, с. 46; Хангельдыев Б.Б. Административно-правовые соглашения в механизме сочетания
отраслевого и территориального управления. B: Труды ВНИИСЗ, Вып. 42, Москва: Издат. ВНИИСЗ, 1988, с. 124.
19 Савостин А.А. Административные договоры и их реализация в сфере публичного управления,
Административное и муниципальное право, 2008, № 1, c. 43-47.
20 Ordin nr.41 din 28.12.98 cu privire la modul de dare în arendă şi cuantumul arendei patrimoniului de
stat. În: Monitorul Oficial 5-6/9, 21.01.1999. Ordin nr.17 din 18.04.2001 cu privire la modul de indexare
a plăţilor în funcţie de nivelul inflaţiei la achitarea preţului patrimoniului public privatizat. În: Monitorul Oficial 52-54/148, 17.05.2001. Ordin nr.33/122 din 16.03.2001 cu privire la normele provizorii de
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Există în creaţia normativă contemporană a Republicii Moldova şi o altă tendinţă (pe care o
considerăm negativă) de abatere de la reglementarea convenţională individuală la reglementarea
prin intermediul contractelor-tip. Deşi evident, în unele cazuri, este necesar ca contractele-tip,
formularele, modelele să fie anexate la actul legislativ sau alt act normativ, însă abuzul de astfel de
reglementări contribuie la rigidizarea cadrului normativ, lipseşte părţile de capacităţile de manevrare pe care le oferă reglementarea convenţională, deoarece ca parte integrantă anexele obţin
forţa juridică corespunzătoare actului.
Odată cu declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova21 a apărut necesitatea
ajustării cadrului normativ, inclusiv a celui convenţional, la rigorile europene şi internaţionale. În
acest context, printre primele contracte de drept public internaţional, ratificate de Republica
Moldova, a devenit Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele
lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte din 28.11.9422.
Acest Acord strategic şi negocierile în procesul elaborării Planului de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 februarie 200523 au favorizat adoptarea
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova24, care promovează valorile europene, asigurînd:
6) delegarea competenţei Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin intermediul Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei25
– veritabil contract administrativ normativ şi izvor convenţional al dreptului ştiinţei şi inovării;
7) recunoaşterea statutului de instituţie publică de interes naţional a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, consultant principal al autorităţilor publice şi includerea din oficiu a Preşedintelui
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în calitate de membru al Guvernului;
8) democratizarea procesului de administrare a sferei ştiinţei şi inovării;
9) împuterniciri largi de autoadministrare comunităţii ştiinţifice şi accesul acesteia la procesul de administrare nu numai prin membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ci şi prin doctorii
habilitaţi - membri ai Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
cheltuieli în bani pentru hrană în instituţiile de învăţămînt. În: Monitorul Oficial 94-96/244, 10.08.2001.
Ordin nr.5/20 din 31.03.2004 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări. În: Monitorul Oficial 163-167/322, 03.09.2004.
Ordin nr.41 din 30.07.2004 cu privire la aprobarea modelului cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art.49 din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997. În: Monitorul Oficial 156-162/303, 27.08.2004; Ordin nr.46/33 din 17.04.2007 cu privire la aprobarea Cerinţelor-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet. În: Monitorul Oficial 82-85/375, 15.06.2007. Ordin nr.136/53-A din 27.03.2008 cu privire la
aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară din instituţiile medicale. În: Monitorul Oficial
88-89/269, 20.05.2008.
21 Hotărîrea Parlamentului nr.148 din 23.06.90, Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste
Moldova. În: Veştile 8/192, 30.08.1990; Legea privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova
nr. 691 din 27.08.91. În: Monitor nr. 11-12, art. 103, 30.12.1991;
22 Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte,
şi Republica Moldova, pe de altă parte din 28.11.94, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.627-XIII
din 03.11.95. În: Tratate internaţionale, 1999, vol. 10, p.127.
23 Planul de acţiuni UE - Moldova din 22.02.2005. În: Tratate internaţionale, 2006, vol. 38 p.401.
24	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004. În: Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004.
25 Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005. În: Monitorul Oficial 20-23/133, 04.02.2005 şi
Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22 ianuarie 2008. În: Monitorul Oficial 19-21/79, 03.02.2009.
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Evident că evoluţia sistemului de drept al unui stat este determinată de transformările ce se
produc în viaţa politică, economică şi socială. Astfel că apariţia unor ramuri noi de drept în sistemul de drept al Republicii Moldova (dreptul poliţienesc, dreptul parlamentar, dreptul contravenţional, dreptul protecţiei sociale etc.)26 este o consecinţă a etapei de tranziţie şi a evoluţiei relaţiilor
sociale în ţară de la proclamarea independenţei încoace.
În opinia prof. Ion Craiovan „Caracteristica de sistem al dreptului indică faptul că ansamblul
normelor juridice cuprinde relaţii fundamentale, structurale, de principiu pentru normativitatea
juridică, are o coerenţă internă care îi asigură funcţionalitatea, aplicabilitatea, exprimă interdependenţe între normele juridice, formează un tot care nu se reduce la părţile sale componente”,
iar „majoritatea autorilor, plecând de la obiectul reglementării juridice şi metoda de reglementare în calitate de criterii principale, operează cu distincţia ramuri de drept şi instituţii juridice”27.
Ambiguitatea opiniilor cu privire la oportunitatea constituirii dreptului ştiinţei şi inovării se
bazează, în primul rând, pe interpretările diferite ale criteriilor de divizare a sistemului dreptului
în ramuri de drept. Este cert că independenţa unei ramuri a dreptului se determină prin prezenţa
totalităţii elementelor distinctive individuale care ţin doar de ramura dată: obiectul, metoda,
principiile, funcţiile, izvoarele de drept etc.
În opinia prof. Ioan Ceterchi şi prof. Ion Craiovan „… în viziune tradiţională, ramura de drept
este definită ca un ansamblu distinct de norme juridice, legate organic între ele, care reglementează relaţii sociale ce au acelaşi specific, folosesc aceeaşi metodă sau acelaşi complex de metode”28.
După cum menţionează prof. D. Baltag, „Caracterul distinct şi unitar, trăsăturile specifice ale
relaţiilor sociale dintr-un anumit domeniu sau sector de activitate fac necesar şi posibil ca ele să
fie reglementate de o categorie aparte de norme”29.
De obicei ramura de drept este definită similar de doctrinari:
1) „un ansamblu de norme juridice care reglementează o categorie mai mare de relaţii sociale, legate între ele prin trăsături comune, folosind, de regulă aceeaşi metodă de reglementare”30;
2) „unitatea principală și cea mai mare a sistemului de drept, care se deosebeşte prin regimul
juridic specific de reglementare și care acoperă domenii întregi de relații sociale omogene”31;
3) „un ansamblu distinct de norme juridice, legate organic între ele, care reglementează
relaţii sociale ce au acelaşi specific (relaţii sociale omogene), folosesc aceeaşi metodă sau
acelaşi complex de metode”32.
Din aceste definiții conchidem că ramura de drept nu este un ansamblu de norme înglobate
în mod artificial, ci o unitate reală din cadrul sistemului de drept cu un regim juridic deosebit.
Potrivit prof. S.S. Alexeev „Acest regim juridic special este „un sistem de reglementare unificat,
care se caracterizează printr-o ordine specială de apariţie şi formare a conținutului drepturilor și
26 Guceac I. Statul şi poliţia. Chişinău: Cartier, 1997, 109 p.; Popa V. Drept parlamentar al Republicii
Moldova. Chişinău: ULIM, 1999, 232 p.; Balmuş V., Muntean V. Elemente de drept poliţienesc Chişinău:
Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2006, 240 p.; ���������������������������������������������
Furdui S. Argumente pro în vederea constituirii dreptului contravenţional ca ramură de drept autonomă în sistemul de drept al Republicii Moldova.
În: Revista Naţională de Drept, 2005, nr.9, p.27-31; Guţuleac V. Drept contravenţional. Chişinău: ULIM,
2006, 271 p.; Guţuleac V. Tratat de drept contravenţional. Chişinău: ULIM, 2009, 320 p.; Romandaş N.,
Proca L., Odinokaia-Negură I. Dreptul protecţiei sociale. Chişinău: Foxtrot, 2011, 382 p.
27 Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 251, 254.
28 Ceterchi I., Craiovan I. Introducere in teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL, 1998, p. 107.
29 Baltag D. Teoria generală a dreptului şi statului, Cimişlia: TipCim, 1996, p. 155.
30 Voicu C. Teoria generală a dreptului. Ed. revăzută şi actualizată, Bucureşti: Universul Juridic, 2008, p. 236.
31 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва:
Статут, 1999, c. 44.
32 Avornic Gh. Teoria generală a dreptului, ed. II, Chişinău: Cartier juridic, 2007, p. 321-322.
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responsabilităților, de realizare a acestora, specificul sancțiunilor şi metodelor de aplicare a acestora,
precum și prin principii unice, dispoziții generale, aplicabile acestui ansamblu de norme”33.
Prof. Ioan Ceterchi şi prof. Ion Craiovan consideră că „… împărţirea pe ramuri de drept trebuie să pornească de la obiectul reglementării juridice ca un criteriu fundamental. Caracterul
distinct şi unitar, trăsăturile specifice ale relaţiilor sociale dintr-un anumit domeniu sau sector de
activitate fac necesar şi posibil, ca ele să fie reglementate de o categorie aparte de norme”34.
Cu alte cuvinte, orice ramură de drept se caracterizează prin unitatea obiectului de reglementare și a metodei principale de reglementare.
Astfel, prof. Costică Voicu constată că „ramurile de drept se structurează după următoarele
criterii: obiectul reglementării juridice, respectiv relaţiile sociale ce cad sub incidenţa normelor
juridice; metoda reglementării, respectiv modalitatea practică de înfiinţare a conduitei subiectelor de drept; principiile comune ramurii respective de drept”35.
Prof. D. Baltag afirmă că „o problemă fundamentală pentru studiul sistemului dreptului este
acea a stabilirii criteriilor care stau la baza diviziunii dreptului în ramuri şi instituţii. Acestea
sînt, în principal, următoarele: obiectul reglementării juridice şi metoda de reglementare”, iar
prof. Gh. Avornic se pronunţă similar - „la baza divizării sistemului dreptului în ramuri de drept
şi instituţii juridice stau două criterii: obiectul şi metoda de reglementare juridică, primul fiind
considerat de bază, cel de-al doilea secundar”36.
După cum scrie prof. Ion Craiovan „Complexitatea ramurilor de drept se manifestă şi prin
faptul că în cadrul unora dintre ele mai multe instituţii juridice se pot grupa ca o subramură care
poate face obiectul unei reglementări juridice distincte în formă de cod/regulament etc., iar prof.
Gh. Avornic reiterează că „Unele ramuri de drept se divizează în subramuri, care constau dintro grupare de instituţii juridice ce formează obiectul unor reglementări juridice distincte sub
formă de coduri, regulamente etc., de exemplu: dreptul locativ sau dreptul maritim sînt subramuri ale dreptului civil”37.
Potrivit prof. Costică Voicu subramura de drept este „o grupare de instituţii juridice ce reglementează o categorie mai mare de relaţii sociale, grupate de regulă în coduri distincte. Sunt considerate subramuri de drept: dreptul maritim, dreptul vamal, dreptul contabil, dreptul fiscal,
dreptul penal militar, dreptul poliţienesc, dreptul parlamentar etc.”, iar ramura de drept – „un
ansamblu de norme juridice care reglementează o categorie mai mare de relaţii sociale, legate
între ele prin trăsături comune, folosind, de regulă aceeaşi metodă de reglementare”38.

Putem să conchidem că majoritatea instituţiilor juridice din sfera ştiinţei şi inovării se
grupează într-o subramură a dreptului administrativ - dreptul ştiinţei şi inovării, devenind
obiectul reglementării juridice distincte ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi al
altor acte normative.
În același timp, alți autori subliniază faptul că „unitatea de obiect și metodă nu este caracteristică tuturor ramurilor de drept”39, iar „aceeaşi metodă poate fi folosită de mai multe ramuri, sau
33 Алексеев С.С. Теория права. Москва: БЕК, 1994. c.105.
34 Ceterchi I., Craiovan I. Introducere in teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL, 1998, p. 106; Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 254.
35 Voicu C. Teoria generală a dreptului. Ed. revăzută şi actualizată, Bucureşti: Universul Juridic, 2008, p. 258.
36 Baltag D. Teoria generală a dreptului şi statului, Cimişlia: TipCim, 1996, p. 155; Avornic Gh. Teoria
generală a dreptului, ed. II, Chişinău: Cartier juridic, 2007, p.323.
37 Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 255; Avornic
Gh. Teoria generală a dreptului, ed. II, Chişinău: Cartier juridic, 2007, p. 321.
38 Voicu C. Teoria generală a dreptului. Ed. revăzută şi actualizată, Bucureşti: Universul Juridic, 2008, p. 236.
39 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Москва: Новый юрист, 1998, c. 454.
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aceeaşi ramură poate folosi mai multe metode”40. Acest lucru este valabil, mai ales, pentru ramurile noi de drept, care abia se constituie, cum ar fi: dreptul informaţional, dreptul comercial,
dreptul maritim, dreptul cosmic, dreptul agrar, dreptul ecologic etc. Toate acestea sunt așanumitele ramuri complexe de drept, care acoperă mai multe domenii de activitate ale societății şi
nu au, de regulă, doar o singură metodă de reglementare juridică. La acest grup poate fi pe deplin
atribuit şi dreptul ştiinţei şi inovării.
La etapa inițială ramurile complexe se separă, reieşind din obiectul reglementării juridice, iar
metoda de reglementare a relațiilor juridice poate fi mixtă. După etapa de dezvoltare și testare
științifică aceste ramuri de drept pot să-şi identifice metodă specifică de reglementare juridică.
„Prin metoda de reglementare se are în vedere modul în care statul acţionează asupra unor
relaţii sociale”41, menţionează prof. Ioan Ceterchi şi prof. Ion Craiovan, iar prof. D. Baltag consideră că „Alături de criteriul obiectului, nu ne putem lipsi de metoda pe care puterea de stat o
alege pentru reglementarea diferitelor categorii de relaţii sociale şi care face ca anumite norme,
deşi cu un obiect, comun să se separe într-o ramură aparte. Astfel unii autori au destins metoda
egalităţii juridice a subiectelor şi metoda reglementării autonome, metoda autoritară, metoda reglementării ş. a., alţii - metodele imperativă şi dispozitivă, metoda subordonării, metoda autonomiei şi egalităţii părţilor, metoda de recomandare etc.”42.
Prof. Ioan Ceterchi şi prof. Ion Craiovan consideră că „… legăturile strânse între ramurile de
drept public şi ramurile de drept privat au contribuit la apariţia a noi concepţii care atenuează diviziunea clasică public-privat. Astfel de exemplu P. Roubier argumentează existenţa unui drept mixt,
care la rândul său se împarte în drept mixt concret, şi drept mixt abstract. În opinia autorului, menţionat dreptul mixt concret poate fi numit dreptul profesiunilor şi cuprinde ansamblul de reguli şi
instituţii publice sau private grupate în funcţie de o profesie (dreptul comercial, legislaţia rurală)”43.
Deoarece după cum am menţionat anterior ştiinţa devine o profesiune începând cu secolul al
XIX-lea44, inclusiv şi pe teritoriul din hotarele Republica Moldova, dreptul ştiinţei şi inovării ca
drept mixt concret cuprinde ansamblul de reguli şi instituţii publice sau private din sfera ştiinţei
şi inovării. În aceleaşi timp, el este o subramură a dreptului administrativ, deoarece una din părţile raporturilor juridice ale dreptului ştiinţei şi inovării întotdeauna este cel puţin un organ al
administraţiei publice, iar în ansamblul normelor juridice ale dreptului ştiinţei şi inovării prevalează cele de drept public.
Luînd în calcul aceste considerente coroborate cu particularităţile raporturilor juridice care
se nasc între subiecţii activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, constatăm că aceste raporturi au o
natură juridică administrativă deşi se pot evidenţia unele particularităţi care indică apariţia
unei subramuri a dreptului administrativ – dreptul ştiinţei şi inovări.
Apariția ramurilor de drept complexe se datorează evoluţiei ramurilor de drept tradiţionale,
de bază, care, în mod inevitabil, a condus la o complexitate generală a reglementării juridice. La
rândul său, acest fapt a avut ca rezultat reglementarea statutului juridic al acelorași bunuri printr40 Baltag D. Teoria generală a dreptului şi statului, Cimişlia: TipCim, 1996, p. 156.
41 Ceterchi I., Craiovan I. Introducere in teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL, 1998, p. 106.
42 Baltag D. Teoria generală a dreptului şi statului, Cimişlia: TipCim, 1996, p. 155. Craiovăn I. Tratat
elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 254; Avornic Gh. Teoria generală a dreptului, ed. II, Chişinău: Cartier juridic, 2007, p. 322-323.
43	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ceterchi I., Craiovan I.,���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Introducere in teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL, 1998, p. 108; Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 256.
44 Istoria generală a ştiinţei publicată sub conducerea lui Rene Taton. Ştiinţa antică şi medievală. De la
origini la 1450. vol. I, Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1970, p. 9; ����������������������������������
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un număr mare de acte normative din diferite ramuri ale dreptului. În plus, în cadrul ramurilor
de bază treptat, au apărut obiecte de reglementare juridică relativ noi. În aceste circumstanţe,
chiar şi unii dintre susținătorii fideli ai interpretării tradiționale a conceptului ramurii de drept,
au recunoscut dreptul la existență a ramurilor şi subramurilor de drept complexe.
Această situație a condus la apariţia coliziilor și lacunelor în reglementarea juridică a relațiilor,
inclusiv cele care implică subiecţii din sfera ştiinţei şi inovării. Astfel, principala cauza de separare a subramurii de drept al ştiinţei şi inovării a fost specificul normelor de reglementare a relațiilor
sociale în sfera ştiinţei şi inovării, care în mod tradițional, se regăseau în alte ramuri de drept
(dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul muncii etc.).
În opinia noastră, apariţia unei noi subramuri de drept – dreptul ştiinţei şi inovării a fost favorizată de creşterea rolului social al sferei ştiinţei şi inovării în edificarea societăţii bazate pe
cunoaştere, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, apariţia unor raporturi juridice
şi norme juridice noi în rezultatul adoptării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, semnării Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea
Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) nr. 279 din 27.12.2011 pentru
asocierea la Spaţiul European de Cercetare prin programele comunitare de cercetare, în Republica Moldova.
Ca orice ramură de drept, dreptul ştiinţei şi inovării se deosebeşte prin obiectul şi metodele de
reglementare juridică. Obiectul de reglementare al dreptului ştiinţei şi inovării nu este ştiinţa şi
inovarea, ci totalitatea de relații sociale existente, în care cel puțin una dintre părți practică activitatea în sfera ştiinţei şi inovării sau administrează acest domeniu.
În acest context obiectul de reglementare al dreptului ştiinţei şi inovării include următoarele elemente:
1) subiecţii: persoane fizice – personalul ştiinţific, de conducere şi auxiliar, persoane juridice: organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv cele auxiliare, autorităţile administrative
din domeniu, autorităţile publice centrale şi locale etc.;
2) comportamentul lor, diferite acţiuni sau inacţiuni (elaborarea şi promovarea politicilor,
elaborarea şi adoptarea actelor normative, în special consensuale, distribuirea mijloacelor financiare, acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, atestarea cercetătorilor ştiinţifici, organizarea concursurilor de angajare a cercetătorilor ştiinţifici, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte din sfera ştiinţei şi inovării, înregistrarea proiectelor din sfera
ştiinţei şi inovării şi monitorizarea lor, înregistrarea rezultatelor ştiinţifice, inclusiv a obiectelor
proprietăţii intelectuale, organizarea concursurilor proiectelor de transfer tehnologic, organizarea concursurilor etc.);
3) obiectele lumii înconjurătoare (diferite bunuri sau fenomene) în legătură cu care subiecţii
menţionaţi intră în diferite raporturi unii cu alţii (patrimoniul de stat transmis în gestiune operativă organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, bunuri proprietate privată ale
organizaţiilor de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării etc.);
4) faptele sociale (evenimente, împrejurări), care apar în calitate de cauze nemijlocite pentru
apariţia sau stingerea relaţiilor corespunzătoare (constituirea, reorganizarea sau dizolvarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării).
Prin urmare, dreptul ştiinţei şi inovării constituie ansamblul normelor juridice, care reglementează, în regim de drept public, modelul consensual de administrare şi autoadministrare a
sferei ştiinţei şi inovării.
Potrivit prof. Ion Craiovan „Prin intermediul reglementării juridice, relaţiile sociale capătă o
fizionomie specifică şi devin raporturi juridice. Într-o formulare lapidară, se poate spune că, raportul juridic este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Pe de altă parte, …, normele
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juridice se realizează în viaţă prin raporturi juridice, ceea ce nu înseamnă că în mod necesar, acţiunea unei norme juridice creează un raport juridic, ca de pildă în cazul normelor juridice prohibitive, care dispun o interdicţie. Premisele fundamentale ale apariţiei raportului juridic sunt:
existenţa normei juridice, subiectele de drept şi faptele juridice”45.
Normele juridice din sfera ştiinţei şi inovării, ca şi în cazul celorlalte ramuri de drept, reprezintă reguli de conduită instituite de puterea publică, a căror aplicare este asigurată prin conştiinţa juridică, iar la nevoie, prin forţa coercitivă a statului. În ansamblul normelor juridice care alcătuiesc dreptul pozitiv, normele dreptului ştiinţei şi inovării se disting prin obiectul propriu de
reglementare reprezentat de faptele, actele şi operaţiunile care privesc realizarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării.
Convenţiile şi contractele colective de muncă încheiate între administraţiile organizaţiilor de
drept public din sfera ştiinţei şi inovării, instituţiilor şi întreprinderilor auxiliare din sfera ştiinţei
şi inovării şi angajaţi determină unele măsuri suplimentare în remunerarea, asigurarea socială,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, trai şi odihnă a angajaţilor etc. Aceste convenţii şi contracte
conţin norme juridice obligatorii, aplicabile în cadrul sferei ştiinţei şi inovării sau organizaţiilor
de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, instituţiilor şi întreprinderilor auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării, deci sunt, de asemenea, contracte administrative normative.
Pe bună dreptate prof. Carmen Popa menţiona că „pentru ca un raport juridic să se nască şi
să se desfăşoare este necesar să existe anumite premise, anumite condiţii obligatorii. Acestea sunt:
norma juridică, subiectele de drept şi faptele juridice. Existenţa concomitentă a acestor trei condiţii dă naştere raporturilor juridice, adică anumitor drepturi şi obligaţii corelative ale subiecţilor
raporturilor create”46.
Prin obiect al raportului juridic prof. Ion Corbeanu şi prof. Maria Corbeanu înţeleg „conduita pe care părţile şi-o asumă, şi-o stabilesc în cadrul unui raport juridic. Orice raport juridic
presupune un obiect, care este partea întregitoare a însuşi raportului juridic, fiindcă, în orice raport juridic, părţile îşi asumă o obligaţie, spre exemplu, să dea ceva, adică să transmită ceva, un
bun, o proprietate, să facă ceva anume, adică să construiască, să efectueze, să redacteze ceva, să
repare un bun, să presteze un serviciu, ori să nu facă ceva ce ar stânjeni pe celălalt subiect al raportului juridic, ceea ce presupune să-i respecte acestuia proprietatea, anumite drepturi personale nepatrimoniale recunoscute de lege, să nu-i tulbure posesia, să-i respecte onoarea”47.
Potrivit prof. Ceterchi I., Craiovan I., „Conduita umană ce se realizează de către subiecţii raportului juridic ca urmare a exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor constituie obiectul
raportului juridic”48.
În raporturile juridice ale dreptului administrativ întotdeauna o parte este un organ al administraţiei de stat, iar dintr-o perspectivă dominant obiectivă se constată că raportul juridic este
compus din două elemente: o materie dată, altfel spus, relaţia însăşi şi o idee, o regulă de drept
care reglementează această relaţie. Primul poate fi considerat ca un element material al raportului
juridic, ca un fapt, iar al doilea ca element ce conferă plasticitate faptului şi impune o anumită
formă în drept, de natură constitutivă. Interpretat în această manieră, conceptul de raport juridic
evocă ideea de regulă obiectivă, acesta neputând exista ca atare decât în măsura în care relaţia
socială este reglementată de către drept49

45
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Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 244.
Popa C. Teoria generală adreptului, București, 2001, p.228
Corbeanu I., Corbeanu M. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: 2002, p. 228.
Ceterchi I., Craiovan I., Introducere in teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL, 1998, p. 102.
Craiovăn I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001, p. 245.
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Raporturile juridice ale dreptului ştiinţei şi inovării sunt relaţii sociale reglementate de către
normele dreptului ştiinţei şi inovării, în majoritatea sa încadrate în Codul cu privire la ştiinţă şi
inovare al Republicii Moldova şi în alte acte normative. În temeiul normelor juridice adoptate de
puterea legislativă, de cea executivă sau de Academia de Ştiinţe a Moldovei, relaţiile sociale vizate
de aceste norme se transformă în raporturi juridice ale subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, a
căror executare este asigurată prin aplicarea legii de către autoritatea administrativă competentă
– Academia de Ştiinţe a Moldovei.
În opinia prof. Carmen Popa, „conţinutul raporturilor juridice este al doilea element constitutiv al acestora şi este format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la un raport
juridic concret, în strânsa lor interdependenţă şi conexiune şi care sunt prevăzute în norma juridică”, iar „raporturile juridice având aceste premise apar, fie ca urmare a îndeplinirii prescripţiei
normei, a dispoziţiei acesteia, fie ca urmare a aplicării sancţiunii ei pentru încălcarea prohibiţiei
stipulate”50.
Potrivit prof. Lidia Barac, „conţinutul raporturilor juridice este de natură a imprima specificul
raportului juridic de drept administrativ, cadru în care, … ansamblul drepturilor şi obligaţiilor
autorităţilor administraţiei publice, ca părţi ale raporturilor juridice administrative determină
însăşi competenţa materială a acestor organe”51.
Conţinutul raporturilor juridice din dreptul ştiinţei şi inovării este format din ansamblul
drepturilor şi obligaţiilor subiecţilor din sfera ştiinţei şi inovării, stabilite în Codul cu privire la
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi în alte acte normative, ceea ce presupune ca exercitarea,
respectiv îndeplinirea acestora să fie obligatorie.
Este cunoscut că prin „izvor de drept”, în sens formal-juridic, se subînţelege forma specifică
de exprimare a normelor juridice, care se prezintă într-o diversitate de modalităţi şi care poate
avea „haina” sau forma exterioară de act normativ, cutumă, contract normativ. Astfel, sunt izvoare ale dreptului ştiinţei şi inovării toate actele normative care reglementează raporturi juridice din
sfera ştiinţei şi inovării şi care în dependenţă de gradul lor de generalitate şi de specificitatea lor,
se împart în două mari categorii:
1. Izvoare generale reprezentate de actele normative al căror obiect de reglementare depăşeşte
problematica strictă a dreptului ştiinţei şi inovării, între domeniile reglementate găsindu-se şi
raporturi din sfera ştiinţei şi inovării.
În ierarhia izvoarelor dreptului ştiinţei şi inovării primul loc îl ocupă Constituţia Republicii
Moldova din 29 iulie 1994 – izvor al dreptului ştiinţei şi inovării, întrucît cuprinde reglementările cu caracter principial expres consacrate activităţii din sfera ştiinţei şi inovării: „Libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată”, „Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei naţionale şi mondiale”, „Statul trebuie să asigure: … d) stimularea cercetărilor ştiinţifice” 52
Intră, de asemenea, în categoria izvoarelor generale toate celelalte acte normative (legi, ordonanţe şi hotărîri ale Guvernului, decrete prezidenţiale etc.) prin care sunt reglementate arii sociale mai vaste, dar care conţin şi dispoziţii referitoare la sfera ştiinţei şi inovării53.
50 Popa C. Teoria generală adreptului, București, 2001, p.208
51 Barac L. Elemente de teoria dreptului. Bucureşti: All Beck, 2001, p. 108.
52 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, art. 33 alin. (1), (3), art. 126 alin. (2) lit. d). În:
Monitorul Oficial 1, 12.08.1994
53 Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.97. În: Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997, republicat În: Monitorul
Oficial al R. Moldova, ediţie specială din 08.02.2007, p.4; Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154
din 28.03.2003, art. 55 lit. g), art. 296-301. În: Monitorul Oficial 159-162/648, 29.07.2003: Legea cu privire la Guvern nr. 64 din 31.05.90, art. 3, 15. În: Veştile 8/191, 30.08.1990; Lege privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007, art. 4 lit. a). În: Monitorul Oficial 107-111/470, 27.07.2007.
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2. Izvoare speciale ale dreptului al ştiinţei şi inovării reprezentate de acte normative prin care
se aduc reglementări exclusiv sferei ştiinţei şi inovării.
În această categorie, evident, este preeminent Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, care reglementează raporturile juridice ce ţin de elaborarea şi
promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării, de activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, de informaţiile ştiinţifico-tehnologice, de acreditarea organizaţiilor în
sfera ştiinţei şi inovării, de atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare,
de protecţia proprietăţii intelectuale, de statutul juridic al subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării.
Întru completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din
15.07.2004, au fost adoptate o serie de acte normative prin care sunt reglementate diferite activităţi din sfera ştiinţei şi inovării54. Concomitent cu aceste acte normative emise de organe legislative şi executive, Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare emit acte normative în
concordanţă cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova şi cu
dispoziţiile actelor normative ale organelor legislativ şi executive.

54 Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138 din 21.06.2007.
În: Monitorul Oficial 107-111/476, 27.07.2007; Legea cu privire la scutirea de taxa vamală a unor
mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării nr. 115 din 18.05.2006. În: Monitorul
Oficial 181-183/828, 24.11.2006; Hotărîrea cu privire la aprobarea Normativelor de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi
inovării participanţi la proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale nr. 534 din
20.07.2012. În: Monitorul Oficial nr.155-159/585 din 27.07.2012; Hotărîrea cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi celor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 921 din 06.10.2010. În: Monitorul Oficial nr.197-199/1011 din
08.10.2010; Hotărîrea cu privire la crearea Comitetului Naţional de Asociere la Programul Cadru 7
pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al Comunităţii Europene nr. 515 din 17.08.2009. În:; Monitorul Oficial nr.131-134/580 din 28.08.2009; Hotărîrea cu privire la optimizarea infrastructurii sferei
ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar nr. 761 din 24.06.2008. În: Monitorul Oficial 112-114/758,
27.06.2008; Hotărîrea privind salarizarea personalului Instituţiei publice “Enciclopedia Moldovei” nr.
759 din 24.06.2008. În: Monitorul Oficial 112-114/757, 27.06.2008; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului nr. 173 din 18.02.2008. În:
Monitorul Oficial 42-44/252, 29.02.2008; Hotărîrea cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale
acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare nr. 12
din 17.01.2008. În: Monitorul Oficial 16-17/79, 25.01.2008; Hotărîrea cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat nr. 47 din
12.01.2007. În: Monitorul Oficial 10-13/62, 26.01.2007; Hotărîrea cu privire la măsurile de optimizare a
infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării nr. 1326 din 14.12.2005. În: Monitorul Oficial 168-171/1406,
16.12.2005; Hotărîrea cu privire la cuantumul plăţilor, normativelor pentru serviciile de evaluare şi acreditare şi modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 481 din 30.05.2005. În: Monitorul Oficial 77-79/537, 03.06.2005; Hotărîrea cu privire la aprobarea Statutului şi structurii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 1378 din
13.12.2004. În: Monitorul Oficial 233-236/1569, 17.12.2004; Hotărîrea cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice nr. 1025 din 14.09.2004. În: Monitorul Oficial 178-180/1222,
01.10.2004; Hotărîrea cu privire la plata indemnizaţiilor lunare viagere membrilor titulari şi membrilor
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 1073 din 29.09.2004. În: Monitorul Oficial
181/1258, 01.10.2004; Hotărîrea cu privire la aprobarea Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010 nr. 160 din 21.07.2005. În: Monitorul Oficial 104-106/503,
05.08.2005 etc.
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Izvoare speciale ale dreptului ştiinţei şi inovării pot fi grupate, în dependenţă de forma lor
exterioară în: acte normative imperative enumerate mai sus; contracte normative (acte normative
consensuale): tratate internaţionale55; contracte normative administrative56.
Considerăm că pentru dreptul ştiinţei şi inovării este specifică metoda consensuală, condiţionată de metoda autonomiei şi egalităţii părţilor în cadrul actelor normative consensuale
(contractelor administrative normative) – izvoare principale ale dreptului ştiinţei şi inovării.

55 Acordul privind cooperarea ştiinţifică dintre Guvernul Republicii Moldova şi INTAS - Asociaţia Internaţională pentru Promovarea Cooperării cu Savanţii din Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice, semnat la Bruxelles la 16 mai 1995, inclusiv a acordurile de prelungire a acestuia nr. 295 din
17.11.2005. În: Monitorul Oficial 168-171/823, 16.12.2005; Memorandumul de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Programcadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative
(2007-2013) nr. 279 din 27.12.2011. În: Monitorul Oficial 21-24/60, 27.01.2012.
56 Hotărîrea de Guvern nr. 27 din 22.01.2009 cu privire Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia
de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012. În: Monitorul Oficial 19-21/79, 03.02.2009; Hotărîrea de
Guvern nr. 80 din 28.01.2005 cu privire Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a
Moldovei pentru anii 2005-2008. În: Monitorul Oficial 47-50/305, 24.03.2006 etc.
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Summary
In Republic of Moldova public procurement and any other field arising from public-private relationships were controlled only the period after acquisition of independence and transition from the
communist regime, based on a communal property of the goods to a democratic regime, where, along
with public property is put in value and the private property contributing equally to fulfill the state
tasks and raising welfare of the population.
The normative framework in this area is the Public Procurement Law, No. 96-XVI from
13.04.20071, supplemented with the Law on public-private partnership no. 179-XVI from 10.07.2008,
Government Decision no. 834 of 13/09/2010 for approval of the Regulation of the public works
procurement and other legal acts that can be found in this presentation.
The main task of the public administrative authorities is to ensure the use of the public funds
under the principles of economic efficiency, efficiency and effectiveness with the purpose to realize
the objectives obtaining an optimal ratio between price and quality and efficient management of
public administration. However, adoption of an well-defined juridical regulations regarding the
procedure of the public procurement will contribute, greatly, to improve the financial management,
the efficiency the management of public assets under the transparency of the activity of the public
authorities, to combat corruption and protectionism, to form of a climate of confidence of economic
agents.
Assuring the lawfulness of public procurement is very important within the governing process, at
least for 2 main reasons: a) achieving the goal of satisfying a real public interest in community’s favor, and b) efficient expenditure of public finance.
In this context, we try to emphasize the positive practice accumulated in this short time compared to the successful practice of other states, and the errors of procedure and legislative gaps that
prevent the smooth running of things in the public procurement domain in the Republic of Moldova.
Keywords: public procurement, public-private partnership, public administrative authorities,
economic efficiency, financial management.

1 The law of public procurement, n. 96 from 13.04.2007, published: 27.07.2007 in Monitorul Oficial N.
107-111 art. N : 470;
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Introducere
Achiziţie publică se defineşte în legislaţia noastră ca fiind: procurare de bunuri, executare de
lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau câtorva autorităţi contractante. Ca şi
orice alt domeniu, care decurge din relaţiile de parteneriat public-privat achiziţiile publice au fost
reglementate doar în perioada de după căpătarea independenţei şi trecerii de la regimul comunist, bazat pe proprietatea obştească asupra bunurilor la un regim democratic, unde, de rând cu
proprietatea publică este pusă în valoare şi proprietatea privată care contribuie în egală măsură la
realizarea sarcinilor statului şi ridicarea bunăstării populaţiei. Cadrul normativ în acest domeniu
îl constituie Legea privind achiziţiile publice, nr 96/20072. Un an mai târziu, în scopul contribuirii
la atragerea de investiţii private pentru realizarea proiectelor de interes public, al creşterii eficienţei
şi calităţii serviciilor, lucrărilor publice şi altor activităţi de interes public, a utilizării eficiente a patrimoniului public şi a banilor publici, a fost adoptată Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/20083.
Ne vom opri în cele ce urmează la câteva din prevederile legislaţiei în vigoare, care, în opinia
noastră, împiedică sau, fac chiar imposibilă, uneori, atingerea scopului urmărit de stat în realizarea sarcinilor sale prin intermediul achiziţiilor publice, încercând să căutăm soluţii la multiplele
întrebări care apar în acest proces.
1. Ce se înţelege prin achiziţie publică ?
La această întrebare am aşteptat de la legiuitor un răspuns mai clar, şi anume, că : este un
contract administrativ (public), o formă de realizare a parteneriatului public-privat, încheiat în
strictă conformitate cu legea-cadru, care are drept obiect procurarea de bunuri, executarea de
lucrări sau prestarea de servicii cu utilizarea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor autorităţilor contractante. Legea ne oferă, însă, următoarea tălmăcire a noţiunii de contract
de achiziţii publice – « contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori
economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri,
executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentei legi » 4, fără a menţiona, însă, că
acest contract este o formă de realizare a parteneriatului public-privat. Nu a reparat această eroare nici Legea nr.179/2008, ci din contra, o reconfirmă consacrând următoarele forme de realizare
a parteneriatului public-privat: « contract de antrepriză/prestări servicii; contract de administrare
fiduciară; contract de locaţiune/arendă ; contract de concesiune ; contract de societate civilă ».5
După cum vedem, legiuitorul nostru a extins, în mod exagerat aria parteneriatului public-privat
asupra unui şir de contracte civile, menţionând printre acestea doar un singur contract administrativ (public) – contractul de concesiune. Această eroare a generat două concluzii juridice grave:
prima - contractele civile menţionate în legea PPP pot fi încheiate altfel decât sunt prevăzute în
Codul civil, doar dacă una din parţi este o autoritate publică care urmăreşte un interes general, şi,
a doua - achiziţia publică nu constituie o formă de manifestare a parteneriatului public-privat.

2 Lege privind achiziţiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din
27.07.2007. Aceasta Lege vine să înlocuiască Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997.
3 Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008, Monitorul Oficial nr. 165166 din 02.09.2008
4 Lege privind achiziţiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din
27.07.2007, art. 1
5 Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008, Monitorul Oficial nr. 165166 din 02.09.2008, art.18, alin. (1).
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În această ordine de idei, cu atât mai confuză ne pare a fi completarea făcută la art. 2 din Legea
privind achiziţiile publice, adăugându-se un nou aliniat în art. 2 : « Prezenta lege se aplică în modul corespunzător diferitelor forme de parteneriat public-privat neinterzise de lege »6. Ce a vrut să
spună legiuitorul prin aceasta ? Sunt cumva şi forme de parteneriat public-privat interzise de
lege ? A vrut să confirme natura de parteneriat public-privat a contractului de achiziţii publice ?
sau, dimpotrivă, să accentueze că acesta din urmă este pe o poziţie superioară faţă de normele de
reglementare a parteneriatului public-privat, consacrate în legea cadru nr. 179/2008. În opinia
noastră Legea privind achiziţiile publice, fiind una specială, reglementează un domeniu strict
determinat, prin urmare normele ei nu se pot impune domeniilor reglementate prin alte legi
speciale, cu atât mai mult asupra unei legi care, la rândul său, conţine reglementări generale şi
fundamentale pentru mai multe domenii comune sau asemănătoare achiziţiilor publice.
Totodată, legiuitorul evită să le denumească contracte administrative anume pe acele contracte prin care se realizează parteneriatul public-privat. Nici în legislaţia ce reglementează achiziţiile
publice, şi nici în Legea-cadru PPP, nu întâlnim termenul de contract administrativ. Cu toate
acestea, noţiunea de contract administrativ a fost inclusă în legislaţia Republicii Moldova, pentru
prima dată, în art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 cu următorul conţinut :
contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, având ca obiect
administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice.7 Criteriile expuse în această noţiune se regăsesc din plin, atât în caracteristicile contractului de achiziţie publică şi a contractului de concesiune, cât şi în caracteristicile
parteneriatului public-privat din preambulul Legii PPP. Însă, din păcate, legiuitorul nu face o legătură între acestea, lăsând să se interpreteze că, achiziţiile publice nu au nimic în comun nici cu
contractul administrativ, nici cu parteneriatul public-privat. În acelaşi timp, examinarea litigiilor
apărute în procesul de achiziţii publice sunt date în competenţa instanţelor de contencios administrativ, fapt, care confirmă încă o dată calitatea de contract administrativ a contractului de
achiziţie publică, acesta fiind unul din principalele criterii de deosebire a contractelor administrative de cele de drept comun, încă de la apariţia concepţiei de contract administrativ în doctrina
juridică franceză.8
Erorile legislative, menţionate mai sus, pe lângă faptul că inspiră şi provoacă elaborarea unor
teorii inutile în acest domeniu, au şi unele urmări mult mai distrugătoare în practica aplicării
procedurilor de achiziţie publică, făcând posibilă abaterea de la principiile de bază, interpretarea
şi executarea diferită a aceloraşi operaţiuni în procese de achiziţie publică similare. În opinia
noastră, achiziţiile publice, de rând cu concesiunea, sunt realizate prin contracte administrative
şi constituie fundamente de bază ale parteneriatului public-privat, iar legiuitorul are încă multe
de făcut pentru a racorda legislaţia naţională la cea europeană în acest domeniu.
2. Care sunt părţile în contractul de achiziţie publică ?
Nu a binevoit legiuitorul să ne dea un răspuns prea clar nici la această întrebare pe care o considerăm fundamentală atunci când este vorba despre un contract. Intr-o formulare indirectă părţile
din contractul de achiziţii publice le găsim în titlul capitolului III din Legea nr. 96/2007, denumit :
participanţii la procedurile de achiziţii publice, acestea fiind : autorităţile contractante şi operatorul economic, capitol, în care sunt consacrate drepturile şi obligaţiile părţilor din contract.
6 Lege privind achiziţiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din
27.07.2007, Art.2 al.(5) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
7 Legea contenciosului administrativ, nr.793-XIV din 10.02.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr.57-58/375 din 18.05.2000
8 A se vedea, CATANĂ, CRISTIAN MARIUS, (2011), Achiziţii publice, Bucureşti, Ed. Universul Juridic,
p.204 şi urm.
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Potrivit art. 12 din Legea nr. 96/2007, calitatea de autoritate contractantă o au : autorităţile
publice, persoanele juridice de drept public, asociaţiile acestor autorităţi sau persoane.
Deoarece, autorităţile publice nu au nevoie de caracterizare, fiind prevăzute expres în legislaţie, în alin. (2) al normei menţionate se consacră noţiunea de persoană juridică de drept public,
ca fiind, orice entitate căreia îi corespund următoarele criterii :
a) este constituită exclusiv pentru a satisface necesităţile de interes public, neavând scop lucrativ
(industrial sau comercial);
b) care dispune de personalitate juridică;
c) a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice ori a altor persoane juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administraţie, de conducere sau de supraveghere este format, în proporţie de peste 50 la sută,
din membri numiţi de către entităţile menţionate.
Dacă e să abordăm « in stricto senso » aceste criterii vom vedea că întreprinderile de stat şi
municipale nu au calitatea de autoritate contractantă deoarece au scop lucrativ, iar activitatea lor
nu este asigurată cu bani publici, fiind la autogestiune. În acelaşi timp, ele sunt fondate de către
stat, au la bază patrimoniul statului pe care îl gestionează întru realizarea activităţilor puse în
sarcina lor. Prin urmare, întreprinderile de stat şi municipale pot să-şi asigure unele necesităţi
(bunuri şi lucrări necesare activităţii lor) prin proceduri de achiziţii publice ca şi autoritatea publică care le-a fondat. Important este de a delimita sfera în care se aplică contractele comerciale şi,
în care procedura achiziţiilor publice este indicată sau obligatorie.
O soluţie pentru această situaţie se poate deduce din alin. (5) al aceleiaşi norme care consacră : Orice altă entitate care nu întruneşte cumulativ cerinţele specificate la alin.(2), poate fi
calificată autoritate contractantă la dorinţă sau la decizia organelor de conducere competente,
cu condiţia efectuării achiziţiilor în strictă conformitate cu prezenta lege. Sintagma utilizată în acest
text - la dorinţă sau la decizia organelor de conducere competente, este, în opinia noastră, o
formulare nereuşită din care nu se înţelege cu claritate la care organe de conducere s-a referit legiuitorul şi dacă se poate pune semnul egalităţii între dorinţă şi decizie atunci când sunt gestionaţi banii publici.
Nu punem la îndoială faptul că, la elaborarea textului acestei legi s-a ţinut cont de prevederile
dreptului european în materia achiziţiilor publice, drept dovadă ne serveşte conţinutul alin. (2)
din art.12, expus mai sus, care corespunde prevederilor art. 1, alin. 9 din Directiva nr. 2004/18/
CE9, cu următorul conţinut: autorităţile contractante sunt : statul, unităţile administrativ-teritoriale, organismele de drept public, precum şi asocierile formate din mai multe unităţi administrativteritoriale sau instituţii de drept public. Observăm, de asemenea, că textul este mult mai clar şi
concret, iar în ce priveşte excepţia consacrată la alin. (5) din art. 12 al Legii nr. 96/2007, prin care
i se atribuie necondiţionat oricărei entităţi calitatea de autoritate contractantă este o invenţie a
legiuitorului nostru obişnuit deja ca după orice regulă să includă şi careva excepţii, care, de obicei,
funcţionează mult mai bine decât regula.
Este important de menţionat că, Directiva nr.2004/18/CE, în anexa III, conţine şi o listă neexhaustivă a autorităţilor contractante care îndeplinesc condiţiile prestabilite10. Deşi o asemenea
listă ar facilita procesul de achiziţii publice şi ar apropia legislaţia naţională de cea europeană în
această materie Legea nr. 96/2007 nu conţine o astfel de anexă, cu o astfel de listă.
9	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Directiva nr.2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări, de bunuri şi de servicii
(Jurnalul Oficial Seria I., nr. 134, 30.04.2004, p.114 şi urm.)
10 A se vedea mai pe larg în lucrarea: LAZĂR, Ioan (2011), Jurisdicţii administrative în materie financiară,
Ed. Universul Juridic, pag. 270-275
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3. Cine coordonează procesul de achiziţie publică ?
În scopul reglementării de stat, efectuării supravegherii, controlului şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice a fost instituită Agenţia Achiziţii Publice, o autoritate administrativă de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, cu următoarele atribuţii de bază:
–– elaborează şi propune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative necesare executării prezentei legi, elaborează propuneri în ce priveşte modificarea şi completarea legislaţiei
privind achiziţiile publice;
–– coordonează, monitorizează, evaluează şi controlează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
–– întocmeşte, actualizează şi menţine lista operatorilor economici calificaţi şi lista de interdicţie
a operatorilor economici;
–– elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de achiziţii publice;
–– examinează şi înregistrează documentele de licitaţie înaintate de autorităţile contractante în
decurs de 15 zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării acestora la Agenţie;
–– examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţii publice;
–– examinează şi înregistrează contractele de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de
achiziţie în decurs de 15 zile calendaristice de la data depunerii şi înregistrării la Agenţie a
documentelor de licitaţie (cu excepţia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preţuri);
–– solicită reexaminarea sau anulează, după caz, rezultatele procedurilor de achiziţii publice;
–– solicită reexaminarea sau anulează, după caz, rezultatele procedurilor de achiziţii publice;
–– gestionează registrul automatizat al achiziţiilor publice şi editează Buletinul achiziţiilor publice;
–– colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine similare în domeniul achiziţiilor publice;
–– coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice, ş.a.11
Spre deosebire de conducerea centralizată cu procesul de achiziţii publice, înfăptuită de
Agenţia menţionată mai sus, în domeniul parteneriatului public-privat, Legea PPP, nr.179/2008
stabileşte un întreg şir de autorităţi competente să dirijeze cu acest proces, cum ar fi: Guvernul,
Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Agenţia Proprietăţii Publice de pe
lângă Ministerul Economiei şi Comerţului, autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat12, lăsând să se interpreteze din nou că achiziţiile publice
şi PPP sunt două procese absolut diferite. Deşi observăm, că în art. 2 din Legea PPP, legiuitorul
defineşte noţiunea de partener public, ca fiind: persoană juridică de drept public sau asociaţie a
acestei persoane, adică, exact aceiaşi formulare utilizată la definirea autorităţii contractante din
Legea achiziţiilor publice, pe care am analizat-o mai sus. Mai mult ca atât, în art.5 alin. (2) din
Legea PPP se consacră următoarele: Partenerul public este obligat să asigure publicarea comunicatelor informative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Buletinul achiziţiilor publice. Prin
urmare, contractele de parteneriat public-privat nu au un Buletin informativ propriu, urmând a
fi publicate în Buletinul achiziţiilor publice. Această interferenţă a textelor celor doua legi demonstrează încă o dată, că achiziţia publică nu este altceva decât una din formele parteneriatului public-privat.
O astfel de abordare a legiuitorului, vădit diferenţiată faţă de procedurile de achiziţie publică
în raport cu alte tipuri de proceduri de Parteneriat Public-Privat, întăreşte iluzia precum că, aces11 Lege privind achiziţiile publice, nr. 96-XVI, din 13.04.2007, Monitorul Oficial nr. 107-111 din
27.07.2007, art. 8, alin. (1), art. 9, ain. (1).
12 Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008, Monitorul Oficial nr. 165166 din 02.09.2008, art. 11-16
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te două procese indispensabile ale managementului public din administraţia modernă nu au nimic în comun.
În urma analizei textelor celor două legi, nr. 96/2007, cu privire la achiziţiile publice şi nr.
179/2008, privind PPP, putem trage concluzia, că legiuitorul nu a reuşit să reglementeze în spirit
european, prin proceduri clare şi transparente procesul de achiziţie publică şi nici nu a reuşit să
adopte norme-cadru de reglementare a parteneriatului public-privat cu evidenţierea şi punerea
în valoare a elementelor contractului administrativ prin care acest parteneriat se realizează. În
confirmarea celor spuse aducem următoarele argumente:
–– nici una din aceste legi nu conţine prevederi referitoare la caietul de sarcini, ca parte componentă şi element de bază al contractelor administrative, care conţine clauze obligatorii impuse unilateral, fără a putea fi negociate şi, care constituie unul din principalele criterii de
deosebire a acestora de contractele de drept comun. Chiar dacă, documentaţia standard,
inclusiv, caietul de sarcini model, a fost elaborată şi aprobată prin Hotărâre de Guvern13,
totuşi, anume în lege era necesar de a tălmăci acest termen şi de a concretiza că, caietul de
sarcini este un element obligatoriu al oricărui contract de parteneriat public-privat, inclusiv, la contractul de achiziţie publică de lucrări şi servicii;
–– stipularea de la art.18, alin. (1) din Legea PPP, precum că, parteneriatul public-privat se
realizează printr-un şir de contracte reglementate de Codul civil, cum ar fi: contract de
antrepriză/prestări servicii; contract de administrare fiduciară; contract de locaţiune/arendă ; contract de societate civilă, este, în opinia noastră, eronată şi, demonstrează încă odată,
că legiuitorul nu a înţeles deosebirea dintre un raport de drept comun în care una din părţi
poate fi şi o autoritate publică (ca persoană juridică de drept civil) iar obiectul acestui raport este domeniul privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale şi, un raport de
drept administrativ, după cum este în cazul contractului administrativ, în care autoritatea
publică nu este pe picior de egalitate cu partenerul privat, deoarece urmăreşte un interes
public, acţionează în regim de putere publică, gestionează finanţele publice sau bunurile
din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, fapt ce-i permite de
a impune unilateral anumite clauze obligatorii, incluse, de regulă, în caietul de sarcini;
–– ambele legi sunt aglomerate cu prevederi referitoare la procedura de licitaţie sau concurs,
care, în opinia noastră, se puteau regăsi în Regulamente aprobate de către Guvern, fără a fi
doar reproduse de acestea din urmă.
4. Cum este asigurată legalitatea în procesul de achiziţii publice ?
Asigurarea legalităţii procesului de achiziţii publice este importantă din mai multe motive. În
primul rând, pentru că, legalitatea întregii activităţi a administraţiei publice constituie un principiu fundamental al statului de drept, în al doilea rând, deoarece achiziţiile publice se fac pe banii
publici, cheltuirea cărora este strict reglementată de lege, şi, nu în ultimul rând, pentru a asigura
realizarea interesului general urmărit, adică, beneficiul întregii comunităţi prin rezultatul (produsul) achiziţiei publice.
Cu cât reglementarea juridică a unui domeniu de activitate al administraţiei publice este mai
clară şi adecvată, cu atât este mai uşor de a urmări legalitatea înfăptuirii acestei activităţi. Un pas
important în asigurarea transparenţei şi legalităţii achiziţiilor publice în Republica Moldova a
fost lansarea, în luna octombrie 2012, a sistemului informaţional automatizat „Registrul de Stat al
achiziţiilor”, despre rezultatele concrete ale căruia este prea devreme să ne pronunţăm.
13 Hotărârea Guvernuli nr.763 din 11.10.2012, cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru
realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216220 art. Nr : 825

556

Cu toate acestea, în opinia noastră, măsurile şi instrumentele de asigurare a legalităţii achiziţiilor publice, prevăzute de legislaţia în vigoare, nu sunt suficiente şi perfecte pentru a combate
fraudele specifice domeniului respectiv.
Din această perspectivă, vom face o analiza a legislaţiei din Republica Moldova pentru a vedea
în ce măsură este (sau nu) asigurată, atât legalitatea achiziţiilor publice, cât şi eficienţa cheltuirii
banilor publici.
După cum am menţionat mai sus, autoritatea administrativă de specialitate în domeniul achiziţiilor publice este, la nivel statal, Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor,
iar, la nivel teritorial, Agenţia îşi exercită atribuţiile prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.
Potrivit Legii14, această Agenţie (cu un personal de 30 de funcţionari) are rolul sa asigure întregul proces de achiziţii publice in Republica Moldova, începând de la elaborarea documentaţiei
standard, ajutor metodologic şi consultaţii, până la evidenţă, monitorizare şi soluţionare de conflicte. În opinia noastră, concentrarea tuturor acestor atribuţii la un singur organ administrativ,
riscă să compromită calitatea, corectitudinea şi legalitatea achiziţiilor publice.
Legea stabileşte, de asemenea, un şir de principii specifice procesului de achiziţii publice, cum
ar fi : utilizarea eficientă a finanţelor publice, transparenţa, asigurarea concurenţei, liberalizarea şi
extinderea comerţului internaţional, libera circulaţie a mărfurilor, tratament egal, imparţialitate,
nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, asumarea răspunderii în
cadrul procedurilor de achiziţie publică.15
Aceste principii, preluate, în mare parte, din practica si din legislaţia internaţională, demonstrează că, din punctul de vedere formal, Republica Moldova poate participa, ca partener, la piaţa
de bunuri si servicii publice a UE. În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont de faptul că, ţara noastră,
desprinsă de curând dintr-un regim comunist (autoritar) nu are experienţă în relaţiile economiei
de piaţă bazate pe parteneriat public-privat. In acest context, important este de a asigura de la bun
început corectitudinea şi legalitatea achiziţionării de bunuri şi servicii, precum şi, atribuirea de
către autorităţile publice a contractelor de lucrări publice, pentru a câştiga credibilitatea partenerilor străini.
Corectitudinea şi legalitatea achiziţiilor publice este condiţionată de calitatea reglementărilor
normative din domeniu (care să includă şi o listă a indicatorilor de fraudă din domeniul contractelor şi achiziţiilor publice, aşa cum găsim în legislaţia României) urmată de interpretarea şi executarea corectă a acestora.16
14 Art. 9 din Legea privind achiziţiile publice, nr 96 din 13.04.2007, Publicat : 27.07.2007 în Monitorul
Oficial Nr. 107-111 art Nr : 470
15 Art.6 din Legea privind achiziţiile publice, nr 96 din 13.04.2007, Publicat : 27.07.2007 în Monitorul
Oficial Nr. 107-111 art Nr : 470
16 A se vedea în acest sens experienţa României, descrisă de dr. Marius Cristian Cătană în lucrarea, Corupţia în achiziţiile publice – dimensiuni normative privind sisteme şi indicatori de fraudă în România,
publicată în volumul Conferinţei Internaţionale „Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice. Repercusiuni asupra accesării ţi managementul fondurilor structurale”, din 24-27 noiembrie 2011, Sovata,
România, Editura Universul Juridic, 2011, p. 94-104. Autorul face o analiză de valoare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului României nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi, care desprinde, în baza unor indicatori de fraudă relevanţi, 16 sisteme de fraude comune şi recurente, întâlnite în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice: - corupţie – mită şi comisioane ilegale; nedeclararea conflictelor de interese; practica de cooperare secretă; oferte discrepante; manipularea specificaţiilor; divulgarea datelor referitoare la licitaţii; manipularea ofertelor; atribuirea nejustificată unui
singur ofertant; fragmentarea achiziţiilor; combinarea contractelor; stabilirea incorectă a costurilor; manipularea preţurilor; neîndeplinirea specificaţiilor contractului; facturi false, duble sau cu preţuri excesive; furnizori de servicii fictivi; substituţia produsului.
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În această ordine de idei, ţinem să menţionam că, legiuitorul nostru nu a fost la fel de coerent
şi generos în consacrarea reglementărilor şi mecanismelor de asigurare a legalităţii, înţelegând să
puncteze şi să consacre, din toată gama de fraude posibile în domeniul achiziţiilor publice, doar
una: – coruperea din partea operatorilor economici. 17
Deşi coruperea constituie o infracţiune, prevăzută în art. 324-325 din Codul penal, iar constatarea acesteia ţine de competenţa organelor anticorupţie şi de urmărire penală, totuşi, de această
dată, legiuitorul a lăsat la latitudinea autorităţii contractante să decidă respingerea ofertei, în cazul când : „va constata că operatorul economic care a prezentat-o propune sau consimte să propună,
direct sau indirect, oricărei persoane cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat… al autorităţii
contractante o favoare în orice formă, … pentru anumite acţiuni… în avantajul său”(art.30 din
Legea nr 96/2007).
După cum vedem din conţinutul normei citate, aceasta nu ne oferă un mecanism clar de combatere a fenomenului infracţional din procesul de achiziţii publice, ci, dimpotrivă, măreşte uneori
tentaţia funcţionarilor publici de a accepta provocările de corupere a operatorilor economici, în
loc ca acestea să fie respinse şi denunţate.
Pentru ca şi operatorul economic să fie protejat de abuzul şi excesul de putere din partea autorităţii contractante, acesta, în cazul constatării unor nereguli în cadrul procedurilor de achiziţie, poate depune o contestaţie la Agenţia Achiziţii Publice după o procedură consacrată pe larg
în art. 71-74 din Legea privind achiziţiile publice.
După consumarea căii amiabile de rezolvare a litigiului apărut, atât refuzul de a soluţiona
contestaţia cât şi decizia Agenţiei poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Prin
aceasta se recunoaşte, în mod indirect, faptul că, contractul de achiziţie publică este un contract
administrativ. După cum am menţionat mai sus, singurul loc unde putem găsi noţiunea de contract administrativ este art. 2 din Legea contenciosului administrativ (nr.793/2000) în care, contractul administrativ este asimilat actului administrativ în ceea ce priveşte calea judiciară de verificare a legalităţii întocmirii acestuia.
Aici, însă, nu putem trece cu vederea faptul că, după 13 ani de la adoptarea Legii contenciosului administrativ ( nr.793/2000), în opinia noastră, în Republica Moldova nu există justiţie administrativă, deoarece, nu au fost încă înfiinţate instanţe specializate (sub formă de colegiu de
contencios administrativ la Curţile de Apel şi la Curtea Supremă de Justiţie), iar, în practică, legalitatea actelor administrative (inclusiv a contractelor administrative) este judecată de instanţele
de drept comun ( Colegiul civil, de contencios administrativ şi comercial) după aceiaşi procedură
ca orice altă cauză civilă. Nici chiar în registrele şi formularele de dare de seama a instanţelor judecătoreşti nu există rubrica – cauze de contencios administrativ – acestea fiind numite: „cauze

17 Legea privind achiziţiile publice, nr 96 din 13.04.2007, Publicat : la 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr.
107-111: Articolul 30. Coruperea din partea operatorilor economici
(1) Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care va constata că operatorul economic care a
prezentat-o propune sau consimte să propună, direct sau indirect, oricărei persoane cu funcţie de răspundere sau oricărui angajat, fost sau actual, al autorităţii contractante o favoare în orice formă, o ofertă de
angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii ori aplicarea unor proceduri
de achiziţie în avantajul său.
(2) Respingerea ofertei şi motivele respingerii vor fi consemnate în darea de seamă privind procedura de
achiziţie şi vor fi comunicate imediat operatorului economic în cauză.
(3) Agenţia va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere
comis de operatorul economic sau de reprezentantul autorităţii contractante.
(4) Contractele de achiziţii publice obţinute prin corupere, confirmată de hotărîrea definitivă a instanţei
judecătoreşti, sînt nule.
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civile examinate în ordinea contenciosului administrativ”.18 Prin aceasta promptitudinea depistării şi stopării acţiunilor ilegale ale autorităţilor publice (în toate domeniile, inclusiv, achiziţii publice) este grav compromisă.
La fel de ambiguu este şi textul prevăzut în art. 75 din Legea privind achiziţiile publice, care
consacră o reglementare devenită „tradiţională” în legislaţia noastră, precum că: „Încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice atrage după sine răspunderea disciplinară (inclusiv materială), civilă, contravenţională şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare”. Adeseori, „legislaţia în
vigoare” nu conţine prevederi relevante aplicabile domeniului respectiv, sau, este foarte greu de a
găsi analogia potrivită în aglomeraţia de legi existentă. Această formulare, extrem de generalizată
(în care, observăm că este omisă răspunderea administrativă, deşi aceasta este cea mai indicată în
procedurile de achiziţie publică), pe lângă faptul că nu spune nimic, poate, în anumite condiţii,
chiar şi să încurajeze activitatea frauduloasă în loc sa asigure legalitatea în acest domeniu.
Prezenţa unor asemenea lacune în legislaţia noastră împiedică formarea unor mecanisme viabile de asigurare a legalităţii procesului de achiziţie publică. De aceea, considerăm extrem de
importantă adoptarea unor norme juridice clare, atât de definire, cât şi de sancţionare a fraudelor
din domeniul achiziţiilor şi a altor contracte publice, deoarece, în ultimă instanţă, fiecare din noi
(ca contribuabili) suntem vătămaţi prin aceste fraude.
În acelaşi timp, susţinem pe deplin opinia adoptării unor măsuri pozitive, cum ar fi: „metodele de stimulare a personalului, atât prin specializarea acestuia în domeniul de activitate, cât şi
prin aplicarea corectă a stimulentelor financiare prevăzute de actele normative în vigoare, care
pot determina creşterea performanţelor, abilităţilor şi motivării specialiştilor în achiziţii publice
din structurile administraţiei publice”.19
În acest context, este foarte important pentru Republica Moldova (care este la început de cale
de dezvoltare democratică) să pornească de la instruirea şi perfecţionarea personalului din administraţia publică pe toate domeniile de activitate, inclusiv, cel al contractelor şi achiziţiilor publice. Nu mai puţin important este, formarea unei autorităţi autonome de monitorizare şi control a
acestui proces, alta decât Agenţia Achiziţii Publice care îndeplineşte astăzi şi aceste atribuţii.
Concluzii
Ca o concluzie generală putem spune, că în legislaţia Republicii Moldova sunt reglementate
prin legi speciale doar două tipuri de contracte administrative, care nu se regăsesc în Codul civil
– contractul de concesiune şi cel de achiziţie publică. Fie din cauza imperfecţiunii legislaţiei în
domeniu, fie din lipsă de experienţă, concesiunea se practică prea puţin iar, achiziţiile publice au
devenit cel mai fertil teren pentru dezvoltarea corupţiei şi a protecţionismului. Acestea din urmă
se întâmplă şi din cauza lipsei unor criterii clare de determinare a fraudelor specifice procesului
de achiziţie publică. Exemple de asemenea criterii putem găsi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 66 din 29.06.201120, criterii care corespund prevederilor legislaţiei şi standardelor europene în această materie.
Reieşind din cele menţionate, pentru a îmbunătăţi sistemul achiziţiilor publice din Republica
Moldova, considerăm necesar mai întâi de a studia multidisciplinar acest sistem, de a elabora
mecanisme perfecte de parteneriat public-privat, în baza principiilor unanim recunoscute în spa18 Mai pe larg despre procedura contenciosului administrativ vezi în lucrarea : Maria Orlov, Curs de
contencios administrativ, tip. „Elena V.I.” S.R.L., Chişinău, 2009, pp. 85-156
19 Marius Cristian Cătană, lucrarea citată, p.105
20 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României, nr. 66 din 29.06.2011, privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 30.06.2011
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ţiul european, după care va fi mult mai uşor de îmbrăcat aceste mecanisme de management public în haine juridice potrivite. În caz contrar, prin adoptarea de legi « la modă » nu facem decât
să amplificăm « inflaţia legislativă », aglomerând cadrul normativ în vigoare cu prevederi contradictorii, care de multe ori se exclud una pe alta, ceea ce face imposibilă aplicarea uniformă a legislaţiei, combaterea corupţiei şi realizarea principiilor bunei guvernări.21
În acelaşi timp, numai o corelare cât mai perfectă a măsurilor de constrângere (consacrate în
normele juridice) cu masurile de stimulare şi perfecţionare a specialiştilor din administraţia publică ( prevăzute în programele de reforme din administraţia publică şi în planurile de acţiuni
concrete pe anumite domenii de dezvoltare), va putea asigura legalitatea şi eficienţa achiziţiilor
publice şi realizarea altor contracte administrative care implică cheltuirea banilor publici.
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Abstract:
The essential characteristics of the administrative contracts, from which species is the contract of
public-private partnership contract and which distinguish them from the civil contracts, is that in
the case of the first at least one from the contract subjects is a public legal person.
The parties in the public-private partnership contract are on one side, the public partners, represented by the public authorities or public institutions, which action at the central level or at the local
level, with public legal personality or any association of legal persons of public law, but on the other
hand, the private partners representatives of individuals or private legal, or association of these,
constituted according to the existent Law.
Keywords: administrative contracts, public-private partnership, contract subjects
Introducere
Caracteristica esenţială a contractelor administrative, din specia cărora face parte şi contractul de parteneriat public-privat şi care le deosebeşte de contractele civile, este aceea că în cazul
primelor cel puţin unul dintre subiectele contractului este o persoană juridică de drept public.
Astfel, dacă subiect al contractului civil, poate fi orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu, sau orice persoană juridică, în cazul contractelor administrative, cel puţin un
subiect trebuie să aibă “o calitate” specială şi anume să fie o autoritate publică au o persoană juridică de drept public.
Pentru ca contractul de parteneriat public-privat să producă efecte juridice, părţile contractante trebuie să aibă capacitate de a contracta.
Capacitatea de a contracta a partenerului public
În dreptul public conceptul de capacitate se identifică cu cel de competenţă a persoanei juridice de drept public. Prin competenţă “se înţelege acea situaţie juridică generală, impersonală,
legală care permite agenţilor administraţiei publice să îndeplinească acte juridice”1.
Potrivit art. 2 din Legea cu privire la parteneratul public-privat nr. 179 din 10.07.20082, calitatea de partener public în contractul de parteneriat public-privat o poate avea orice “persoană
juridică de drept public sau asociație a acestei persoane care stabilește un raport de parteneriat
public-privat”.
1 George Costi, Noţiunea contractului administrativ, Monitorul Oficial şi imprimeriile statului. Imprimeria centrală, Bucureşti, 1945, p. 32.
2 Legea cu privire la parteneratul public-privat nr. 179 din 10.07.2008// publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 165-166 din 02.09.2008.
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În lipsa unui act normativ care să ne ofere o listă a persoanelor juridice de drept public, considerăm că pot avea calitatea de partener public într-un contract de parteneriat public-privat
orice organism al statului, autoritate publică sau instituție publică, care acționează la nivel central
ori la nivel local.
O problemă care în opinia noastră suscită interes este aceea dacă autorităţile publice locale, respectiv consiliile locale sau raionale, ca autorităţi deliberative şi respectiv primarii şi preşedinţii
consiliilor raionale, ca autorităţi executive pot avea calitatea de parteneri publici, deoarece legiuitorul conferă această calitate doar persoanelor juridice de drept public. Ca atare, autorităţile administraţiei publice locale, care nu sunt înzestrate cu personalitate juridică nu pot avea calitatea de părţi
contractante în contractul de parteneriat public privat, o atare calitate putând să o aibă doar persoana juridică de drept public, întrucât dispune de un patrimoniu propriu, constituit din totalitatea
drepturilor și obligațiilor de natură patrimonială, respectiv unităţile administrativ-teritoriale.
În literatura de specialitate3 s-a exprimat opinia că, poate avea calitatea de parte contractantă
într-un contract administrativ fie o autoritate/instituție publică care are personalitate juridică de
drept public, fie un organism public lipsit de personalitate juridică, dar căruia competența stabilită prin lege îi permite să încheie contracte administrative.
Astfel, consiliile locale sau raionale, primarul sau președintele raionului, în calitate de
autorități publice locale, nu pot avea calitatea de parteneri publici într-un contract de parteneriat,
deoarece nu au personalitate juridică, însă au competența exclusivă în procesul de inițiere, selectare, aprobare și atribuire a unui contract de parteneriat public-privat(consiliile locale și raionale), respectiv semnarea contractelor de parteneriat public-privat(primarul sau președintele raionului), așa cum de altfel prevede art. 15 din Legea nr. 179 din 10.07.2008 .
Se impune, de asemenea, remarca că, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 179 din 10.07.2008,
calitatea de partener public o poate avea orice asociere de persoane juridice de drept public, respectiv autorități publice sau instituții publice, fără ca legiuitorul să distingă între persoanele juridice de drept public sau de drept privat. Spre exemplu, constituirea unor asemenea asociații sunt
reglementate prin dispozițiile art. 14 alin. 2 lit. j) din Legea privind administrația publică locală nr.
436 din 28.12.20064, care stabilește că consiliile locale decid, în condiţiile legii, asocierea cu alte
autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi
servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei
publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. În acest caz, persoana juridică
rezultată în urma asocierii între două persoane de drept public, cum sunt unitățile administrativteritoriale, este calificată de lege ca fiind persoane juridice de drept privat5.
Pentru a facilita încadrarea diverselor persoane juridice în categoria celor de drept public,
ca de altfel și a autorităților și instituțiilor publice, este recomandabil ca în legislația națională
a fiecărei țări să existe un act normativ, care să ne ofere o listă a “entităților incluse în sfera
dreptului public6”, având la bază condițiile prevăzute de Directivele nr. 2004/18/CE7 și nr.
3 C. Silviu Săraru, “Capacitatea autorittăilor/instituțiilor publice de a încheiea contracte administrative”,
în Revista “Dreptul” nr. 1/2010, pag. 114.
4 Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006// publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.
5 În lipsa unor reglementări speciale în această materie, se vor aplica dispozițiile generale în materie de
persoane juridice, conform art. 180-191 Codului civil al Republicii Moldova.
6 Monica Amalia Rațiu, Simona Gherghina, Legea parteneriatului public-privat, Editura Monitorul Oficial, București, 2011, pag. 101.
7 Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice
de lucrări, de bunuri și de servicii
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2004/17/CE8. Bineînțeles, lista nu va avea un caracter exhaustiv, întrucât conceptul de „entitate inclusă în sfera dreptului public” este susceptibil de o interpretare extensivă, într-o manieră
funcțională, pe baza analizei întrunirii criteriilor în fiecare caz în parte9.
Potrivit art. 1 alin. 9 din Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, autorităţile contractante sunt: statul,
unităţile administrativ-teritoriale, organismele de drept public, precum şi asocierile formate din
mai multe unităţi administrativ-teritoriale sau instituţii de drept public. Organismul de drept
public este definit ca fiind orice organism constituit pentru a îndeplini în mod expres cerinţe de
ordin general, de altă natură decât industrial sau comercial, care are personalitate juridică, a cărui
activitate este finanţată în cea mai mare parte de stat, de colectivităţile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora sau ale cărui organe de administrare/conducere/supraveghere sunt alcătuite în majoritate de către stat, de colectivităţile locale sau de alte organisme de drept public.
În România, de exemplu, pot avea calitatea de parteneri publici, orice organism al statului,
autoritate publică sau instituţie publică, care acţionează la nivel central, regional sau local, precum şi orice organism, cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de
interes general fără caracter comercial sau industrial şi care este finanţat, în majoritate, de către
un partener public ori de către un organism de drept public, se află în subordinea ori este supus
controlului unui partener public sau unui alt organism de drept public, ori care are în compo
nenţa consiliului de administraţie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia, numiţi de către un partener public sau de către un organism de drept public. De asemenea, în accepţiunea art. 8 lit. e) din lege, au calitatea de parteneri
publici orice asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici dintre cei prevăzuţi mai
sus(art. 8 din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/201010).
În această ordine de idei, calitatea de partener public o poate avea și orice organism, altul
decât un organ al statului, autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central
sau regional, cu personalitate juridică care poate fi de drept public sau de drept privat, întrucât
legiuitorul nu distinge sub acest aspect, se poate concluziona faptul că au calitatea de parteneri
publici în contractul de parteneriat public-privat şi organismele de drept privat. Singura condiție
este aceea ca acel organism cu personalitate juridică să fie înfiinţat pentru a satisface nevoi de
interes general, dar fără scop comercial sau industrial, de unde s-ar putea concluziona faptul că,
persoanele juridice de drept privat, asimilate autorităţilor publice, care, potrivit legii, au dobândit
statutul de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, dar numai în regim
de putere publică, cum sunt operatorii serviciilor de utilităţi publice, societăţi comerciale cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale, nu pot avea calitatea de partener public, întrucât aceste persoane juridice de drept privat, operatori economici prestează serviciul public în
scop comercial, finanţându-se din contravaloarea serviciilor furnizate.
Totodată, calitatea de partener public, potrivit legislației din România, o poate avea orice asociere formată din mai mulţi parteneri publici, care pot fi persoane juridice de drept public sau
persoane juridice de drept privat, cum ar fi spre exemplu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, constituite în scopul realizării
în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori a furnizării în comun a
8 Directiva 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele
apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
9 Idem, pag. 101.
10 Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 din România//publicată în Monitorul Oficial al României nr. 676 din 5.10.2010.
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unor servicii publice. De altfel, pot deveni parteneri publici în contractul de parteneriat publicprivat și asociațiile și fundațiile înființate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/200011, constituind persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, dar care exercită activități de
utilitate publică, dobândind în multe cazuri statutul de utilitate publică prin hotărâre de Guvern.
De asemenea, tot în categoria partenerilor publici12, care pot încheia un contract de parteneriat
public-privat, pot fi incluse organismele profesionale, persoanele juridice de drept privat declarate de utilitate publică și asimilate autorităților publice, în accepțiunea Legii contenciosului administrativ nr. 554/200413.
Lucrurile s-au schimbat în România după apariția O.U.G. nr. 86/201114, prin care s-a introdus
un important element comunitar, astfel sfera partenerialor publici nefiind limitată la persoanele
de drept public român, ea incluzând autorități, instituții sau parteneri publici din toate statele
Uniunii Europene, sau asocieri ale acestora.
De asemenea, pot avea calitatea de partener public chiar și persoanele juridice, considerate de
drept privat, dacă operează în domenii precum gaze, apă, energie, poștă etc., respectiv aparțin
statelor Uniunii Europene.
În acest context, menționăm că calitatea de partener public o are orice organism al statului,
autoritate publică sau instituție publică, care acționează la nivel central ori la nivel local, cu personalitate juridică de drept public, cât și persoanele juridice de drept privat, născute prin asocierea persoanelor juridice de drept public în scopul satisfacerii unor nevoi de interes general.
Capacitatea de a contracta a partenerului privat
Legiuitorul desemnează neunitar partenerul privat în cadrul parteneriatului public-privat, referindu-se la acesta fie prin sintagma „partener privat”, fie prin cea de „investitor”(de exemplu, în art.
19 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 179 din 10.07.2008)), fie prin cea de „operator economic”(de exemplu,
art. 49, 50, 57, 60 din Hotărârea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat15).
Prin art. 2 din Legea nr. 179 din 10.07.2008, legiutorul definește noțiunea de “partener privat”,
care este o persoană juridică de drept privat sau persoană fizică și/sau asociație a acestora, care a
devenit parte într-un parteneriat public-privat. Pentru a ajunge, însă, la momentul semnării contractului de parteneriat public-privat, pe tot parcursul procesului de selecție, partenerul privat
este denumit ofertant, calitate pe care o poate avea persoana juridică de drept privat sau persoană
fizică și/sau asociație a acestora care înaintează ofertă în vederea stabilirii unui pareneriat publicprivat.
Precizăm că, separat de aceste definiții, art. 4 din H.G. nr. 476 din 04.07.2012 definește „partenerul privat” drept operatorul economic cu care a fost semnat contractul de parteneriat publicprivat, în timp ce calitatea de “operator economic” o pot avea persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice şi/sau persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale.
11 Ordonanța Guvernului cu privire la asociații și fundații nr. 26/2000// publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 39 din 31.01.2000.
12 Pentru o enumerare a persoanelor de drept public, respectiv de drept privat care pot avea calitatea de
partener public în contractul de parteneriat public-privat a se vedea Oliviu Puie, op. cit., 293-303.
13 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004// publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1154
din 07.12.2004.
14 O.U.G. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010//
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1154 din 07.12.2004.
15 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard și condițiile
generale de selectare a partenerului privat nr. 476 din 04.07.2012// publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 143-148 din 13.07.2012.
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Din analiza comparativă a noțiunilor de „partener privat” și „operator economic” se desprinde concluzia că, printr-o necorelare legislativă, contrară normelor de tehnică legislativă, conceptualizarea noțiunii de operator economic nu era necesară, deoarece este similară celei a partenerului privat reglementată în Legea nr. 179 din 10.07.2008. În sensul legii, partenerul privat este
parte la contractul de parteneriat public-privat, poziție contractuală pe care a dobândit-o în urma
procedurii de selectare stabilită de lege, calitate pe care o poate avea persoana fizică sau persoana
juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice și/sau persoane juridice, cu care a fost
semnat contractul de parteneriat public-privat.
Se propune, de lege ferenda, compatibilizarea legală a celor două noțiuni, aflate în strânsă
corelație și interdependență, în sensul că partenerul privat este orice persoana fizică sau persoana
juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice și/sau persoane juridice, cu care a fost
semnat contractul de parteneriat public-privat.
În ceea ce privește calitatea de partener privat în contractul de parteneriat public-privat, a
asocierilor de persoane juridice, în lipsa unei dispoziții legale exprese, apreciem că această calitate o pot avea atât asocierile, care au scop lucrativ(societăți comerciale, întreprinderi, cooperative),
cât și cele cu scop nelucrativ(organizațiile necomerciale reglementate în art. 180-198 Codul civil
al R. Moldova).
Privitor la acest subiect, art. 51 din H. G. nr. 476 din 04.07.2012 stipulează că mai mulți operatori economici(parteneri privați) au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură
sau ofertă comună fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În acest
caz, va avea calitatea de partener privat fiecare din operatorii economici care s-au asociat, persoane juridice, dar candidatura sau oferta pentru a participa la procedura de atribuire a contractului
va fi comună.
Totuși, conform art. 52 din H. G. nr. 476 din 04.07.2012, partenerul public are dreptul de a
solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună, depusă de ofertantul
precalificat, este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului ce urmează a fi atribuit.
Legalizarea asocierii mai multor parteneri privați poate să îmbrace forma unei noi persoane
juridice, prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a forma o nouă persoană juridică
sau prin absorbția unei persoane juridice, care își încetează activitatea, de către o altă persoană
juridică. În acest caz, calitatea de partener privat o va avea persoana juridică nouă rezultată în
urma fuziunii mai multor persoane juridice, sau persoana juridică care a absorbit o altă persoană
juridică.
Concluzii
În baza celor expuse, considerăm că, partenerul privat trebuie să îndeplinească și anumite
cerințe de capacitate tehnică și profesională, în funcție de specificul fiecărui proiect, precum și
reglementarea unor cerințe generale aplicate tuturor partenerilor privați.
În ce priveşte partenerul public, acesta, în contractul de parteneriat public privat, poate fi
numai o persoană juridică de drept public sau, asocieri ale acestora, fără a distinge între calificarea de drept public sau de drept privat. Calitatea de partener privat, drept parte contractantă care
a dobândit această calitate în urma semnării contractului de parteneriat public-privat, o pot avea
persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice şi/sau persoane juridice, constituite conform legislației în vigoare, în vederea realizării unui serviciu de
interes public.
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Abstract
The offer to conclude a contract and its acceptance in the new Civil Code
In this paper we analyse the offer and its acceptance – as special elements of an agreement.
An offer to conclude a contract is a proposal that contains sufficient elements for forming a contract and it expresses the intent of the party making the offer to commit itself if the offer is accepted
by its addressee.
Acceptance may take the form of any act or action of the addressee that unequivocally demonstrates the latter’s agreement regarding the offer proposed and transmitted to him/her.
A contract is considered concluded when an offer and its acceptance are concordant.
Keywords: offer, acceptance, contract.
Articolul 1166 Cod civil defineşte contractul ca fiind „acordul între două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic” . Putem observa că definiţia cuprinsă în noul cod civil reia în parte definiţia contractului din art. 942 al vechiului cod civil.
Diferenţa adusă de noua reglementare este dată de faptul că printre efectele contractului, pe lângă
constituirea şi stingerea, a fost introdusă şi modificarea unui raport juridic.
În plus, definirea contractului drept acord de voinţe este justificată întrucât nu se poate vorbi
despre un acord de voinţă, ca în trecut, deoarece un contract nu implică o voinţă, ci două sau mai
multe voinţe. Întâlnirea voinţelor este un proces psihologic complex, în cadrul căruia sunt relevante în special cauza şi consimţământul, ca elemente de fond ale contractului1.
Oferta de a contracta reprezintă manifestarea „perceptibilă”, externă, a consimţământului
părţii de a încheia un anumit contract.
Potrivit prevederilor art. 1188 „o propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine suficiente elemente pentru formarea contractului şi exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar”. Articolul anterior indicat mai prevede faptul că oferta
poate proveni de la persoana care are iniţiativa încheierii contractului, care îi determină conţinutul
sau, după caz, care propune ultimul element esenţial al contractului. Dispoziţiile referitoare la
consimţământ, ca element esenţial pentru formarea contractului, aplicabile inclusiv contractului
de societate, cuprinse in articolele 1182-1203, se aplică în mod corespunzător şi atunci când împrejurările în care se încheie contractul nu permit identificarea ofertei şi a acceptării.
Propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar şi în ipoteza în care ar fi precisă, nu
are valoarea juridică a unei oferte, ci doar, în funcţie de împrejurările concrete, are valoarea unei
solicitări de ofertă sau intenţie de negociere2. În mod excepţional totuşi, propunerea adresată
1 Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, conform
noului Cod civil , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 89-90: 102-112.
2 Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Edituta Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 36-38.
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unor persoane nedeterminate valorează ofertă, dacă această concluzie rezultă din lege, cutumă
sau reiese, în mod cert, din împrejurări concrete.
Articolul 1191 alin. 1 Cod civil prevede că oferta cu termen este irevocabilă. Acest caracter
poate fi atribuit ofertei şi atunci când el rezultă din „acordul părţilor, al practicilor statornicite
între acestea, al negocierilor, al conţinutului ofertei ori al uzanţelor”. Putem observa cu claritate
particularităţi specifice dreptului comercial şi al afacerilor, şi anume oferirea de valoare juridică
„practicilor statornicite” între părţile contractului.
În articolul 1193 alin. 1 Cod civil este reglementată oferta fără termen de acceptare, adresată
unei persoane absente, textul de lege prevăzând faptul că această ofertă trebuie menţinută un
termen rezonabil, în funcţie de împrejurări, pentru a permite destinatarului să o primească, să o
analizeze şi să expedieze acceptarea.
Spre deosebire de oferta fără termen de acceptare adresată unei persoane absente, acelaşi gen
de oferă, însă adresată unei persoane prezente, nu produce efecte dacă nu este acceptată de îndată. Situaţia este aceeaşi şi în cazul ofertei transmise prin telefon, fax, e-mail sau alte mijloace
moderne de comunicare la distanţă.
Oferta este lovită de caducitate, atunci când ea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit, sau
atunci când destinatarul o refuză. Pentru situaţia în care ofertantul decedează sau devine incapabil, caducitatea ofertei irevocabile, va interveni doar dacă acest lucru este impus de natura afacerii
sau de împrejurări (articolul 1195 alin. 2 Cod civil).
Raportat la funcţia comercială pe care o realizează, oferta de a contracta, este facultativă sau
fermă.
Cea facultativă este adresată unor beneficiari determinaţi sau nu. Acest tip de ofertă, mai este
numită în dreptul comercial şi ofertă publicitară, informativă sau fără obligaţii3. Acest tip de ofertă nu creează vreun fel de obligaţii specifice în sarcina ofertantului, având doar rolul de a informa
potenţialii destinatari. Drept consecinţă, din punct de vedere juridic nu va produce nici un efect
revocarea sa, în orice moment.
Oferta fermă este acea propunere concretă, adresată unui partener determinat. Se mai numeşte ofertă definitivă sau particulară. Fiind astfel determinată ea va trebui să conţină elementele
esenţiale, cum sunt: obiectul material al ogertei, preţul, modalităţile şi condiţiile de plată, termenul de livrare, precum şi termenul în care oferta poate fi acceptată. Revocarea acestui tip de ofertă poate fi făcut doar în anumite condiţii.
Trebuie să precizăm că o condiţie a ofertei (pe lângă acelea de a fi completă şi fermă) este ca
aceasta să fie emisă în forma cerută de lege pentru validitatea contractului proiectat. Dacă legea
pretinde forma ad validitatem, tot astfel trebuie să fie şi oferta de a contracta (spre exemplu în
cazul vânzării unui imobil sau a unei donaţii). Cerinţa respectării formei este importantă din
punct de vedere al consecinţelor juridice pe care le are exercitarea dreptului de preemţiune (art.
1730 Cod civil). Legiuitorul nu soluţionează problema formei pe care trebuie să o îmbrace opţiunea de a cumpăra. În opinia noastră, este absolut necesar ca forma opţiunii să fie identică cu
aceea a contractului care urmează a fi încheiat.
Ca natură juridică a ofertei, amintim faptul că înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil
dezbaterea prezenta un interes mai mare decât în prezent. Aceasta deoarece noul cod civil acordă
o importanţă foarte mare actului juridic unilateral, izvor de obligaţii civile, precum şi datorită
reglementării detaliate a fazei formării contractului. Trecerea în revistă a celor trei mari teorii
prezintă interes pentru a determina noutăţile introduse prin noul cod civil.
Prima dintre teorii, este aceea a antecontractului. Astfel, în opinia unora obligaţia autorului de
a menţine oferta este de natură contractuală, adică între ofertant şi destinatarul ofertei s-ar fi în3 Ioan Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 371-372.
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cheiat un antecontract. Teoria a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare, pe ideea, cu care suntem
şi noi de acord, că încheierea antecontractului este pură ficţiune. Conform prevederilor art. 1191
alin. 1 din noul Cod civil, irevocabilitatea ofertei cu termen poate să rezulte dintr-un antecontract
(contract preparatoriu), însă acesta nu este încheiat în mod tacit.
Potrivit teoriei răspunderii civile delictuale, retragerea intempestivă a ofertei atrage răspunderea ofertantului. Teoria nu explică de ce o ofertă nu ar putea fi revocată în anumite situaţii. În noul
Cod civil revocarea ofertei este posibilă, în condiţiile art. 1193 alin. 1, adică este vorba despre
oferta adresată unor persoane absente şi fără termen de acceptare, atunci când revocarea intervine anterior momentului primirii acceptării de către ofertant.
În concepţia teoriei ofertei – act juridic – izvor de obligaţii, se susţinea că oferta făcută cu
termen expres sau tacit este un act juridic unilateral de drept civil, generator al unui raport obligaţional între ofertant şi destinatarul ofertei. Ar fi vorba despre o obligaţie unilaterală, în care
ofertantul este debitor al obligaţiei negative de a nu revoca oferta înauntrul termenului de acceptare, iar destinatarul ofertei este creditorul acestei prestaţii4.
Trebuie să observăm că raportat la reglementările din noul Cod civil, oferta nici nu poate fi
calificată altfel decât ca un act juridic unilateral producător de efecte juridice.
Promisiunea de a contracta este reglementată de art. 1279 Cod civil. Aceasta trebuie să conţină toate clauzele contractului promis. Dacă promisiunea nu este executată, beneficiarul promisiunii are dreptul la daune-interese.
Dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa de judecată poate pronunţa o
hotărâre care să ţină loc de contract, dacă validarea, în această manieră, este permisă de natura
contractului şi daca sunt îndeplinite cerinţele legii pentru validitatea acestuia.
Articolul 1279 alin. 3 Cod civil prevede faptul că dacă părţile se obligă, printr-o convenţie, să
negocieze pentru încheierea sau modificarea unui contract, acestea nu constituie promisiune de
a contracta.
O primă distincţie între oferta de a contracta, astfel cum a fost reglementată în noul Cod civil,
şi promisiunea unilaterală, este aceea că în cazul ofertei de a contracta, cel care o face are în vedere manifestarea de voinţă a destinatarului acesteia, în timp ce în cazul promisiunii unilaterale
acest aspect nu poate fi avut în vedere.
O a doua diferenţă rezultă din următoarea caracteristică a ofertei, şi anume că ea poate proveni de la persoana care are iniţiativa încheierii contractului sau de la acea parte care propune ultimul element esenţial al contractului; adică oferta poate fi transmisă şi de ambele părţi ale contractului, în timp ce la promisiunea unilaterală nu putem vorbi despre aşa ceva. Promisiunea este
un act esenţialmente unilateral, manifestarea de voinţă a beneficiarului nefiind avută în vedere la
„formarea” promisiunii, beneficiarul trebuind doar să aibă cunoştinţă de promisiune.
Cele două noţiuni se deosebesc şi din punct de vedere al contraprestaţiilor la care dau naştere,
în cazul ofertei, respectiv nu dau naştere, în situaţia promisiunii unilaterale.
Putem spune, că astfel cum este reglementată în noul Cod civil, oferta este mai mult decât o
invitaţie la negociere, dar este mai puţin decât o promisiune de a contracta. Aceasta întrucât naşterea obligaţiilor nu are loc independent de acceptarea de către beneficiar, care poate să fie convins sau nu să accepte oferta, ori să facă o contraofertă. Aşadar, oferta ca act juridic unilateral nu
poate fi confundată cu promisiunea unilaterală, reglementată în art. 1327 Cod civil, ce reprezintă
un contract. Promisiunea este făcută cu intenţia de a se obliga independent de acceptare, destinatarul promisiunii putând să refuze dreptul născut în baza promisiunii unilaterale.
Ca urmare a faptului că beneficiarul promisiunii unilaterale şi-a exprimat consimţământul la
încheierea contractului, apreciem că în situaţia unui refuz din partea promitentului de a încheia
4 M. Avram, Actul unilateral în dreptul privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, p. 255 şi urm.

568

contractul, această obligaţie este susceptibilă de a fi executată silit. Aceasta întrucât posibilitatea
de executare silită este reglementată în mod expres în art. 1669 alin. 3 Cod civil, în privinţa promisiunii unilaterale de vânzare-cumpărare.
Un alt exemplu, prin care subliniem distincţia între oferta de a contracta şi promisiunea unilaterală, este acela al comparaţiei ofertei cu promisiunea publică de recompensă, care nu este
altceva decât o variantă a promisiunii unilaterale5. Astfel, în cazul promisiunii publice de recompensă, în sarcina celui care face promisiunea se naşte obligaţia de a face plata, chiar dacă executarea prestaţiei a avut loc fără a se cunoaşte promisiunea. Revocarea promisiunii publice de recompensă poate fi făcută în manieră identică cu aceea în care a fost făcută publică, dar revocarea va
atrage obliogaţia de a face plata faţă de persoanele care au îndeplinit actul sau faptul recompensabil, înainte de a lua cunoştinţă de revocare.
Promisiunea publică se distinge de oferta de a contracta, deoarece persoana/persoanele care
au îndeplinit fapta recompensată, au dreptul la recompensă numai dacă dovedesc că au cunoscut
promisiunea, înainte de răsplată. Executarea actului sau faptul recompensat echivalează cu acceptarea. Mai precizăm şi faptul că în situaţia revocării nejustificate, autorul promisiunii are obligaţia
de a despăgubi pe cei care înainte de publicarea revocării au întreprins o serie de acte sau fapte ori
au efectuat diverse cheltuieli, în vederea executării prestaţiei.
Promisiunea de a contracta nu se confundă cu pactul de opţiune. Acest lucru reiese clar din
chiar reglementarea legală: pactul de opţiune este reglementat de articolul 1278 Cod civil, iar
promisiunea de a contracta de articolul 1279 din Codul civil. Cele două instituţii se deosebesc
atât prin tipul obligaţiei asumate în fiecare caz, cât şi prin mecanismul în care, în situaţia unei
opţiuni pozitive, se va încheia contractul previzionat.
În cazul promisiunii se naşte pentru viitor obligaţia de „a face”, mai concret de a încheia contractul; la pactul de opţiune, promitentul nu se angajează să încheie în viitor contractul, ci deja, în
mod anticipat, el îşi manifestă consimţământul la încheierea contractului subsecvent, astfel încât,
la data la care, şi beneficiarul va opta pentru încheierea contractului, acesta va fi încheiat ipso jure.
Legiuitorul califică manifestarea de voinţă din cadrul pactului de opţiune ca pe o ofertă irevocabilă, fapt cu care nu suntem de acord, întrucât în cazul ofertei, în versiunea clasică, ofertantul
stabileşte elementele ce urmează a fi luate în considerare la încheierea contractului, în timp ce în
cazul pactului de opţiune, aceste elemente sunt stabilite de ambele părţi6. Manifestarea de voinţă,
în cazul pactului de opţiune, este anticipată, şi are particularitatea că elementele „ofertei” nu sunt
stabilite exclusiv de ofertant ci, prin acordul părţilor.
Din punct de vedere practic, distincţia între cele două instituţii prezintă împortanţă din perspectiva „modului” în care se încheie contractul previzionat, adică în două etape în situaţia promisiunii de a contracta, respectiv prin simpla manifestare de voinţă a beneficiarului pactului de
opţiune. De asemenea, diferenţierea prezintă împortanţă şi în ceea ce priveşte forma pe care trebuie să o îmbrace manifestarea de vointă. În cazul pactului de opţiune legiuitorul a reglementat
forma acestuia ca fiind identică cu aceea cerută de lege pentru contractul pe care părţile doresc să
îl încheie (art. 1278 alin. 5 Cod civil), în timp ce pentru promisiunea de a contracta regula este a
consensualismului (art. 1178 Cod civil), indiferent dacă pentru actul previzionat a se încheia legea cere încheierea sa în forma solemnă.

5 Răzvan Mircea, Oana Mina, Oferta de a contracta versus promisiunea unilaterală în noul Cod Civil,
www.juridice.ro., 2012.
6 A se vedea şi Mircea N. Costin, Mircea C. Costin, „Promisiunea de contract”, Dicţionar de drept civil,
Editura Lumina Lex, Bucureşti 2004, p. 267; I Lulă, Natura juridică a promisiunii unilaterale de vânzare,
„Dreptul” nr. 6/1998, p. 43 şi urm.

569

Articolul 1668 Cod civil reglementează un caz particular al pactului de opţiune privind contractul de vânzare. Articolul reglementează, cu titlu de noutate, o varietate a promisiunii unilaterale de vânzare, caracterizată prin aceea că promitentul se obligă faţă de o altă persoană numită
beneficiar, să vândă un bun pentru un preţ, dacă acesta din urmă se va decide să cumpere într-un
anumit termen. Aşadar, în temeiul pactului de opţiune, beneficiarul promisiunii de vânzare are
posibilitatea de a opta între a încheia sau nu contractul de vânzare-cumpărare, de regulă înăuntrul unui termen stabilit de comun acord de către părţi. Textul stabileşte expres şi care este soarta
bunului înăuntrul termenului stabilit de părţi pentru exercitarea opţiunii şi anume faptul că bunul este indisponibilizat, adică, deşi acesta se află în patrimoniul vânzătorului, el nu îl poate înstrăina.
Alineatul 2 al articolului 1668 Cod civil prevede că această inalienabilitate temporară a bunului se va nota în cartea funciară, atunci când bunul constituie obiect de drepturi tabulare. Dacă a
fost convenit un termen pentru exercitarea opţiunii şi nu a fost înscrisă în cartea funciară vreo
dovadă constând într-o declaraţie de exercitare a opţiunii, înscrierea inalienabilităţii va fi radiată
din oficiu (alin. 3).
Acceptarea constă în manifestarea voinţei destinatarului ofertei de a încheia contractul propus. Acceptarea poate fi realizată prin orice act sau fapt al destinatarului, din care rezultă în mod
neîndoielnic, acordul său referitor la oferta propusă şi transmisă.
Precizăm faptul că, în principiu, tăcerea nu are valoare de acceptare. Aceasta se întâmplă doar
în cazurile în care legea prevede acest lucru, sau când rezultă din acordul părţilor ori din uzanţe
sau practicile statornicite între părţi.
Răspunsul destinatarului ofertei nu poate fi considerat acceptare atunci când cuprinde modificări sau completări, nu respectă forma cerută sau ajunge la ofertant după ce oferta a devenit
caducă. Dacă oferta conţine modificări sau completări va trebui apreciată ca fiind o contraofertă7.
Acceptarea tardivă produce efecte numai dacă cel care a făcut oferta îl înştiinţează de îndată
pe acceptant despre încheierea contractului. Dacă acceptarea a fost făcută în termen, însă a ajuns
la ofertant după expirarea termenului, din motive care nu ţin de culpa acceptantului, ea va produce efecte dacă ofertantul nu îl înştiinţează despre aceasta de îndată, conform celor statuate de
art. 1198 alin. 2 Cod civil.
Comunicarea acceptării trebuie făcute prin mijloace adecvate de comunicare, asemănătoare
cu cele prin care a fost transmisă oferta, dacă din lege, acordul părţilor sau din practicile statornicite între părţi nu rezultă altfel.
Oferta sau acceptarea pot fi retrase, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior sau concomitent cu oferta, sau după caz, cu acceptarea. Atât oferta cât şi acceptarea şi revocarea acestora
produc efecte numai din momentul în care ajung la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă
de ele din motive care nu îi sunt imputabile.
Ca natură juridică, şi acceptarea în reglementarea noului Cod civil este tratată ca un act juridic unilateral supus comunicării (art. 1326 Cod civil).
Contractul este încheiat în momentul în care acceptarea a ajuns la ofertant, chiar dacă acesta
nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. De asemenea, contractul se consideră încheiat şi atunci când destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l
înştiinţa pe ofertant, dacă, în temeiul practicilor dintre părţi, al naturii afacerii, acceptarea se
poate face în acest mod (art. 1186 Cod civil).

7 Liviu Pop, op. cit., p. 113.
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Abstract
The new Civil Procedure Code is a point of reference in the romanian legal world, redefining the
principles that govern the civil procedure, in line with the current socio-economic reality.
This material aims to analyze the substantial amendments, as it will be seen, brought about by the
new code in the matter of enforcement, which is of particular importance, given its role in the civil trial.
Thus, the new code no longer regulates the declaration of enforceability, the executor has the
obligation to verify that it is in the presence of an enforceable title and issues an order, through which
he either registers the enforcement request, or he refuses to open the proceedings. As such, all enforceable titles will go through a single procedure, namely that of the connivance of the enforcement.
Opposition to the enforcement in the NCPC is regulated in a similar way to the old legislation,
with some specification, with a few nuances regarding the defining of some concepts.
The issues presented in the paper are only a part of the changes brought by the new Civil Procedure Code to the institution of enforcement , changes, that in line with the whole vision of NCPC,
should make a contribution to the achievement, with greater celerity, of the purpose of the civil trial.
1. Abrogarea învestirii cu formulă executorie.
Noul Cod de procedură civilă nu mai reglementează procedura învestirii cu formulă executorie1. În acest sens, în legătură cu aplicarea în timp, art. 10 din Legea nr. 76/2012 arată că: ,,ori de
câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de
procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie”.
Astfel, ori de câte ori executorul judecătoresc este „sesizat” cu o cerere de executare silită, el are
obligaţia să verifice dacă se află în prezenţa unui titlu executoriu şi să emită o încheiere prin care dispune fie înregistrarea cererii de executare, fie refuzarea deschiderii procedurii de executare, încheiere
care poate fi atacată cu plângere la instanţa de executare, articolul 655 NCPC prevăzând faptul că „ De
îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea
acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de
executare. Încheierea prevăzută de alin. (1) se comunică de îndată creditorului”.
În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul
poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii, la instanţa de executare.
Potrivit disp. art. 614 NCPC, executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care
au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi
bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.
1 R.I. Motica, Şt. I. Lucaciuc, Simplificarea şi eficientizarea executării silite, în Noile coduri ale României.
Studii şi Cercetări juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2011, p. 418-419.
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2. Titlurile executorii
Potrivit art. 623 alin. (2) NCPC , ”Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile
definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”
Astfel, art. 624 NCPC, în concordanţă cu noile dispoziţii de procedură în materia căilor de atac,
prevede faptul că hotărârile executorii sunt hotărârile date în apel sau hotărârile date în primă instanţă fără drept de apel2. Hotărârile definitive sunt în mare parte, hotărârile care în reglementarea
Codului de la 1865 erau hotărâri revocabile, acestea fiind enumerate în cuprinsul art. 625 NCPC3.
Dacă se solicită executarea unei hotărâri judecătoreşti executorii care mai poate fi supusă
controlului judiciar, prin apel sau recurs, aceasta se poate face numai pe riscul creditorului care,
dacă titlul executoriu este modificat sau desfiinţat, va fi ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe
debitor în drepturile sale, în tot sau în parte, după caz4.
În NCPC sunt reglementate şi alte titluri executorii în art. 629, 630 şi 631. Astfel, potrivit art.
629, constituie titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: încheierile şi procesele‑verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; înscrisurile autentice; titlurile de credit sau alte înscrisuri cărora legea le recunoaşte putere executorie. De asemenea, art. 630 NCPC prevede faptul că actul autentificat de notarul public care constată o creanţă
certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu, iar potrivit disp. art. 631 NCPC, cambia, biletul
la ordin şi cecul, precum şi alte titluri de credit constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială.
Nu în ultimul rând, art. 894 NCPC reglementează, pe larg, procedura aplicării de penalităţi în
cazul executării silite a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face5.
2 Art. 624 – Sunt hotărâri executorii:
1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să
exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
3 Art. (625) 634. – (1) Sunt hotărâri definitive:
1. hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
2. hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
4. hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
5. hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s‑a soluţionat fondul pricinii;
6. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
		(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori
recursului sau, după caz, la data pronunţării.
4 C. Roşu, op.cit., p. 408.
5 Art. 894 – (1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul
nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi
constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.
		(2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la
1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.
		(3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită
de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.
		(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută
obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă
ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.
		(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută
obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.
(6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie.
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3. Încuviinţarea executării silite
Astfel cum s-a arătat şi mai sus, NCPC nu mai prevede procedura învestirii cu formulă executorie.
Ca atare, toate titlurile executorii vor parcurge o unică procedură, respectiv aceea a încuviinţării executării silite.
Întrucât nu mai există procedura investirii cu formulă executorie, executorul judecătoresc va
avea obligaţia să verifice dacă înscrisul prezentat de creditor odată cu cererea de executare silită
reprezintă sau nu un titlu executoriu potrivit NCPC.
Potrivit articolului 655 NCPC, de îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau,
după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare. Încheierea se comunică de îndată
creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare,
creditorul poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii la instanţa de
executare.Dacă apreciază că se află în prezenţa unui titlu executor, executorul va solicita, potrivit
disp. art. 656 alin (1) NCPC, încuviinţarea executării silite în termen de trei zile de la înregistrarea
cererii de executare.
Cererea de încuviinţare va trebui soluţionată de instanţă în maxim 7 zile de la înregistrare,
prin încheiere dată în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel
mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.
Pentru executarea silită a unui titlu executoriu va fi nevoie de o singură încuviinţare a executării silite, art. 656 alin. (4) NCPC prevăzând că: ,,Încuviinţarea executării silite produce efecte pe
întreg teritoriul ţării”.
Acelaşi text legal arată că ,, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii
care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.”
Sunt precizate expres, în art. 656 alin. (5) NCPC cazurile în care instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite, aceste cazuri fiind următoarele: cererea de executare silită
este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat; hotărârea sau, după caz, înscrisul nu
constituie, potrivit legii, titlu executoriu; înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege; creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; debitorul
se bucură de imunitate de executare; titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire
prin executare silită; există alte impedimente prevăzute de lege.
Potrivit disp. art. 942 NCPC, sechestrul asigurător va putea fi pus în executare fără a fi necesară încuviinţarea executării silite.
4. Cheltuielile de executare
Un alt element de noutate introdus de NCPC este cel referitor la cheltuielile de executare, care
sunt reglementate diferit faţă de Codul din 1865. Referitor la acest aspect, art. 660 NCPC prevede
faptul că partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea
silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile
dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor. De asemenea, potrivit aceluiaşi articol, cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în
afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta.
Debitorul va fi ţinut să suporte şi cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după
înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu,
chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar.
Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de
executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al
avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia.
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Potrivit disp. alin. (3) al art. 660 NCPC, sunt cheltuieli de executare: taxele de timbru necesare declanşării executării silite; onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii; onorariul avocatului în faza de executare silită; onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului; cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor
acte de executare silită; cheltuielile de transport; alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.
Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin
încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi
cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 445 alin. (2) şi (3) se
aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de executare
nu este condiţionată de plata unei cauţiuni.
În cazul în care sumele stabilite prin încheierea executorului judecătoresc, din lipsa bunurilor
urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor
când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie.
Pentru sumele stabilite prin încheierea executorului judecătoresc, potrivit procedurii de mai
sus, această încheiere constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.
5. Prescripţia executării silite
Prescripţia executării silite este reglementată în art. 696-700 NCPC, termenele de prescripţie
fiind de 3 ani şi respectiv de 10 ani în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale6. Termenul
de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În
cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.
Un alt element de noutate introdus de NCPC, îl constituie reglementarea expresă în art. 680686 a instituţiei intervenţiei creditorilor în executarea silită7.
6. Contestaţia la executare
Contestaţia la executare în NCPC este reglementată asemănător vechii legislaţii, cu câteva
nuanţări legate de explicitarea unor noţiuni.
Referitor la condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei la executare, acestea diferă după cum
executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale sau în temeiul unui alt
titlu executoriu8.
Astfel, art. 702 alin. (1) şi (2) NCPC prevede faptul că dacă executarea silită se face în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive
de fapt sau de drept pe care le‑ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într‑o cale
de atac ce i‑a fost deschisă. În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească pot fi invocate în contestaţia la executare şi motive de fapt
sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

6 R. I. Motica, Şt. I. Lucaciuc, Simplificarea şi eficientizarea executării silite, în Noile coduri ale României,
.p. 424.
7 În acest sens, C. Roşu, Drept procesual civil. Partea specială. Cu referiri la noul Cod de procedură civilă,
ediţia a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2010, p. 413.
8 C. Roşu, op. cit., p. 443.
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În ceea ce priveşte competenţa, contestaţia se introduce la instanţa de executare9, potrivit disp.
art. 703 NCPC10.
Contestaţia se soluţionează conform regulilor aplicabile judecăţii în primă instanţă cu citarea
părţilor în termen scurt11, Astfel, potrivit disp. art. 706 NCPC „Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe
actele dosarului de executare contestate, dispoziţiile art. 286 fiind aplicabile în mod corespunzător,
şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea”. Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere. La cererea părţilor
sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise de la
executorul judecătoresc.
Art. 707 NCPC prevede faptul că hotărârea pronunţată este supusă numai apelului, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 711 alin. (4) şi art. 714 alin. (4), care pot fi atacate în
condiţiile dreptului comun. Hotărârea prin care s‑a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută. Dacă prin contestaţie s‑a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu
constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s‑a soluţionat contestaţia va
putea fi atacată numai cu apel.
În ceea ce priveşte contestaţia la executare, formulată împotriva unui alt titlu decât o hotărâre
judecătorească, art. 702 alin. (1) NCPC prevede faptul că se pot invoca în cadrul contestaţiei la
executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu,
numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru
desfiinţarea lui.
7. Suspendarea executării silite
Art. 708 alin. (2) C. proc. civ. cuprinde dispoziţii privitoare la modul de calcul al cauţiunii
datorate în cazul cererii de suspendare a executării silite, iar dispoziţiile art. 708 alin. (4) NCPC
prevăd, cu titlu de excepţie, caracterul obligatoriu al suspendării executării silite (cazuri în care
cauţiunea nu este necesară). Astfel, suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este
necesară dacă hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu; înscrisul care
se execută a fost declarat fals printr‑o hotărâre judecătorească dată în primă instanţă; debitorul face
dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un
termen de plată”.
NCPC introduce o grilă de calcul a cauţiunii, în funcţie de valoarea obiectului executării silite. Astfel, conform art. 708 alin. (2) şi (3) NCPC, pentru a se dispune suspendarea, cel care o
solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune12, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după
cum urmează:a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;b) de 1.000 lei plus 5% pentru
9 G. Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 196.
10 Art. 703 – (1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare.
		(2) În cazul urmăririi silite prin poprire, dacă domiciliul sau sediul debitorului se află în circumscripţia
altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul debitorul. În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a
bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului.
		(3) Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la
instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.
11 G. Porumb, op. cit., p. 195.
12 G. Porumb, op. cit., p. 200.
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ceea ce depăşeşte 10.000 lei; c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei; d) de
14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.
Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de
cazul în care legea dispune altfel.
Se prevăd cazuri în care suspendarea nu este facultativă, ci obligatorie13. În aceste cazuri cauţiunea nu este necesară.
Astfel, conform articolului 708 alin. (4) suspendarea executării este obligatorie, iar cauţiunea
nu este necesară, atunci când hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu; înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în primă
instanţă; debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după
caz, beneficiază de un termen de plată.
De asemenea, art. 660 alin. (4) NCPC14 prevede faptul că în cazul unei cereri de suspendare
cu privire la cheltuielile de executare, cauţiunea nu este necesară.
8. Executarea provizorie de drept a hotărârii
Articolul 442 NCPC reia toate cazurile prevăzute în art. 278 C. pr. civ. din 1865, hotărârile
primei instanţe fiind executorii de drept atunci când au ca obiect: plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor; despăgubiri pentru accidente de muncă; rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii, precum şi pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale; despăgubiri în caz de moarte sau vătămare a integrităţii corporale ori sănătăţii, dacă despăgubirile s-au
acordat sub formă de prestaţii băneşti periodice; reparaţii grabnice; punerea sau ridicarea sigiliului
ori facerea inventarului; cereri privitoare la posesie, numai în ceea ce priveşte posesia; hotărârile
pronunţate în temeiul recunoaşterii de către pârât a pretenţiilor reclamantului, pronunţate în condiţiile art. 430; în orice alte cazuri în care legea prevede că hotărârea este executorie.
În plus faţă de dispoziţiile vechiului Cod, se prevede că sunt executorii de drept hotărârile care
au ca obiect stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului,
precum şi modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul.
Precizăm şi aici că în reglementarea NCPC hotărârile pronunţate în litigii „comerciale” sau
„între profesionişti” nu vor mai avea caracter executoriu de drept.
9. Executarea provizorie a hotărârii
Şi în materia executării provizorii judecătoreşti, NCPC reia în art. 443 NCPC prevederile
conţinute în art. 279 din Codul de procedură civilă din 1865.
Instanţa poate încuviinţa executarea provizorie a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte
ori va considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori cu starea
de insolvabilitate a debitorului, precum şi atunci când ar aprecia că neluarea de îndată a acestei
măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor. În aceste cazuri, instanţa îl va putea obliga pe
creditor la plata unei cauţiuni – art. 443 NCPC.
Cererea de executare provizorie se va putea face în scris, precum şi verbal în instanţă până la
închiderea dezbaterilor.
13 C. Roşu, op. cit., p. 445.
14 Art. 660 – (4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin
încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând
seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 445 alin. (2) şi (3) se aplică în mod cores
punzător, iar suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de executare nu este condiţionată de
plata unei cauţiuni.
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Apreciem că, în contextul în care hotărârile „comerciale” sau „între profesionişti” nu mai sunt
executorii de drept, va exista o utilizare practică a acestui text în aceste litigii, judecătorul fondului având posibilitate să acorde executarea provizorie a acestor hotărâri dacă situaţia concretă din
speţă impune acest lucru.
Aspectele prezentate constituie doar o parte a modificărilor deosebit de importante aduse de
noul Cod de procedură civilă instituţiei executării silite, modificări care, în acord cu întreaga viziune a NCPC ar trebui să îşi aducă aportul la realizarea cu o mai mare celeritate a scopului
procesului civil.
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Abstract
A comparative view of the romanian and the moldavian legislation on
forced execution of fiscal debts. the general part
The paper “A comparative view of the Romanian and the Moldavian legislation on forced execution
of fiscal debts” reaches a long debated aspect in the legal doctrine that seems to be never exhausted and
fully clarified due to the special significance that forced execution of fiscal debts has in practice, as a
guarantee for the execution of fiscal debts, but also due to the fact that an improper regulation of this
legal institution can lead to gross abuses by fiscal organs over fiscal debtors’ patrimony.
These problems are of concern for the fiscal legislator in any country and particularly has to be
of great concern for the Moldavian legislator currently working on the project of Fiscal Procedure
Code. Due to the fact that many of the most important legislative projects from Moldova have a
Romanian inspiration we believed useful to bring this study of comparative law addressed to specialists in fiscal law and particularly to those working on the above mentioned legislative project.
Due to the fact that this is a vast topic, this paper was limited to the general aspects, introductory for the forced execution of fiscal debts. For this particular reason we mentioned in the title of the
paper that we analyse and discuss solely the general part, following that in the next edition of the
conference to open for the debate of fiscal law specialists what we call the special part, meaning procedures of forced execution.
In this paper we compared and criticized the regulations on particular aspects such as the competent fiscal organ, their competence rationae materiae and rationae teritoriae, rights and obligations of revenue agents and their particular status offered by the state, and also the about the general conditions for starting the forced execution and the general rules that apply to it. Not in last
resort in the current paper we analysed aspects concerning the object of forced execution and the
particular ways of realising it as well as procedures prior to the forced execution like preventive measures such as seizure of goods and other modalities of securing the fiscal debts.
Keywords: forced execution (foreclosure), fiscal debts, enforceable titles, preventive measures
1. Executarea silită este o modalitate de realizare a creanţelor fiscale, dar nu prin onorarea de
bună-voie a acestora de către debitorul fiscal, ci prin intervenţia forţei de constrângere a statului.
Utilizarea acestei modalităţi de stingere a creanţelor bugetare are un caracter de excepţie, regula având în vedere ipoteza onorării benevole a creanţelor datorate bugetelor publice, motiv
pentru care executarea silită poate să intervină doar după împlinirea termenului de scadenţă.
Un alt motiv pentru care se recurge la executarea silită în ultimă instanţă este şi faptul că ea
poate să conducă la realizarea integrală a creanţei fiscale, dar poată să conducă şi la realizarea ei
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parţială, sau chiar să nu determine realizarea creanţei, adeseori creanţa urmând a fi stinsă prin
declararea stării de insolvabilitate a debitorului fiscal.
Nu în ultimul rând, executarea silită este utilizată doar după ce s-au epuizat celelalte posibilităţi
de realizarea a creanţelor fiscale întrucât intervenţia forţei de constrângere a statului, deşi are menirea de a restabili ordinea de drept şi legalitatea, ea are totuşi un pronunţat caracter represiv şi poate
deschide calea unor abuzuri din partea celor chemaţi să aplice legea. Pentru acest motiv, de altfel,
legiuitorul reglementează, în mod detaliat o procedură riguroasă de efectuare a executării silite care
să permită statului să îşi realizeze interesul fiscal fără să devină represiv faţă de debitorii săi.
Din acest punct de vedere, modul în care s-a realizat reglementarea instituţiei juridice a executării silite a creanţelor fiscale în legislaţiile celor două state supuse analizei se aseamănă destul
de mult, chiar dacă există şi anumite deosebiri care se referă, mai degrabă la chestiuni de detaliu,
pe care vom încerca să le reţinem în cele ce urmează.
2. O primă precizare ce se impune a fi făcută se referă la subiecţii implicaţi în raporturile juridice ce iau naştere cu ocazia executării silite. Întrucât aceste raporturi juridice sunt raporturi de
drept financiar public, vor exista două categorii de subiecţi, şi anume organele de executare silită
(subiecţii activi ai executării silite) şi debitorii fiscali (subiecţii pasivi ai executării silite).
În concret, potrivit legislaţiei române, este vorba despre Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală ce funcţionează la nivel central în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care are structuri în teritoriu aflate în subordinea sa. Ea este însărcinată cu colectarea şi urmărirea tuturor categoriilor de creanţe datorate bugetelor publice centrale (ale statului), mai puţin bugetelor publice
locale. Creanţele datorate acestora din urmă sunt colectate şi urmărite de către structurile specializate ce funcţionează în cadrul primăriilor, autorităţile administraţiei publice locale fiind cele
chemate să colecteze şi să administreze aceşti bani publici.
Potrivit legislaţiei fiscale româneşti sunt îndrituite să efectueze executări silite nu doar organele fiscale ale statului, ci şi alte instituţii publice pentru recuperarea creanţelor ce le sunt datorate. Astfel, concluzia care se impune se referă la faptul că veniturile instituţiilor publice, chiar şi
cele de sorginte contractuală sunt considerate de către legiuitor ca fiind bani publici, astfel că le
sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei procedural fiscale.
3. Spre deosebire de situaţia prezentată anterior, în legislaţia fiscală moldovenească este interzis categoric altor autorităţi să efectueze acte şi operaţiuni specifice de executare silită. Frapează
tonul drastic al legiuitorului care foloseşte sintagma „nu se admite”, dar nu instituie niciun fel de
sancţiuni în acest sens1.
Se naşte totuşi întrebarea, de ce a dorit legiuitorul să instituie un monopol al organelor fiscale
cu privire la aceste activităţi?
Un răspuns ar putea fi acela de a exista o evidenţă centralizată a acestor activităţi, cu atât mai
mult cu cât există dispoziţii legale exprese referitoare la această evidenţă2.
Un alt răspuns s-ar putea referi la faptul că în cadrul organelor fiscale ale statului există şi
personal specializat capabil să acţioneze în condiţii de maximă eficienţă şi profesionalism.
Indiferent de motivaţie, o astfel de reglementare indică un grad înalt de centralism financiar,
pe care îl putem regăsi şi în sistemul financiar-fiscal al statului român şi pe care l-am criticat în
repetate rânduri.
4. Organele de executare silită cuprind în structurile lor o serie de funcţionari publici împuterniciţi de lege să declanşeze şi să efectueze procedurile legale de executare silită a creanţelor
fiscale. Ei se numesc executori fiscali.

1 Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 195.
2 Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 207
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În calitatea lor de funcţionari publici, executorii fiscali au o serie de atribuţii generale, specifice funcţionarilor publici, dar şi o serie de îndrituiri speciale menite să caracterizeze şi să delimiteze activităţile lor specifice.
Astfel, executorii fiscali sunt împuterniciţi să efectueze procedurile de executare silită printr-o
legitimaţie de serviciu şi o delegaţie emisă de către organul de executare silită.
În temeiul acestor documente şi pentru realizarea procedurilor de executare silită, executorii
fiscali au o serie de îndrituiri legale, respectiv au dreptul să intre în orice incintă de afaceri a debitorului persoană juridică sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile sau valorile care
pot fi executate silit, să analizeze evidenţa contabilă a persoanelor juridice în scopul identificării
terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului, să intre în toate
încăperile în care se găsesc bunuri sau valori urmăribile aparţinând debitorului persoană fizică,
precum şi să cerceteze toate locurile unde acesta păstrează astfel de bunuri sau valori, să solicite
şi să cerceteze orice document sau element material care poate constituii probe în determinarea
bunurilor proprietate a debitorului.
Realizarea în concret a acestor îndrituiri este posibilă numai în anumite condiţii3, pentru a nu
se crea situaţii în care executorii fiscali să abuzeze de drepturile lor.
Debitorii fiscali sunt subiecţii pasivi ai executării silite şi pot fi persoane fizice sau juridice ori
asocieri de persoane fără personalitate juridică. În cazul asocierilor fără personalitate juridică
devin urmăribile, cu prioritate, bunurile sau valorile ce aparţin asocierii, fără a fi excluse bunurile personale ale membrilor acesteia. Debitorii fiscali răspund cu bunurile sau valorile personale
atât pentru propriile lor debite, dar şi pentru debitele pentru care sunt răspunzători în mod solidar alături de alţi debitori fiscali.
5. Cu privire la această categorie de funcţionari publici, Codul fiscal al Republicii Moldova nu
face nicio referire, de unde rezultă că legiuitorul moldovean nu a dorit, ori nu a avut în vedere
necesitatea de a le conferi acestora un statul special în cadrul autorităţilor publice ale statului. Pe
de altă parte trebuie spus că în cuprinsul Codului fiscal există o serie de referiri la aspecte ce vizează activitatea acestor funcţionari publici, dar care au totuşi un pronunţat caracter procedural
şi nu pot fi considerate că ar conferi un anumit statut persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul organelor fiscale.
6. Condiţiile executării silite se referă la un ansamblu de împrejurări care trebuie să se împlinească pentru ca executarea silită să poate fi declanşată. Potrivit legislaţiei româneşti, acestea se
referă la următoarele aspecte:
–– să existe un titlu executoriu în temeiul căruia să se declanşeze executarea silită;
–– creanţa să fie certă şi exigibilă;
–– termenul de scadenţă să se fi împlinit, fără să se fi stins creanţa prin nici una din modalităţile de stingere a creanţelor fiscale reglementate de lege;
3 Astfel, executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane
fizice numai cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti
conform dispoziţiilor C. pr. civ. De asemenea, accesul executorului fiscal în incinta de afaceri sau în
orice altă încăpere a debitorului persoană fizică sau juridică este posibil doar între orele 6,00-20,00 şi
numai în zilele lucrătoare. Accesul la alte ore decât cele indicate sau în zilele nelucrătoare este posibil
numai în situaţii excepţionale justificate de pericolul înstrăinării ori deteriorării unor bunuri sau valori
urmăribile. Există şi împrejurări în care debitorul fiscal se sustrage cu rea-credinţă de la executarea silită, refuzând astfel accesul executorului fiscal în locuinţa, incintele de afaceri ori în încăperile pe care
acesta de deţine. În asemenea împrejurări, executorul fiscal poate să pătrundă în aceste spaţii, respectând condiţiile de mai sus şi asigurându-se de prezenţa (şi implicit protecţia) unui reprezentant al poliţiei ori jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice, precum şi a doi martori majori.
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–– executarea silită să fie declanşată înainte de împlinirea termenului legal de prescripţie (prin
împlinirea acestuia se stinge dreptul organului fiscal de a mai cere executarea silită);
–– să se fi efectuat procedurile legale de înştiinţare a debitorului cu privire la existenţa creanţei
sale, de somare a acestuia să efectueze plata şi de atenţionare asupra iminenţei declanşării
executării silite.
Executarea silită, aşa cum am mai arătat, nu se poate efectua decât în temeiul unui titlu executoriu emis de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul
sau sediul debitorul fiscal.
Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată.
Titlurile executorii emise de către alte organe competente care privesc creanţe fiscale se transmit în termen de ce mult 30 de zile organelor de executare silită pentru a fi puse în executare.
Acestea din urmă, trebuie să confirme organului emitent al actului primirea unui astfel de titlu
executoriu în termen de 30 de zile.
În cazul în care instituţiile publice transmit organelor de executare silită din subordinea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală astfel de titluri pentru executare silită, sumele realizate se fac venit la bugetul de stat.
Comunicarea somaţiei este o procedură prealabilă declanşării executării silite în oricare din
formele ei.
Somaţia este şi ea un act administrativ fiscal care, alături de toate elementele obişnuite acestei
categorii de acte, cuprinde şi o serie de elemente specifice, şi anume: numărul dosarului de executare silită, suma pentru care se începe executarea silită, termenul în care cel somat urmează să
plătească suma prevăzută în titlul executoriu, indicarea consecinţelor neefectuării plăţii.
7. Condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale, potrivit Codului fiscal al Republicii Moldova4, sunt:
–– să existe o restanţă (datorie fiscală);
–– să nu fi expirat termenele de prescripţie stabilite prin acelaşi act normativ;
–– să nu fi fost contestată existenţa şi întinderea creanţei fiscale;
–– să nu fi fost declanşată procedura insolvenţei ori a reorganizării judiciare.
Dacă analizăm comparativ cele două seturi de condiţii putem observa faptul că în cea mai
mare parte ele coincid, chiar dacă rigoarea terminologică a legiuitorului moldovean, lasă pe alocuri de dorit. Astfel, prima dintre condiţii este limpede că se referă la faptul existenţei unei creanţe, dar şi la faptul că ea trebuie să fie exigibilă, adică să poată fi pretinsă executarea ei, ori altfel
spus, să se fi împlinit termenul de scadenţă.
De asemenea, observăm faptul că nu se face nicio referire la existenţa unui titlu (executoriu) în
baza căruia să poată fi declanşată executarea silită. Dacă în cele de mai sus am arătat faptul că, potrivit legislaţiei româneşti, titlul de creanţă fiscală devine, prin efectul legii, titlu executoriu ca urmare a împlinirii termenului de scadenţă, în legislaţia fiscală moldovenească se procedează oarecum
diferit, în sensul că se vorbeşte într-un alt articol pe care îl vom prezenta şi analiza în pct. 9 al lucrării de faţă despre faptul că executarea silită nu poate fi declanşată decât în baza unei hotărâri emise
de conducerea organului fiscal pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat.5 Rezultă că avem de-a face tot cu un titlu executoriu emis de către o autoritate fiscală a statului
(deci având natura juridic de act administrativ), dar care este emis de către organul fiscal competent
special pentru a sta la baza declanşării executării silite a creanţei fiscale.

4 Art. 193
5 Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 196.
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Pe de altă parte trebuie arătat faptul că niciun text legal românesc nu atenţionează cu privire
la faptul că odată declanşată procedura insolvenţei unei persoane juridice, nu mai poate fi declanşată şi cea a executării silite întrucât prima dintre ele absoarbe toate celelalte proceduri în conţinutul său. În situaţia aceasta organul fiscal va sta alături de ceilalţi creditori, în încercarea de a-şi
stinge parţial sau integral creanţa din valorificarea elementelor de activ ce compun patrimoniul
persoanei juridice debitoare (desigur cu respectarea ordinii de prioritate ale diferitelor tipuri de
creanţe concurente, aşa cum este ea stabilită prin legislaţia fiscală în vigoare).
Poate cea mai importantă observaţie care trebuie făcută în această materie este aceea că potrivit
legislaţiei fiscale moldovene contestaţia formulată împotriva unei creanţe împiedică urmărirea silită
a acestora. Se precizează că obiectul contestaţiei trebuie să fie existenţa creanţei sau întinderea sa.
Legiuitorul român nu procedează nici pe de parte aşa. Contestaţia împotriva titlului de creanţă nu
suspendă de drept executarea, ci numai dacă acest lucru este cerut în mod expres şi admis de o instanţă judecătorească. În caz contrar, statul român continuă executarea silită chiar cu riscul ca aceasta să se
dovedească ulterior lipsită de temei. În aceste împrejurări orice legiuitor este pus în faţa alegerii de a
acorda prioritate fie interesului public de a realiza venituri la bugetul public, fie interesului individual
de a proteja proprietatea privată a oricărei persoane fizice sau juridice, al cărei patrimoniu şi interese
pot fi puse în pericol de desfăşurarea unei astfel de proceduri greşite sau abuzive.
8. Potrivit legislaţiei româneşti, derularea unei executări silite se face după nişte reguli general
valabile în cadrul oricărei forme de executare silită, stabilite prin lege6 şi care se referă la următoarele aspecte:
–– executarea silită se poate întinde asupra tuturor bunurilor sau veniturilor urmăribile ale
debitorului, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară realizării
creanţelor fiscale şi cheltuielilor de executare;
–– bunurile supuse unui regim special de circulaţie pot fi urmărite numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în legile speciale care le reglementează regimul juridic;
–– în cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile
de executare silită prevăzute de lege7;
–– executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează;
–– executarea silită se desfăşoară până la stingerea integrală a creanţei fiscale înscrise în titlul
executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere ori a altor sume datorate sau
acordate, potrivit legii, prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare;
–– în cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute dobânzi, penalităţi de întârziere sau
alte sume fără să se fi stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de
executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu şi care se
comunică debitorului fiscal;
–– faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală, precum şi celelalte sarcini reale ce grevează asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute publice de către titularii lor prin oricare din mijloacele de publicitate
prevăzute de lege;
–– în vederea declanşării executării silite, organele de executare se pot folosi de oricare din
mijloacele de probă reglementate de C. pr. fisc. în vederea determinării averii şi a venitului
debitorului;
6 Codul de procedură fiscală al României, art. 138.
7 Reglementări mai vechi privitoare la executarea silită a creanţelor bugetare obliga organele de executare
să apeleze la modalităţile de executare silită numai în ordinea indicată de legiuitor. După cum se poate
observa, s-a renunţat la această reglementare care reprezenta o frână în calea realizării cât mai rapide şi
eficiente a creanţelor bugetare.
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–– terţii nu se pot opune sechestrării unor bunuri sau valori urmăribile invocând un drept de
gaj, ipotecă sau privilegiu, dar vor participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor;
–– în toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi
întinderea debitului ce face obiectul executării.
9. Potrivit Codului fiscal al Republicii Moldova, regulile generale de executare silită a obligaţiei fiscale sunt:
–– executarea silită se poate face numai în zilele lucrătoare, între orele 6,00 şi 22,00. (excepţii
de la această regulă se admit numai în cazul în care debitorul fiscal se eschivează, respectiv
evită cu rea-credinţă executarea silită);
–– dacă debitorul fiscal nu poate fi găsit la adresele cunoscute, organul fiscal va solicita intervenţia autorităţilor publice competente,
–– dacă bunurile sau debitorii contribuabilului se află în unităţi administrativ-teritoriale diferite, executarea silită va fi efectuată de organul fiscal de la locul de evidenţă sau asistenţă a
contribuabilului, cu participarea funcţionarului fiscal de la locul unde se află bunurile ori
sediul (sau domiciliul) debitorului fiscal;
–– organul fiscal este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită.
Aceasta se declanşează în temeiul unei hotărâri emise de conducerea organului fiscal pe un
formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
–– cheltuielile de executare se suportă de la bugetul de stat şi se recuperează de la contribuabil.
Observăm faptul că aceste reguli sunt diferite de cele pe care le reţine legislaţia fiscală a statului român şi sunt foarte variate, pornind de la chestiuni stricte de procedură, cum este cazul dispoziţiilor referitoare la intervalele de timp în care poate fi efectuată executarea silită şi până la
reguli referitoare la necesitatea emiterii unui titlu executoriu în baza căruia să poată fi declanşată
executarea silită.
Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că una dintre aceste reguli se referă la competenţa teritorială a organelor fiscale. Ea dă soluţii pentru cazul în care un debitor fiscal se află în raza teritorială a unui
organ fiscal, iar bunurile supuse executării silite se află în raza teritorială a altui organ fiscal. Soluţia
dată de legiuitorul fiscal este aceea că rămâne competent organul fiscal ce îl are pe debitor în evidenţa
fiscală (de la domiciliul fiscal al debitorului), dar impune să participe la executarea silită şi un funcţionar public din cadrul organului fiscal unde se află bunurile supuse executării.
Considerăm că această soluţie nu este cea mai fericită, pentru că pot apărea frecvent situaţii în
care debitorul să aibe bunuri sau valori urmăribile în zeci de unităţi administrativ-teritoriale diferite, aflate în competenţa unor organe fiscale diferite, ori participarea tuturor acestora la executarea silită poate îngreuna drastic desfăşurarea procedurilor legale specifice.
10. Obiectul executării silite îl formează bunurile sau valorile urmăribile şi pot fi supuse executării silite atât bunurile mobile, cât şi bunurile imobile.
În funcţie de natura bunurilor asupra cărora cade executarea silită, se stabilesc şi modalităţile
de realizare a executării silite, astfel:
a) executarea silită prin poprire (cade asupra veniturilor debitorului);
b) executarea silită mobiliară (cade asupra bunurilor mobile ale debitorului);
c) executarea silită imobiliară (cade asupra bunurilor imobile ale debitorului);
d) executarea silită a ansamblului de bunuri (cade tot asupra bunurilor mobile sau imobile ori
asupra veniturilor debitorului, dar ele formează împreună un întreg a cărui valoare se poate realiza mai bine în cadrul ansamblului decât printr-o valorificare separată a fiecăreia
dintre ele);
e) executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini (cade asupra unui
imobil care prin natura sa este compus din mai multe bunuri mobile şi imobile).
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Fiecare dintre aceste modalităţi de executare silită are reglementată o procedură proprie, riguroasă care să conducă la realizarea interesului public privind colectarea banului public, dar menită, în acelaşi timp să protejeze persoana debitorului fiscal şi a familiei sale de riscul de a le fi încălcate drepturile pe care ei le au.
11. Fără a se referi la obiectul executării silite, Codul fiscal al Republicii Moldova reglementează mai multe modalităţi de executare silită, dar pe care nu le grupează ori ordonează după
vreun criteriu, evocându-le, pur şi simplu, după cum urmează8:
a) încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor
de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
b) ridicarea de la contribuabili a mijloacelor băneşti în numerar;
c) urmărirea bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate anterior,
d) urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabilului prin modalităţile prevăzute la literele de
mai sus.
Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, comercializare şi ridicare.
În cele ce urmează vom încerca să explicăm ce înţelege legiuitorul moldovean prin modalităţile de executare silită evocate mai sus.
Astfel, putem observa faptul că legiuitorul moldovean vorbeşte distinct de urmărirea sumelor de
bani aflate ăn conturile bancare ale contribuabilului, faţă de cazul cân ar trebui executate silit sume
de bani aflate în numerar în posesia contribuabilului, ori faţă de cazul când sunt urmărite sume de
bani ce sunt datorate de către terţi contribuabilului. În legislaţia românească primul şi al treilea caz
le-a reunit sub denumirea de executare silită prin poprire, iar cazul al doilea este tratat la un loc cu
executarea silită a bunurilor mobile cu regim special (bani, bijuterii, titluri de valoare, etc.)
În al doilea rând legiuitorul român reglementează trei modalităţi de executare silită diferite
după natura bunurilor ce urmează a fi supuse executării silite, la care se mai adaugă încă două
care sunt combinaţii tot ale primelor trei. Aşadar, se poate concluziona că, potrivit legislaţiei româneşti există trei modalităţi de executare silită, în timp ce legislaţia fiscală moldovenească nu
face nicio grupare a acestora, după niciun criteriu.
Se mai arată, de asemenea, faptul că urmărirea bunurilor (mobile sau imobile, în egală măsură) se face prin sechestrarea bunurilor ce urmează a fi supuse executării silite, comercializarea
acestora, adica valorificarea lor printr-o procedură de licitaţie publică şi ridicarea, finalmente, a
acestor bunuri din posesia debitorului fiscal pentru a fi remise cumpărătorului adjudecatar în
cadrul licitaţiei.
Trebuie spus faptul că decizia de sechestrare a bunurilor9 este un act administrativ emis de
către organul fiscal, dar ea pote fi contestată în instanţă, iar aceasta poate dispune anularea ei şi
ridicarea sechestrului. Considerăm bine-venit acest control al justiţiei asupra acestei categorii de
acte administrativ-fiscale, care pot fi greşite sau voit abuzive la adresa unui anumit contribuabil.
Această procedură este întâlnită şi în legislaţia românească sub forma contestaţiei la executare.
12. Măsurile asigurătorii sunt acte premergătoare executării silite şi se instituie atunci când
există indicii că debitorul fiscal va încerca să se sustragă de la plata obligaţiilor sale ascunzându-şi
ori risipindu-şi patrimoniul, periclitând astfel măsurile ulterioare (în principal de natură executorie) ce s-ar putea lua în scopul realizării creanţei fiscale. Ele se mai pot instituii şi în cazul în care
se dispune de către autorităţile competente suspendarea executării actului administrativ fiscal.
8 Codul fiscal al Republicii Moldova, art. 194.
9 Legiuitorul moldovean nu distinge între bunurile mobile şi cele imobile, deşi credem că ar trebui să o
facă pentru că ele au un regim juridic civil diferit, fapt ce se repercutează şi asupra actelor proceduralfiscal ce trebuie îndeplinite pentru executarea silită a acestor bunuri.
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Dacă există indicii cu privire la pericolul arătat mai sus, măsurile asigurătorii se pot instituii
încă înainte de individualizarea creanţei ori înainte ca ea să fi devenit scadentă.
După ce creanţa a devenit scadentă, măsurile asigurătorii instituite deja, se transformă în
măsuri executorii.
Măsurile asigurătorii reglementate de legislaţia fiscală se prezintă sub forma popririi asigurătorii
(când obiectul măsurilor instituite îl formează sume de bani ori titluri de valoare) sau sub forma
sechestrului asigurătoriu (când obiectul măsurilor luate îl formează bunurile mobile şi imobile10).
Din punct de vedere procedural, măsurile asigurătorii reglementate de legislaţia fiscală prezintă unele particularităţi în raport cu modul de reglementare a acestor instrumente juridice în
dreptul comun.
Astfel, măsurile asigurătorii instituite pentru a asigura colectarea creanţelor fiscale pot fi dispuse şi prin decizie administrativă emisă de organul fiscal competent (deşi dreptul comun nu
permite acest lucru decât în temeiul unei hotărâri judecătoreşti).
Din acest punct de vedere organul fiscal este abilitat de lege să dispună şi să ducă la îndeplinire
prin procedură administrativă măsurile asigurătorii pe care le consideră necesare şi oportune11.
Prin decizia administrativă, organul fiscal este obligat să încunoştinţeze debitorul că prin constituirea unei garanţii12 la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii
vor fi ridicate.
Decizia administrativă de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie să fie motivată şi semnată
de către conducătorul organului fiscal competent.
Debitorul fiscal va fi înştiinţat despre faptul instituirii unei astfel de măsuri de către organul
de executare odată cu ducerea la îndeplinire a acesteia13.
În cazul în care, cu ocazia ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii se constată că bunurile sau veniturile debitorului nu sunt suficiente sau lipsesc în totalitate, organul de executare va
10 În cazul înfiinţării sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal de sechestru întocmit de către organul de executare, trebuie comunicat pentru înscriere Biroului de
Carte Funciară în a cărui evidenţă se află acel imobil. Această înscriere face ca sechestrul asigurătoriu să
fie opozabil tuturor acelora care vor dobândi ulterior vreun drept asupra imobilului respectiv. Orice act
de dispoziţie intervenit ulterior înscrierii, este lovit de nulitate absolută.
11 Organul fiscal este cel abilitat de lege să dispună măsurile asigurătorii, iar organul de executare silită
este chemat să ducă la îndeplinire aceste măsuri.
12 Organul fiscal poate solicita depunerea unei garanţii în vederea realizării unuia dintre următoarele
scopuri:
a) suspendarea executării silite la cererea debitorului fiscal;
b) ridicarea măsurilor asigurătorii;
c) asumarea obligaţiei de plată de către o altă persoană prin angajament de plată;
		Constituirea garanţiilor se poate realiza prin unul din următoarele mijloace:
• Consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
• Scrisoare de garanţie bancară;
• Ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară;
• Gaj asupra unor bunuri mobile;
• Fidejusiune.
		În cazul în care nu se realizează scopul pentru care au fost constituite, organul fiscal competent va putea
să procedeze la valorificarea garanţiilor în vederea onorării creanţelor debitorului fiscal.
13 Considerăm criticabilă o astfel de reglementare, întrucât apreciem ca tardivă această încunoştinţare
făcută debitorului cu privire la măsuri luate în legătură cu patrimoniul său. Se poate crea situaţia ca debitorul să nu mai dispună de timpul necesar pentru a se apăra împotriva unei astfel de decizii pe care el
ar putea să o considere drept nelegală sau netemeinică.
		Apreciem că, dacă ar cădea în sarcina organului fiscal emitent al deciziei obligaţia comunicării acesteia
către debitorul fiscal, s-ar putea înlătura obiecţiunile formulate mai sus.
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încheia un proces-verbal în care se vor consemna aceste aspecte, înştiinţând totodată şi organul
care le-a dispus.
Măsurile asigurătorii odată dispuse pot fi ridicate prin decizie motivată emisă de către creditorul fiscal care le-a dispus, dacă au încetat motivele pentru care au fost instituite, sau dacă s-a
constituit garanţia la care am făcut referire anterior.
Ridicarea măsurilor asigurătorii va fi dusă la îndeplinire tot de către organul de executare
competent, iar decizia va fi comunicată de către acesta, tuturor persoanelor cărora le-a fost comunicată şi decizia de instituire a acestor măsuri.
Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsuri asigurătorii, cei interesaţi
pot face contestaţie, al cărei regim juridic este cel aplicabil contestaţiilor la executarea silită14.
Astfel, cererea prin care se solicită anularea măsurilor asigurătorii constituie, sub aspectul naturii
sale juridice, o contestaţie la executare silită şi nu o acţiune în contencios administrativ, chiar
dacă ele se dispun prin decizie administrativă.
În concluzie, judecarea cererii de anulare a unei măsuri asigurătorii revine în competenţa
materială a judecătoriei15 şi nu a secţiei de contencios administrativ a tribunalului.
13. În conţinutul legislaţiei moldoveneşti vom întâlni instituţia măsurilor asiguratorii sub denumirea de sechestrare a bunurilor ca modalitate de asigurarea a executării silite a creanţei fiscale.
Încă de la început trebuie să observăm faptul că această măsură asiguratorie vizează doar
bunurile mobile şi/sau imobile ale debitorului fiscal. Aceasta înseamnă că nu există măsuri asigurătorii care să vizeze sumele de bani ale debitorului fiscal, indiferent unde s-ar afla acestea, respectiv în conturi bancare ori la alte persoane terţe care le datorează debitorului fiscal şi se concretizează sub forma unor creanţe ale acestuia personale sau reale.
Un alt aspect pe care trebuie să îl remarcăm se referă la faptul că din modul cum sunt formulate dispoziţiile legale nu se realizează o delimitare foarte clară între măsurile asiguratorii şi executarea propriu-zisă. Între ele există foarte multe asemănări, iar delimitarea lor este neclară, în
ciuda faptului că art. 200 din Codul fiscal moldovean se referă la sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurarea a executării silite.
14. Toate aceste observaţii şi comentarii punctuale vizează, aşa cum s-a putu observa, atât legislaţia românească cât şi cea moldovenească. Trebuie arătat că ambele legislaţii au de făcut corecturi şi retuşuri importante, dar la cele privitoare la legislaţia românească ne-am mai referit şi cu
alte ocazii. Pentru aceste motive am dori ca în cele ce urmează să ne referim la paşii mari şi importanţi pe care îi are de făcut legislaţia moldovenească, şi ne gândim îndeosebi la:
–– realizarea codificării dispoziţiilor procedurale şi autonomizarea acestora faţă de cele material-fiscale, ceea ce ar trebui să conducă, în cel mai scurt timp, la adoptarea unui Codul de
procedură fiscală;
–– reglementarea mai detaliată a unor aspecte procedurale care să elimine arbitrariul sau
eventualele abuzuri ale organelor fiscale asupra contribuabililor;
–– acordarea unei atenţii mai mari regimurilor juridice civile, atât de drept material, cât şi de
drept procedural;
–– profesionalizarea corpului funcţionarilor publici fiscali prin instituirea unui statut aparte
ce trebuie consfinţit prin dispoziţii legale în acest sens.

14 În acest sens, a se vedea şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5570/22 noiembrie 2005.
15 conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală în materia contestaţiei la executarea silită.
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Summary
Some constitutional aspects concerning fiscal obligations
in the Republic of Moldova
In this scientific article, the author incorporated reflections on the juridical regime of the fiscal
obligations in the Republic of Moldova through the angle of the legal norms of Moldova’s Supreme
Law. The main reasoning of this work was the profound juridical analysis of the law norms that
explicitly contain regulations governing the fulfillment of the fiscal obligations.
The introduction to this work contains a general presentation of the socioeconomic importance
of the examined subject and its impact on the whole human community. The article is based on direct references to the text of the constitutional norms, with emphasis on key institutions and the
correlation between them. Taking into account the complex character of the studied aspects and the
interpretation and implementation related problems that can appear, greater attention was devoted
to the expressions whose formulation arouse disputes.
The aforementioned issue was investigated by a combined approach to doctrine and the legal
framework applicable to these law areas. Reference was also made to the case law that tangentially
refers to aspects of the mentioned subject.
As a consequence of the row of arguments presented in this article, concerning the shortcomings
in the constitutional norms, after analyzing the way the implementation of the fiscal obligations is
regulated, it was reached the conclusion that the Constitution of the Republic of Moldova needs to be
amended.
Key words: Constitution, tax liability, the taxpayer, public spending, legal rules
Introducere
Încă din cele mai îndepărtate timpuri, în cadrul societăţii umane a fost conştientizat faptul, că
pentru a putea face faţă într-o manieră mai eficientă nevoilor cu care se întâlneşte comunitatea
omenească, este binevenită constituirea unei instituţii, care să aibă o anumită formă de organizare şi să realizeze conducerea politică a unui popor, precum este statul. Unul dintre rolurile primordiale ale statului, este de a asigura, apăra şi promova prin intermediul mijloacelor sale, atât
„interesele generale”, cât şi „interesele particulare” a tuturor persoanelor.
Dacă ar fi să facem o analiză detaliată, asupra tuturor sarcinilor care sunt puse în faţa statului,
atunci constatăm că acestea sunt destul de complexe. Însă, dintr-un alt punct de vedere, identificăm, că dacă îmbinăm toate atribuţiile statului împreună, oricum se stabileşte că acestea au o
natură comună. Astfel, toate funcţiile statului au o reglementare normativă bine stabilită, care îşi
au originea în Legea Supremă a statului, adică în Constituţie.
Conţinutul Constituţiilor din majoritatea statelor contemporane, este un destul de complex,
ele cuprinzând principiile şi instituţiile fundamentale pentru domeniile de bază în statul respectiv (ex.: politic, economic, social, cultural, juridic etc.). Este motivul pentru care adeseori, Consti587

tuţia, este caracterizată ca fiind Legea fundamentală, care stă la temelia organizării statale, constituind baza juridică a întregii legislaţii. Totodată, reglementările constituţionale privesc cu precădere puterea (puterile de stat), adică fenomenul şi realitatea-cheie în orice organizare social-statală.1 Având în vedere faptul, că Constituţia Republicii Moldova nu este o excepţie din punct de
vedere a conţinutului, analiza căreia ar presupune un volum de informaţie destul de vast, care nu
se încadrează în limitele unei lucrări de acest gen, voi încerca să reliefez doar careva reglementările normative cu privire la executarea obligaţiilor fiscale.
În primul rând, trebuie concretizat următoarea chestiune şi anume, atunci când facem referinţă la normele juridice constituţionale care reprezintă „baza” juridică a obligaţiilor fiscale, nu
înseamnă că în Constituţia Republicii Moldova este formulat un anumit capitol, un grup de articole sau doar careva aliniate concrete şi atât. Această categorie de relaţii sociale, trebuie să fie
supusă unei cercetări de ansamblu, astfel încât, să nu fie lăsată „în umbră” nici una din valorile
fundamentale a subiecţilor participanţi la raporturile juridice vizate. Prin urmare, ar fi mai corect
ca toate normele juridice constituţionale, care conţin un anumit grad de aplicabilitate asupra regimului juridic al obligaţiilor fiscale din Republica Moldova, pot fi grupate în norme juridice care
conţin în mod implicit unele „nuanţe” ale obligaţiilor fiscale, precum şi norme juridice care tratează în mod explicit, acest gen de raporturi juridice.
Contribuţiile financiare
O bună parte de norme juridice din Legea Supremă a ţării noastre, au un conţinut general cu
privire drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, ale tuturor participanţilor la întreaga
gamă de relaţii sociale, care au loc în cadrul comunităţii. Aceste norme juridice, înglobează în
sine inclusiv şi unele aspecte cu privire la modul de exercitare a obligaţiilor fiscale.
În acelaşi timp, dacă am examina acelaşi subiect, potrivit articolelor 58 şi 132 din Constituţia
Republicii Moldova, constatăm că aceste norme de drept statuează unele dintre cele mai importante instituţii ale ramurilor din domeniul financiar-fiscal. Articolele în cauză, pot fi considerate
ca fiind acea categorie de norme juridice care au un cuprins desluşit. Pentru a pătrunde în esenţa
conceptuală a dispoziţiilor normative din articolele anterior nominalizate, voi încerca să supun
atenţiei, felul în care au fost formulate conţinutul lor, prin prisma sintagmelor care trezesc mai
multe controverse.
Mai întâi de toate, trebuie de menţionat că potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr.
780/2001 „interpretarea oficială a Constituţiei şi a legilor constituţionale ţine de competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale”.2 În această ordine de idei, am efectuat o incursiune asupra la hotărârile Curţii Constituţionale din Republica Moldova, pentru a identifica dacă există vre-o interpretare nemijlocită a articolelor anterior citate. Însă, cu părere de rău, nu am identificat un asemenea act jurisdicţional.
Accepţiunea gramaticală a normei constituţionale, care prestabileşte subiecţii responsabili de acoperirea cheltuielilor publice
Conform art. 58 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, „cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”. În legislaţia fiecărui stat, precum şi în actele
normative la nivel internaţional, care pun temelia la drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, conţin prevederi de acest gen (care au valoare de principiu). Acest gen de cheltuieli sunt
necesare întregii comunităţii atât la nivel naţional, când reprezintă cheltuielile statului, cât şi co1 http://www.stiucum.com/drept/drept-constitutional/Notiunea-de-constitutie-contin43694.php [Accesat la 28.01.2013]
2 Legea RM privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, publicată în M. Of al RM nr. 36-38/210, din
14.03.2002.
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munităţilor teritoriale autonome, când se referă la cheltuielile administraţiei publice locale. Prin
urmare, contribuţia cetăţeanului la cheltuielile publice este o îndatorire constituţională şi se realizează prin plata impozitelor şi a taxelor.3
Dacă ar fi să facem o apreciere de ansamblu a normei juridice constituţionale care a fost citată anterior, atunci la prima „vedere” s-ar părea că aceasta este formulat într-o manieră bine gândită, fiind lipsită de careva echivocuri. Cu toate acestea, dacă ar fi să ne concentrăm atenţia asupra
sensului conceptual al fiecărui element în parte, atunci constatăm că la îmbinarea acestora în
varianta care este în textul Constituţiei din prezent, credem că nu e una dintre cele mai reuşite.
Scepticismul dat predomină anume la acel compartiment, unde Legiuitorul stabileşte calitatea de
contribuabil într-un mod restrictiv, făcând referinţă în mod nominal doar la „cetăţeni”.
În aşa fel, dacă ar fi să analizăm care este sensul conceptual al instituţiei de „cetăţenie”, atunci
identificăm că la art. 3 alin. (1) din Legea nr.1024/2000 este stabilit că „cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă,
care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.”4 Cu alte cuvinte, aşa după cum
identificăm şi în această normă juridică, „centru de greutate” se lasă doar asupra acelor categorii
de subiecţi individuali, între care există o anumită interdependenţă juridică cu statul respectiv.
Prin urmare, nu putem ca să-i includem în această tagmă pe: cetăţenii străini, apatrizi sau alte
categorii de subiecţi, care potrivit legislaţiei financiar-fiscale au obligaţia de a contribui într-un
anumit mod la cheltuielile publice.
Pe de altă parte, constatăm, că pentru a fi completată această omisiune normativă, la art. 18
din Legea nr. 275/1994 este stabilit în mod expres, că „cetăţenii străini şi apatrizii sânt supuşi la
impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu stabilesc altfel.”5
În acelaşi context, mai trebuie de remarcat, că în Comentariul la Constituţia Republicii Moldova este consemnat, că deşi textul constituţional se referă în mod nemijlocit la cetăţeni, trebuie
să avem în vedere şi subiectele colective de drept – persoanele juridice.6 Cu această afirmaţie
suntem întrutotul de acord. Însă, nu am putea spune că împărtăşim aceeaşi opinie în legătură cu
argumentele care le-au făcut autorii comentariului, întru justificarea poziţiei.7
După părerea noastră, raţionamentul cel mai bine justificat, constă în aceea că în cazul dat suntem prezenţi într-o situaţie veritabilă, când litera Constituţiei nu statuează în esenţa sa atotcuprinzătoare raporturile juridice bugetar-fiscale. Prin urmare, este evident faptul că în cazul dat, art. 58,
alin. (1) din Constituţia RM trebuie să fie interpretat şi aplicat în spiritul său conceptual, ceea ce
presupune a fi un conţinut cu mult mai larg decât varianta ad litteram care este în Legea Supremă.
Adiţional la argumentele care au fost expuse mai sus, considerăm că trebuie să fie trecute în
revistă inclusiv şi acele cazuri, când instituţiile de stat cum este Curtea Constituţională, au avut
sarcina de a interpreta, precum şi să facă uz de normele în cauză. Concomitent cu aceasta, în
hotărârile sale, Curtea a şi dezvoltat prevederile art. 58 alin. (1) din Constituţia RM în esenţa
3 A se vedea, Boris NEGRU, Nicolae OSMOCHESCU, ş.a. Constituţia Republicii Moldova: comentariu.
Editura Arc, Chişinău 2012, pp. 231-235.
4 Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 02.06.2000, publicată în M. Of al RM nr. 98-101/709,
din 10.08.2000.
5 Legea RM cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova nr. 275
din 10.11.1994 publicată în M. Of al RM nr.20/234, din 29.12.1994.
6 A se vedea, Boris NEGRU, Nicolae OSMOCHESCU, ş.a. Constituţia Republicii Moldova: comentariu.
Editura Arc, Chişinău 2012, pp. 231-235.
7 A se vedea, Boris NEGRU, Nicolae OSMOCHESCU, ş.a., Ibidem.
		Or, simpla afirmaţie cu privire la respectarea legii, nu presupune în mod imperativ şi obligativitatea
persoanelor juridice de a vărsa impozite, taxe şi alte categorii de contribuţii în bugetele corespunzătoare.
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spiritului său. Astfel, la tema dată Curtea stabileşte, că această obligaţie fundamentală are un caracter specific şi deosebit, determinat de natura publică a puterii de stat, stabilită de articolele 1 şi 2
alin. (1) din Constituţie. Impozitele şi taxele, percepute în conformitate cu legislaţia fiscală reprezintă condiţia indispensabilă pentru existenţa statului, de aceea obligaţia de a plăti impozitele şi taxele,
fixate în art. 58 alin. (1) din Constituţie, se extinde asupra tuturor contribuabililor (cetăţenilor R.
Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor, sau persoanelor juridice), ca o modalitate de revendicare
necondiţionată de către stat, a drepturilor sale.8
Ca consecinţă, la interpretarea extensivă care a fost realizată de către Curtea Constituţională prin
intermediul Hotărârii nr. 4/1998, a mai fost confirmat încă o dată, că cuprinsul aliniatului citat anterior,
este formulat într-o manieră nu prea reuşită. Mai mult ca atât, este evident faptul că chiar şi aceste tălmăciri, care au fost realizate în hotărâre menţionată nu pot fi considerate ca fiind unele oficiale, deoarece
dacă am face o deducţie conducând-ne de prevederile art. 42 alin. (3) din legea nr. 780/2001 unde este
stabilit că „interpretarea este oficială când se face prin acte legislative de interpretare”.
Aşadar, pentru ca hotărârea Curţii Constituţionale să aibă o valoare de interpretare oficială a
dispoziţiilor normative ale art. 58 alin. (1) din Constituţie, nu trebuie să fie realizată într-o manieră voalată, în contextul unei hotărâri a Curţii Constituţionale prin care se efectuează controlul
constituţionalităţii unor articole dintr-o anumită lege, ci este necesar ca interpretarea propriu
zisă, să fie înfăptuită într-o hotărâre a Curţii Constituţionale, care să trateze în mod nemijlocit
subiectul dat. Însă, chiar dacă va fi pronunţată o hotărâre de către Curtea Constituţională în acest
sens, nu înseamnă că ar fi unica şi cea mai eficientă măsură care ar putea fi întreprinsă. Considerăm că existenţa unei hotărâri de acest gen ar reprezenta doar o soluţie de moment, astfel încât să
fie evitate orice fel de efecte negative, pentru întreg sistemul bugetar din Republica Moldova.
Este cert faptul, că dacă vom încerca să examinăm acelaşi subiect prin „optica” prevederilor
coroborate ale art. 3 alin. (2), art.19 lit. a), c) şi art. 29 din Legea nr. 780/2001, unde sunt stabilite
o parte din condiţiile minime de tehnică legislativă, 9 atunci credem că art. 58 alin. (1) din Constituţia R. Moldova nu întruneşte toate aceste condiţii.
Fiind efectuată o concluzie generală la toate ideile care au fost enunţate anterior, atunci am
putea afirma că una dintre cele mai optime soluţii de eliminarea carenţelor normative din art. 58
alin. (1) a Constituţiei Republicii Moldova, astfel încât să fie menţionaţi toţi subiecţii care trebuie
să contribuie cu impozite, taxe şi ale categorii de contribuţii la sistemul bugetar al Republicii
Moldova, este aceea ca termenul „cetăţenii …” să fi preschimbat cu expresia „persoanele …”.
Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale
Totalitatea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor categorii de venituri publice instituite
în sarcina contribuabililor, prin care se alimentează bugetele publice, formează sistemul fiscal al
unei ţări. În practică se utilizează, cu acelaşi sens, şi cuvântul de „fiscalitate”, definit la rândul său,
ca fiind „sistemul de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului naţional cu
ajutorul impozitelor şi taxelor, reglementat prin norme juridice”10
8 Hotărârea Curţii Constituţionale din RM, nr. 4 din 26.01.1998 despre controlul constituţionalităţii unor
articole din Legea nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995 „Cu privire la modul de urmărire a impozitelor,
taxelor şi altor plăţi”, M. Of. nr. 16-17/11, din 05.03.1998. A se vedea, Alexandru ARMEANIC ş.a., Drept
fiscal, Editura Museum, Chişinău, 2001, p. 59.
9 „Actul legislativ trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei… ”, „să se utilizeze
termeni adecvaţi…”, „astfel încât frazele actului legislativ să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat”. Legea RM privind actele legislative nr. 780 din
27.12.2001, publicată în M. Of. al RM nr.36-38/210, din 14.03.2002.
10 A se vedea, Viorel ROŞ, Drept financiar, Editura All Beck, Bucureşti, 2007, p. 180. A se vedeai, G. MARIN,
A PUIU, Dicţionar de relaţii economice internaţionale, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 1993, p. 278.
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Sistemele fiscale contemporane reprezintă un produs al istoriei civilizaţiei umane, a acumulărilor ce s-au produs în cursul evoluţiei acestor sisteme, a generalizării rezultatelor pozitive şi a
experienţei diferitelor state cu sisteme ce s-au dovedit a fi viabile, precum şi a cercetărilor ştiinţifice în materia fiscalităţii din ultimele secole.11 Sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte,
principii, metode, procese, cu privire la o mulţime de elemente (materie impozabilă, cote, subiecţi
fiscali ş.a.) între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi
perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului”12
Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar al RM şi include următoarele
elemente: sistemul de impozite, legislaţia fiscală şi aparatul fiscal. Toate aceste verigi sunt strâns
legate între ele, deoarece în baza legislaţiei fiscale activează aparatul fiscal, având ca scop utilizarea impozitelor ca surse de venit ale statului. Eficienţa sistemului fiscal depinde de situaţia reală a
fiecărui element al lui. În sistemul de impozite trebuie să se respecte unele principii, cum sunt:
–– echitatea;
–– comoditatea procedeelor şi metodelor de determinare a tuturor elementelor de impunere;
–– claritatea obligaţiilor şi drepturilor contribuabililor.
Toate aceste exigenţe ale sistemului fiscal din Republica Moldova, luate împreună, au fost
consemnate într-o versiune compactă, inclusiv şi în Legea Supremă, unde la art. 58 alin. (2), este
stabilit că: „sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.”
O abordare exact în aceeaşi manieră, cu privire la modul de realizare a contribuţiilor financiare întru acoperirea cheltuielilor publice, precum şi care este concursul de împrejurări impus
fiscalităţii, identificăm inclusiv şi în Constituţia României, la art. 56 alin. (2).13
La prima vedere, s-ar părea că normele constituţionale care au fost citate anterior din Legea
fundamentală a fiecărui stat, sunt formulate într-un mod inteligibil. Însă, dacă ar fi să cercetăm
cel puţin o parte din sesizările care au fost înaintate către Curtea Constituţională, atât din R. Moldova cât şi cea din România cu privire la disputele care au apărut în legătură cu modul de aşezare
a sistemului fiscal, atunci constatăm contrariul acestei opinii.
În marea majoritate a cazurilor, identificăm că autorii sesizărilor care au invocat excepţiile de
neconstituţionalitate a unor acte legislative sau normative, manifestă un dezacord faţă de regimul
juridic sub incidenţa căruia nimeresc ei. Multiplele argumente care se regăsesc în sesizările Curţii
Constituţionale, înglobează în sine una din ideile esenţiale, care după părerea lor se exprimă
printr-un caracter discriminator14 ori privilegiat15 care sunt aplicate pentru unii subiecţi de drept
fiscal. Acestea se referă la: statutul subiecţilor care participă la relaţiile reglementate de legislaţia
fiscală, obiectul impunerii, modul de percepere, mărimea şi periodicitatea impunerii, fie că la alte
elemente esenţiale ale impunerii. În aşa fel, ei consideră că prevederile legale criticate vin în contradicţie cu mai multe norme fundamentale, dintre care:
11 A se vedea, Viorel ROŞ, op. cit., p. 181.
12 Carmen CORDUNEANU, Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 1998, p.22;
13 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2#t2c3s0a56 [Accesat la 28.01.2013]
14	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hotărârea Curţii Constituţionale a RM nr. 8 din 12.04.2007 privind controlul constituţionalităţii articolului 69/5 din Codul fiscal al RM, M. Of. nr. 54-56/9, din 20.04.2007; Hotărârea Curţii Constituţionale
a RM nr. 19 din 28.06.2007 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 448-XVI
din 28 decembrie 2006 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, M. Of. nr. 94-97/17,
din 06.07.2007 ş.a.
15 Hotărârea Curţii Constituţionale a RM nr. 29 din 01.10.98 despre controlul constituţionalităţii
Hotărârii Parlamentului nr.1521-XIII din 19 februarie 1998 „Asupra Programului de acţiuni primordiale de protecţie a mediului în municipiul Chişinău pentru anii 1998-2001”, M. Of. nr. 96/39, din
22.10.1998.
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–– art. 1 alin. (3) din Constituţia RM, care consfinţeşte principiul dreptăţii;
–– art. 16 alin. (2) din Constituţia RM, care statuează egalitatea tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;
–– art. 2 pct. 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
din 16 decembrie 1966, potrivit căruia statele părţi garantează exercitarea drepturilor fără
nici o discriminare;
–– art. 58 alin. (2) din Constituţia RM, potrivit căruia sistemul legal de impuneri trebuie să
asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.16
Suplimentar la normele date, într-o altă sesizare asemănătoare, autorul a mai pretins că datorită manierei în care a fost prestabilit sistemul fiscal, unei anumite categorii de subiecţi fiscali leau mai fost încălcate inclusiv şi alte drepturi fundamentale care sunt prevăzute de izvoarele de
drept la nivel internaţional. O parte dintre acestea sunt:
–– art. 21 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind nediscriminarea;
–– art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale referitor la interzicerea generală a discriminării.
–– art. 2 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică,
dispoziţii prin care este definit conceptul de discriminare etc.17
Fiind efectuată o generalizare la acel set de sesizări care au fost înaintate Curţii Constituţionale din RM, cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate care au fost pretinse în materie de drept
fiscal, considerăm că trebuie să fie clarificate unele aspecte specifice ale principiului egalităţii
contribuabililor din această ramură de drept. În acest context, credem că este binevenită citarea
unei Decizii a Curţii Constituţionale a României, unde într-o variantă foarte reuşită a statuat că,
„fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze […] pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni”. Prin urmare, aşezarea justă a sarcinilor fiscale trebuie să reflecte însuşi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea
unui tratament identic pentru situaţii identice şi să ţină cont, în acelaşi timp, de capacitatea contributivă a contribuabililor, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală
şi sarcinile sociale ale acestora.18
În concluzie, considerăm că prin argumentele pe care le-am prezentat mai sus, a fost înţeleasă
ideea, că chiar dacă în Constituţia RM sistemul fiscal este abordată într-o variantă într-atât de
compactă, oricum acesta trebuie să fie perceput, precum şi să fie pus în aplicare astfel ca să producă un randament fiscal ridicat.

16 Hotărârea Curţii Constituţionale a RM nr. 8 din 12.04.2007 privind controlul constituţionalităţii articolului 69/5 din Codul fiscal al RM, M. Of. nr. 54-56/9, din 20.04.2007.
17 Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 56 din 26.01.2006, M. Of. al României, Partea I, nr. 14
din 12 februarie 2006.
18 Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 6 din 25 februarie 1993, publicată în M. Of. al României,
Partea I, nr. 61 din 25 martie 1993.
		Adăugător la cele menţionate, în Codul fiscal al RM, legea nr.1163 din 24.04.1997, M. Of. nr. 62/522 din
18.09.1997, la art. 6, alin. (8) lit. c). este stabilit că sensul echităţii fiscale presupune – tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.
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Abstract
Particularities of medical liability for causing moral damages
Civil liability for causing injury to the health of the patient, or causing his death, is a mean of
defending the most important values in society, namely life and health of the citizens of Republic of
Moldova. To engage civil medical liability, the following conditions must be met: an unlawful act to
be committed, a damage must be caused, to be an injury and a causal link between the act and the
damage, the offender must have been at fault. Our goal is to determine the content of the term
"medical liability" and thus the obligations the violation of which results in employing this special
civil liability and to distinguish between different forms of liability that may employ the unlawful act
causing injury.
Medical civil liability as a variety of civil liability aims to compensate the material and moral
damages caused to the patient. Establishing a general obligation of every person to fully repair the
damage, the legislation in force makes no distinction as to the financial or patrimonial mean of it.
Patrimonial damage is a structural element of civil liability and in accordance with par. 1, art. 1422
CCRM "If the person was caused a moral harm (physical or mental suffering) by threatening acts to
personal non-patrimonial rights, and in other cases stipulated by law, the court has the right to
compel the responsible person to repair the damage through the cash equivalent." Pecuniary reparation of moral damages and has always an approximated character, but given the fact the moral
damages have no economic content, the so called repair aims only to alleviate the suffering of the
victim.{0It is therefore more accurate to use the term moral damage compensation because moral
damage, which consists in causing infringement to the moral heritage must be repaired in the same
way as pecuniary damages, in cash, because money, besides the function of equivalence, also have a
satisfactory function, and if in the case of material damages the money equivalent replaces the loss
caused, not less right in the case of moral damage , because by different gratifications that money can
buy, we restore the broken moral balance; through money we disperse or mitigate at least the unpleasant impressions, the intimate sufferings that were caused by the damages to our moral goods.
So along with the material restitutio in integrum there is a moral restitutio in integrum. Moral damage assessment caused to the patient will be based on non-patrimonial criteria, such as the severity
of the moral injury, duration and intensity of physical and mental pain, shortcomings suffered by the
damaged victim and so on, depending on all the circumstances of the given case.
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Dreptul la viaţă, la sănătate, la ocrotirea sănătăţii sunt drepturi absolute, iar lezarea lor de către
medic în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu are ca urmare apariţia unui raport juridic civil
relativ, care obligă autorul prejudiciului să-l repare integral. Cunoaştem, că cea mai importantă
exigenţă morală înaintată faţă de medic este „Nu dăuna”. Această exigenţă reprezintă fundamentul activităţii medicale şi încălcarea ei constituie delict civil.
În dreptul civil repararea prejudiciului constituie singura măsură a răului suferit de victimă,
interesând prea puţin forma vinovăţiei. Cauzarea prejudiciului dă naştere unui raport obligaţional între persoana păgubită şi cel responsabil. Conţinutul acestui raport îl alcătuiesc dreptul la
reparare şi obligaţia corelativă.[1] Instituind obligaţia de a repara integral prejudiciul cauzat altei
persoane, legislaţia civilă nu face distincţie între prejudiciul patrimonial şi moral, ambele constituind un element structural al răspunderii civile, fiind supuse reparării.
Unii autori fac distincţia între prejudiciul material, prejudiciul moral şi prejudiciul corporal.
Dacă primele două tipuri de prejudicii rezultă din atingerea unor drepturi patrimoniale şi pot fi
evaluate în bani, şi respectiv din încălcarea unor drepturi nepatrimoniale neavând o valoare pecuniară, se consideră că prejudiciul corporal constituie o categorie separată.[2] Motivarea este
următoarea: prejudiciul corporal aparţine, prin unele urmări, prejudiciilor materiale şi prin altele, prejudiciilor morale. În literatura de specialitate s-a exprimat ideea că prejudiciul corporal se
prezintă ca „amalgam de prejudicii patrimoniale şi morale”[3], cauzat prin atingeri provocate
sănătăţii persoanei sau integrităţii corporale, constând în dureri fizice sau psihice şi, la rândul său,
se subdivide în mai multe categorii: pretium doloris (reprezintă expresia suferinţelor fizice şi
psihice), prejudiciul estetic ( atingerile aduse înfăţişării unei persoane), prejudiciul de agrement (
constând în imposibilitatea persoanei de a se bucura de o viaţă de calitate), prejudiciul juvenil şi
prejudiciul sexual.
Dicţionarul de drept privat reflectă clasificarea prejudiciului în material şi moral. Se precizează că prejudiciul moral reprezintă o ‚,consecinţă nesusceptibilă de evaluare bănească, ce rezultă
din încălcarea unui drept sau interes nepatrimonial şi constă în moartea, durerile fizice sau psihice, cauzate prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, atingerea onoarei sau reputaţiei
unei persoane’’.[4]
Tendinţa actuală a doctrinei şi a jurisprudenţei este de a repara integral prejudiciul ce i-a fost
cauzat individului, inclusiv şi cel moral, ce se manifestă prin durere şi suferinţe de ordin fizic şi
psihic, provocate prin încălcarea unui drept personal nepatrimonial. Pe lângă patrimoniul esenţialmente pecuniar, există o categorie de drepturi extrapatrimoniale, natura cărora ne permite să
le atribuim la categoria celora ce nu dispun de o valoare economică. Aceste drepturi personale
nepatrimoniale sunt destul de numeroase şi foarte diferite, drept exemplu: onoarea, demnitatea,
reputaţia profesională, dreptul la viaţă, la sănătate, dreptul de autor, etc. În timp ce prejudiciul
patrimonial (material) este cel cauzat printr-o atingere adusă patrimoniului, vom fi în prezenţa
prejudiciului moral sau extrapatrimonial în toate cazurile, în care repararea pecuniară va fi nesusceptibilă de a constitui o reparare adecvată a daunei.
Printre valorile ocrotite de normele de drept, un loc deosebit îl ocupă sănătatea, garantarea
căreia fiind realizată la nivel constituţional prin proclamarea principiului constituţional – dreptul
la ocrotirea sănătăţii.[5] Angajarea răspunderii medicului garantează dreptul persoanelor la
ocrotirea sănătăţii. În caz de lezare, sănătatea nu poate fi restabilită în sensul direct al cuvântului
şi funcţia compensatorie a răspunderii civile va fi realizată prin repararea prejudiciului patrimonial şi compensarea prejudiciului moral.
În cadrul exercitării profesiei medicul şi personalul medical pot comite greşeli inerente oricărei activităţi, fiindcă de greşeală nu este garantat nimeni şi fiindcă nici o persoană nu este perfectă, dar specificul activităţii medicale constă în faptul că greşeala angajează răspunderea civilă.
Medicul având la baza activităţii sale obligaţia de mijloace (de diligenţă şi prudenţă) de a trata
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pacientul nu va fi impus la garantarea unui rezultat (vindicarea bolii), ci îşi va asuma obligaţia de
a avea o conduită corespunzătoare, de a depune toate eforturile şi de a utiliza toate cunoştinţele
în domeniu în vederea însănătoşirii pacientului, adică a obţinerii rezultatului care are un caracter
aleatoriu. În acelaşi timp nimic nu împiedică medicul să-şi asume o obligaţie de rezultat-vindecarea pacientului, dar în practică este preferabilă abţinerea de la astfel de garanţii. Răspunderea
medicului se va baza pe greşeală şi nu pe garanţia vindecării pacientului. Pentru atragerea la răspundere civilă a medicului este necesară întrunirea următoarelor condiţii: fapta ilicită, prejudiciul cauzat, vinovăţia medicului şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.
De cele mai dese ori fapta ilicită a medicului se prezintă sub forma neexecutării sau executării
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. O mare parte a prejudiciilor corporale sunt rezultatul unor accidente, erori medicale a căror sursă este extrem de diversă. Eroarea medicală în conformitate cu art.1 a Legii nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului[6] reprezintă „activitatea sau inactivitatea conştientă a prestatorului de servicii de sănătate, soldată cu moartea sau dauna cauzată sănătăţii pacientului din imprudenţă, neglijenţă sau
lipsă de profesionalism”. Eroarea de fapt reprezintă o falsă reprezentare a realităţii. Va constitui
oare eroarea o cauză de înlăturare a răspunderii medicului? Considerăm, că nu, şi medicul fiind
în eroare va răspunde pentru prejudiciul cauzat, fiindcă eroarea nu înătură vinovăţia, ci din contra, cum corect este indicat în lege, ne dovedeşte imprudenţa, neglijenţa medicului şi lipsa de
profesionalism. Va putea oare medicul invoca buna-credinţă, drept cauză exoneratoare de răspundere? Considerăm, că nu, dacă în activitatea sa nu a dat dovadă de diligenţă medie cerută
pentru un medic obişnuit.
Erorile medicale pot fi clasificate în erori subiective şi erori obiective. Anume erorile subiective, ce constau în reprezentarea greşită a realităţii generată de pregătirea insuficientă în domeniu
angajează răspunderea civilă medicală. Erorile obiective se datorează imposibilităţii de a cunoaşte
anumite situaţii care ar fi putut înlătura comiterea greşelii, se datorează golurilor în ştiinţa medicală şi altor motive independente de voinţa medicului şi care în opinia unor doctrinari nu atrag răspunderea civilă a medicului.[7] În limbajul juridic român este utilizat termenul de malpraxis medical, termen care s-a format din prefixul mal, ce înseamnă la nivel internaţional, rău şi din substantivul grecesc practicos , care a ajuns pe filieră latină în formă practicus şi a fost transformat în
practice, care înseamnă practică, astfel malpractica sau malprix semnificînd exercitarea rea a unei
profesiuni sau exercitarea neadecvată a unei profesiuni.[8] Cu alte cuvinte, malpraxisul este o eroare profesională comisă de medic în exercitarea activităţii profesionale determinată de slaba pregătire în domeniu şi care antrenează răspunderea civilă a personalului medical sau medico-farmaceutic sau cum susţine d-l Florin I. Mangu” malpraxisul este greşeala profesională a personalului
medical, generatoare de prejudicii pacientului sau altor persoane, săvârşită din culpă, în exercitarea
actului medical”.[9] Domnul susţine, că în definirea malpraxisului este mai potrivită utilizarea
termenului de greşeală, care este definită în dicţionarul explicativ ca o faptă, o acţiune etc. care
constituie o abatere de la ceea ce este normal şi care poate atrage după sine un rău, o neplăcere.[10]
Accidentul în limbajul cotidian este considerat un ’’ eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al lucrurilor provocând avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea’’.[11] În
cadrul studiului propus ne-ar interesa accidentul medical, definit ca eveniment exterior, independent de voinţa victimei, generat de activitatea medicală şi concretizat în vătămarea corporală,
agravarea stării pacientului sau decesul acestuia. În literatura juridică străină s-a afirmat că este
necesar a se face diferenţa între accidentul medical şi riscul medical. Riscul terapeutic nu este
consecinţa unei erori, el intervine din anumite cauze necunoscute şi ce nu pot fi explicate. Accidentul medical are la bază greşeala medicului, neglijenţa lui.
În ceea ce priveşte riscul medical, credem că se impune distincţia între riscurile previzibile şi
cele imprevizibile.
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Riscurile previzibile înseamnă probabilităţile de reuşită sau nereuşită a terapiei medicamentoase, a intervenţiei chirurgicale-riscuri care au putut fi prevăzute înaintea efectuării actului medical. Din contra, cele care nu puteau fi prevăzute alcătuiesc categoria riscurilor imprevizibile. În
ceea ce priveşte răspunderea medicului în raport cu riscurile previzibile, problema este rezolvată
în art.13 a Legii Republicii Moldova nr. 263 din 27.10.2005 care prevede în alin.1 că, o condiţie
obligatorie premergătoare intervenţiei medicale este consimţământul pacientului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege. Aliniatul 2, art.13 prevede că, consimţământul pacientului la
intervenţia medicală poate fi oral sau scris şi se perfectează prin înscrierea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său medical (ruda
apropiată) şi medicul curant. Pentru intervenţiile medicale cu risc sporit (caracter invaziv sau
chirurgical), consimţământul se perfectează obligatoriu, în formă scrisă, prin completarea unui
formular special din documentaţia medicală, denumit acord informat. Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat în formă scrisă şi modelul formularului respectiv se elaborează de către Ministerul Sănătăţii.
Se susţine, că consimţământul pacientului nu reprezintă altceva decât o clauză de nerăspundere a medicului pentru riscurile previzibile. Într-adevăr, tragerea la răspundere a autorului unei
fapte prin care s-a cauzat prejudiciu altei persoane ar fi lipsită de logică, dacă fapta respectivă a
fost săvârşită ca urmare a acordului victimei prejudiciului.[12] În realitate victima nu consimte la
producerea prejudiciului, ci la săvârşirea faptei, în materia răspunderii delictuale dacă contravin
normelor de etică şi morală. Ca urmare a acestui fapt, clauza de nerăspundere nu va elibera delicventul de răspundere în materia prejudiciului cauzat pacientului prin vătămarea sănătăţii sau a
integrităţii corporale în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
Referitor la riscurile imprevizibile, acestea nu pot fi excluse din practica medicală. Chiar şi în
cazul unei conduite profesionale ireproşabile activitatea medicală este supusă riscurilor. Este posibil ca pacientul să dea o reacţie la un preparat sau tratament datorită unor cauze strict personale ce ţin de individualitatea şi unicitatea organismului sau când cauza survenirii riscului este
tehnica sofisticată folosită, experimentarea de noi medicamente asupra persoanelor sănătoase
sau bolnave etc. În astfel de situaţii se consideră că, medicul nu va fi atras la răspundere pentru
acte prejudiciabile cauzate de realizarea unor riscuri imprevizibile.
Pentru determinarea caracterului ilicit al acţiunilor întreprinse de către medic trebuie să constatăm dacă ele corespund sau nu regulilor medicale, sarcinilor puse în faţă sau nivelului de pregătire profesională.
Accidentul medical se fundamentează pe culpa medicului. Este posibil ca medicul să cunoască regulile şi obligaţiile şi să acţioneze cu bună-credinţă în contradicţie cu exigenţele acestora, în
baza convingerii sincere că rezultatul periculos nu se va produce.[14] Într-o altă variantă a culpei,
medicul poate acţiona fără să prevadă rezultatul dăunător întrucât fie nu a cunoscut regulile de
conduită profesională, fie le-a cunoscut dar le-a înţeles greşit, deşi în mod normal trebuia să le
cunoască. În aceeaşi situaţie se află şi medicul care nu prevede rezultatul datorită nepriceperii sau
nedibăciei, indiferent dacă nepriceperea se datorează unor cauze imputabile autorului sau neimputabile lui.[15] Cazurile de incompetenţă culpabilă sunt prezente la stabilirea diagnosticului şi
la aplicarea tratamentului, când medicul îşi desfăşoară activitatea fără ca să dispună de cunoştinţele necesare în domeniu. Pentru ca medicul să se greşească mai puţin în practica sa trebuie să fie
mereu prudent şi diligent în ce priveşte actele întreprinse şi în ce priveşte consecinţele comportamentului său profesional. În practică s-a dat dovadă de imprudenţă în cazul, cînd se aplică tratament fără cunoaşterea contraindicaţiilor, expunerea bolnavului la unele riscuri inutile, aplicarea
de preparate la persoane fără cunoaşterea gradului de intoleranţă la aceste substanţe, omisiunea
de a da ajutor unei persoane etc. Neatenţia sau neglijenţa profesională de cele mai dese ori se
fondează pe grabă, trecerea cu vederea a unor date sau rezultate din cauza îndeplinirii neprofesi597

onale a atribuţiilor de serviciu sau din cauza superficialităţii, ca de exemplu: aplicarea de preparate cu perioada de utilizare depăşită, neizolarea bolnavilor contagioşi, consultarea bolnavului
îmbrăcat şi ca rezultat examenul clinic nu este corect etc. Lipsa de interes pentru activitatea profesională, indiferenţa faţă de bolnav şi lipsa de grijă faţă de relaţia medic-pacient sunt uneori
asociate neglijenţei.[16]
O condiţie obligatorie pentru antrenarea răspunderii civile este stabilirea legăturii cauzale
dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. Inexistenţa legăturii de cauzalitate exclude răspunderea
autorului prejudiciului, şi mai mult ca atât, semnifică faptul, că prejudiciul moral (nepatrimonial)
nu este consecinţa conduitei ilegale a persoanei date, dar este cauzat de alte circumstanţe. În practică se repară prejudiciul care reprezintă o consecinţă directă a faptei ilicite, prejudiciile indirecte
şi anume acele care nu au legătură cu fapta ilicită nu se repară. În activitatea medicală legătura de
cauzalitate deseori este greu de stabilit fiindcă intervin mai mulţi factori. De cele mai dese ori
asistenţa medicală este acordată de mai mulţi medici şi surori medicale care fiecare în mod izolat
pot influenţa cauzarea prejudiciului moral şi astfel creează dificultăţi în determinarea legăturii
cauzale. Sunt cazuri când fapta pacientului sau a unei terţe persoane se interferează în legătura de
cauzalitate şi serveşte drept cauză a prejudiciului cauzat şi temei de exonerare a medicului de
răspundere civilă, ca de ex: situaţia când medicul prescrie şi precizează dozele preparatului, iar
pacientul nu ţine cont de aceste indicaţii şi administrează preparatul depăşind prescripţia medicului şi se face responsabil pentru efectul toxic al preparatului. Dovedirea existenţei legăturii cauzale este pusă în sarcina pacientului, lucru anevoios şi complicat. Deseori legătura dintre fapta
ilicită şi prejudiciul cauzat este evidentă şi este suficientă aplicarea principiului res ipsa loqitur
(lucrul vorbeşte de la sine).[17] Conform acestei doctrine se prezumă că medicul a comis actul
medical din neglijenţă şi dacă dânsul nu va demonstra viceversa se consideră că reclamantul a
demonstrat adevărul. Acest principiu este deseori aplicat în jurisprudenţa statelor europene, ca
de exemplu, în situaţia, când medicul a uitat un instrument în pacient după intervenţia chirurgicală sau situaţia când pacientul se adresează la medic cu o fractură la picior dar a fost externat cu
amputaţia piciorului etc. În doctrina anglo-saxonă aplicarea acestui principiu este condiţionată
de îndeplinirea concomitentă a trei condiţii:
–– accidentul să fie de aşa natură încât să nu se poată petrece decât, dacă cineva a fost neglijent;
–– acuzatul trebuie să fi avut controlul absolut asupra cauzei aparente a accidentului;
–– reclamantul nu trebuie să fi contribuit în vreun fel la producerea accidentului.[18]
Principiul res ipsa loqitur se va aplica de fiecare dată, când se va produce un risc, care în lipsa
neglijenţei, în mod normal nu se va produce.
Cât de complicată nu ar fi sarcina ce revine pacientului de a demonstra legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat, jurisprudenţa autohtonă ne dovedeşte că un astfel de
lucru este posibil şi că cetăţenii Republicii Moldova din ce în ce mai frecvent apelează la compensarea prejudiciului moral ca mijloc de apărare a drepturilor personale nepatrimoniale lezate.
În conformitate cu art. 36 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995[19] „În cazul
stării nesatisfăcătoare a sănătăţii în urma asistenţei medicale necorespunzătoare, pacientul are
dreptul de a cere efectuarea, în modul stabilit, a unei expertize profesionale, precum şi repararea
prejudiciului moral şi material ce i s-a adus.” În aceeaşi ordine de idei, art. 5, lit. q din Legea RM
cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului din 27.10.2005 prevede că pacientul are
dreptul la „despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.” În susţinerea acestor prevederi vine şi art. 616, alin.2 CCRM care menţionează că: „În cazul vătămării integrităţii corporale sau al altei vătămări a sănătăţii... cel vătămat poate cere şi pentru prejudiciul nepatrimonial o
despăgubire în bani, stabilită în baza unei aprecieri conforme principiilor echităţii.” Din prevederile menţionate reiese, că medicul poartă răspundere pentru actele medicale care cauzează prejudiciu sănătăţii sau vieţii pacientului şi este obligat să repare prejudiciul moral şi material cauzat.
598

Termenul prejudiciu cuprinde toate rezultatele dăunătoare de natură patrimonială sau nepatrimonială cauzate în urma încălcării drepturilor subiective civile ale persoanei. Prejudiciul patrimonial sau material este acela care are un conţinut economic şi poate fi evaluat în bani şi reparat
prin acordarea unei despăgubiri băneşti, iar prejudiciul moral constă în suferinţe psihice sau fizice cauzate prin fapte ce atentează la drepturile personale nepatrimoniale (în cazul de faţă la viaţa
şi sănătatea persoanei) precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie şi care nu poate fi evaluat
în bani, nu are conţinut economic. La prima vedere aceste suferinţe fizice şi psihice sunt obişnuite, dar ele au un impact foarte negativ asupra stării sănătăţii şi se consideră că sunt cele mai
grave consecinţe ale faptei ilicite cauzate. Problema referitoare la compensarea prejudiciului moral în dreptul medical este extrem de importantă şi actuală. În societate s-a conturat o atitudine
nu chiar obiectivă faţă de instituţia compensării prejudiciului moral şi însuşi faţă de noţiunea de
prejudiciu moral datorită informaţiei din mass-media, filmelor din occident în care pentru compensarea prejudiciului moral se acordă sume enorme. Pacientul lezat în drepturile personale nepatrimoniale şi care solicită compensarea prejudiciului moral trebuie să ţină cont de principiile
compensării prejudiciului moral şi anume: existenţa unei fapte ilicite săvârşite de către medic în
timpul exercitării atribuţiilor de serviciu prin care i s-a cauzat pacientului un prejudiciu, care reprezintă o condiţie de bază a răspunderii civile; fapta să fie săvârşită cu vinovăţie; pacientul trebuie să dovedească faptul cauzării prejudiciului moral, adică existenţa suferinţelor fizice şi psihice; prejudiciul moral se compensează indiferent de repararea prejudiciului material şi faptul că
pacientul este liber să determine cuantumul indemnizaţiei pentru compensarea prejudiciului
moral din considerentul că legislaţia nu stabileşte careva limite minime sau maxime, iar decizia
finală în determinarea sumei compensaţiei aparţinând instanţei de judecată.
Într-o decizie a sa Curtea Supremă de Justiţie a remarcat că: „Prima instanţă corect a dispus
încasarea de la Instituţia medico-sanitară publică în beneficiul pacientei a prejudiciului moral, fiindcă conform art. 616, alin.2 CCRM în cazul vătămării integrităţii corporale sau al altei vătămări
a sănătăţii, cel vătămat poate cere şi pentru prejudiciul nepatrimonial o despăgubire în bani, stabilită în baza unei aprecieri conforme principiilor echităţii.” (Decizia CC şi CA al CSJ a RM nr. 2ra150/2007 din 14. 03.2007.)[20] Din materialele dosarului rezultă că pârâta deţinând funcţia de
medic ginecolog la policlinica orăşenească nr. 2 din mun. Chişinău, în timpul extragerii steriletului
i-a provocat reclamantei vătămări corporale grave periculoase pentru viaţă. Reclamanta a estimat
prejudiciul moral cauzat în mărime de 100 000 lei. Instanţa de recurs a considerat că acţiunile
medicului întrunesc în sine o faptă ilicită săvârşită cu vinovăţie, iar între fapta ilicită şi prejudiciul
cauzat există o legătură de cauzalitate directă. Astfel, bazându-se pe art. 1398, alin. 3 CCRM şi art.
19, alin.3 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995, pacienţii, organele de asigurare medicală au dreptul la repararea prejudiciilor aduse pacienţilor de instituţiile medico-sanitare prin
necesitatea normelor de tratament medical, prin prescrierea de medicamente contraindicate sau
prin aplicarea de tratamente necorespunzătoare care agravează starea de sănătate, provoacă infirmitate permanentă, periclitează viaţa pacientului sau se soldează cu moartea lui. În astfel de circumstanţe, instanţa de recurs a considerat că prima instanţă corect a dispus încasarea de la instituţia medico-sanitară publică în beneficiul reclamantei a prejudiciului moral în mărime de 21000 lei.
Vreau să menţionez, că responsabilitatea medicului este angajată în cazul, când greşeala are la
bază conduita sa culpabilă, generatoare de prejudiciu. În practică este complicat de a demonstra
faptul producerii accidentului, adică executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce a cauzat prejudiciu. Pacientul ce doreşte să câştige cauza intentată împotriva medicului va trebui să învingă
mai multe greutăţi şi piedici decât în orice altă cauză referitoare la repararea prejudiciului, dat
fiind faptul că lui îi incumbă obligaţia de a demonstra, că neglijenţa medicului reprezintă cauza
prejudiciului cauzat. Constatarea prejudiciului moral se va face prin intermediul expertizelor
(psihologică, psihiatrică), rezultatele cărora vor avea un rol decisiv pentru instanţa de judecată la
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determinarea cuantumului compensaţiei. Este de dorit ca în domeniul dat instanţa de judecată să
ia în consideraţie şi suferinţele psihice, care nu sunt de o intensitate puternică, fiindcă deseori ele
pot evalua în adevărate traume psihice.[21]
Unul din cele mai recente prejudicii
nepatrimoniale care este indemnizat în baza Legii
nr. 23 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA din 16.02.2007[22] este prejudiciul contaminării
de virusul Imunodeficienţei umane, cauzat printr-o transfuzie sangvină sau printr-o injecţie de
produse derivate din sânge, intervenţiilor chirurgicale, altor manopere medicale. Legea prevede
repararea integrală a acestui prejudiciu, astfel alin.5, art. 22 prevede că, „ Victimele discriminării
se pot adresa în instanţa de judecată pentru repararea prejudiciului moral şi material”, alin.2, art.
33 stipulează că „ Repararea prejudiciilor morale şi materiale aduse persoanei în urma infectării
cu HIV revine instituţiei medico-sanitare în care a fost infectată.” În plus, alin. 1, art.33 prevede
că: „Cetăţenii Republicii Moldova care au fost infectaţi cu HIV în urma transfuziilor de sânge,
intervenţiilor şi manoperelor medicale sunt asigurate cu pensie conform legislaţiei în vigoare.”
Curtea Supremă de Justiţie în decizia nr.2r/a-248/2001 din 06.06.2001[23] a menţionat că, „Hotărârile judecătoreşti prin care a fost admisă acţiunea privind recuperarea prejudiciului moral şi
material, pricinuit prin infectarea reclamantului cu virusul HIV-I, în urma transfuziei de sînge,
au fost menţinute, deoarece corespund legislaţiei în vigoare. Întemeiat a fost încasată dauna morală şi mărimea ei (100 000 lei) este rezonabilă.” Din materialele cauzei date rezultă că reclamantul a fost infectat de virusul HIV-I în perioada aflării sale la tratament în spitalul sect. Călăraşi, în
urma efectuării transfuziei de sânge netestat la anticorpi HIV-I, care a fost colectat de la donatorul D.S. În conformitate cu art. 36 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 28.03.1995 pacientul are dreptul la repararea prejudiciului moral. Aceeaşi lege prevede şi dreptul la repararea
prejudiciului material. Este salutabil faptul, că instanţele de judecată, au încasat şi prejudiciul
material de la reclamat în mărime de 12 000 dolari americani, ce corespunde costului tratamentului antiretroviral efectuat în România, tratament ce este necesar pentru reclamant şi imposibil
de aplicat în ţară din cauza cheltuielilor sporite pentru aplicare. Prejudiciul personal şi neeconomic de contaminare include toate piedicile psihice cauzate de contaminarea cu HIV: reducerea
speranţei de a trăi, incertitudinea viitorului, gândirea permanentă la eventualele suferinţe fizice şi
psihice, izolare, schimbarea vieţii familiale şi sociale, imposibilitatea de procreare. El include şi
diferite prejudicii personale apărute sau ce vor apărea în faza maladiei declarate, suferinţele, prejudiciul estetic şi ansamblul de prejudicii de agrement consecutive.
Caracterul atotcuprinzător a prejudiciului dat, gradul sporit al suferinţelor morale şi psihice ne
duce la concluzia că este vorba de o grupare de prejudicii neeconomice rezultate din contaminare.
Noţiunea prejudiciului specific de contaminare care originalmente a fost limitată cazurilor de
contaminare sangvină de HIV mai târziu, în occident, logic a fost aplicată persoanelor contaminate cu virusul hepatita C în urma efectuării transfuziei de sânge. Într-un cuvânt, orice maladie
incurabilă contractată în condiţiile ce duc la indemnizare poate justifica recursul la noţiunea de
prejudiciu personal specific din moment ce prezintă o dublă particularitate de a afecta grav condiţiile de existenţă şi de a reduce speranţa de viaţă a victimelor.
O problemă importantă în materia compensării prejudiciului moral cauzat de medic în cadrul executării obligaţiilor sale profesionale ţine de compensarea prejudiciului persoanelor care
în urma îndeplinirii actului medical se află în comă, adică şi-au pierdut facultăţile psihice şi senzoriale. S-a susţinut, că starea vegetativă cronică exclude răspunderea civilă, fiindcă persoana nu
simte nici o durere sau sentiment şi nu conştientizează realitatea, compensaţia acordată va profita nu victimei dar rudelor ei. În acelaşi timp nu trebuie să ignorăm faptul că prejudiciul i-a fost
cauzat persoanei şi el trebuie reparat, chiar dacă ea nu-l conştientizează. Se susţine că prejudiciul
trebuie să fie reparat obiectiv, în toate elementele sale, indiferent de reprezentarea persoanei asupra propriei realităţi. Starea vegetativă cronică nu exclude de la reparare nici un prejudiciu.[24]
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În practica judiciară sunt frecvente cazurile când greşeala medicală a cauzat un prejudiciu
legat de naşterea copilului, fie a influenţat asupra continuării sarcinii, fie a stat la originea handicapului copilului, fie din cauza lipsei de pregătire profesională a stat la baza nedepistării handicapului copilului. În astfel de situaţii prejudiciul va fi reparat şi răspunderea medicului va fi angajată în prezenţa culpei şi a legăturii cauzale dintre fapta ilicită - greşeala şi prejudiciul moral specific
cauzat în legătură cu întreruperea unei sarcini dorite, dintr-un handicap nedepistat la timp de
medic sau ce rezultă din naşterea unui copil cu handicap. În ce priveşte ultima situaţia prejudiciul
cauzat trebuie reparat integral, fiindcă greşeala medicului sau a laboratorului a împiedicat mama
să întrerupă sarcina, desigur dacă doreşte, în caz că cunoaşte că va naşte un copil cu handicap şi
să fie pregătită psihic să îngrijească toată viaţa de un copil cu handicap. Apare întrebarea, dacă va
putea persoana handicapată să obţină repararea prejudiciului în cazul când actul medical a provocat handicapul sau l-a agravat? Deşi legislaţia nu ne dă răspuns la această întrebare, considerăm, că dacă persoana s-a născut cu handicap datorită greşelii medicale va putea cere repararea
prejudiciului cauzat.
Persoanele pot cere repararea prejudiciului cauzat şi în cazul pierderii unei şanse de supravieţuire sau de vindecare care există în situaţiile, când persoana avea şanse de a se vindeca de o
boală pe care medicul din greşeală nu a diagnosticat-o la timp sau a diagnosticat-o la timp dar nu
a tratat-o corespunzător. Pierderea de şanse va constitui un prejudiciu numai în situaţia în care
şansele ratate erau serioase şi reale.
La categoria prejudiciilor morale se atribuie şi prejudiciul cauzat prin încălcarea dreptului la
viaţa privată, intimă şi familială. Medicului îi incumbă obligaţia de a păstra secretul profesional,
astfel Legea nr. 263 din 27.10.05. cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului în art. 12,
alin.1 prevede, că: „toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigaţiilor,
diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sunt confidenţiale şi
urmează a fi protejate şi după moartea acestuia,” iar alin.6 din legea sus menţionate prevede că:
„persoanele, care în exerciţiul funcţiunii, au primit informaţii confidenţiale, de rând cu personalul medico-sanitar şi farmaceutic, poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru divulgarea secretului medical, luându-se în considerare prejudiciul adus prin aceasta pacientului”. Prin
încălcarea obligaţiei de a păstra secretul profesional medicul poate cauza prejudicii morale pacientului.
De cele mai deseori se întâmplă că prejudiciul suferit de victimă să fie sursa prejudiciilor afective suferite de rudele ei. Principiul reparării prejudiciilor cauzate prin ricoşeu apropiaţilor victimei este recunoscut şi aplicat în statele europene. Apare întrebarea, care persoane fac parte din
cercul apropiaţilor victimei şi ce condiţii trebuie îndeplinite pentru obţinerea indemnizaţiei? La
categoria persoanelor apropiate sunt atribuite rudele victimei, părinţii, soţul, copiii, afinii, logodnicul, concubinul, persoanele care erau întreţinute de victimă. În practica judiciară deseori se atribuie indemnizaţia părinţilor şi rudelor victimei, cu condiţia, ca ele să dovedească că suferă un
prejudiciu şi să demonstreze o strânsă şi puternică legătură de afecţiune între persoana apropiată
şi victimă. Cu alte cuvinte este vorba despre compensarea prejudiciului de afecţiune. De asemenea
este supus indemnizării şi prejudiciul de agrement. Acest tip de prejudiciu rezultă din atingerile
aduse satisfacţiilor şi plăcerilor vieţii şi reprezintă imposibilitatea desfăşurării anumitor activităţi
sportive, culturale etc., ca urmare a comiterii accidentului medical. Prejudiciul de agrement are o
dublă natură: prejudiciul fiziologic, care provine din atingerile aduse integrităţii corporale şi anume tulburările fiziologice care reprezintă sursa neplăcerilor în viaţa cotidiană şi suferinţele psihice
a victimei care conştientizează starea în care se află şi faptul că este lipsită de careva agremente ale
vieţii. Prejudiciul de agrement practic include în sine prejudiciul sexual şi prejudiciul estetic.
Prejudiciul sexual este definit ca „imposibilitate totală sau parţială în care se găseşte victima,
datorită sechelelor traumatice pe care le prezintă, fie de a îndeplini actul sexual, fie de a procrea
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sau de a se reproduce într-o manieră normală.”[25] Din definiţia menţionată rezultă, că prejudiciul sexual include în sine aspecte ce ţin de funcţia de reproducere, care se manifestă în imposibilitatea de a procrea şi de funcţia sexuală - diminuarea dorinţei sexuale, imposibilitatea realizării
dorinţei sexuale etc. Anume lipsa de satisfacţie în cadrul activităţii sexuale este cuprinsă de prejudiciul de agrement.
Prejudiciul estetic ca şi celelalte categorii de prejudicii morale cuprinde în sine totalitatea suferinţelor psihice şi fizice pe care le simte persoana vătămată în momentul cînd conştientizează
că aspectul fizic este alterat, este mutilat. Acest prejudiciu corporal, în comparaţie cu prejudiciul
de agrement influenţează mai mult viaţa familială şi cea profesională a victimei. Cicatricele, desfigurările, în cazul profesiunilor pentru care frumuseţea constituie o cerinţă de bază, pot servi
drept factori ce duc la pierderea locului de muncă, ca de exemplu în cazul vedetelor, stewardeselor, manechinelor etc. Trebuie de menţionat, că prejudiciul estetic, ca şi orice alt prejudiciu, este
resimţit diferit de fiecare persoană vătămată, fiindcă fiecare conştientizează consecinţele acestui
prejudiciu în dependenţă de propria sensibilitate psihică, inteligenţă, vârstă, sex. Despăgubirea
acordată pentru compensarea prejudiciului estetic în literatura de specialitate franceză poartă
denumirea de preţ al frumuseţii (prix de la beaute).
O varietate a prejudiciului corporal o constituie prejudiciul juvenil care reprezintă prejudiciul moral suferit de către o persoană tânără care este lipsită de posibilitatea de a efectua anumite activităţi .
Prejudiciul juvenil este o varietate a prejudiciului de agrement, factorul distinct este vîrsta victimei şi
faptul că persoanele tinere resimt cu mult mai greu urmările vătămărilor provocate de medic.
Responsabilitatea medicală civilă stârneşte multe controverse în doctrina dreptului civil şi din
considerentul formei pe care o îmbracă - răspundere juridică delictuală sau contractuală. Răspunderea juridică contractuală rezultă din nerespectarea clauzelor contractuale şi reprezintă
obligaţia debitorului de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea, executarea
necorespunzătoare sau tardivă a prestaţiei. Răspunderea juridică delictuală intervine în urma
cauzării prejudiciului printr-o faptă ilicită extra-contractuală.
În primul rând s-a pus întrebarea dacă este antrenată răspunderea delictuală a unităţii sanitare în
care se acordă asistenţă medicală gratuită pentru prejudiciul cauzat din culpa personalului medical
angajat în conformitate cu art.1403 Cod Civil al Republicii Moldova. Potrivit acestei norme comitentul
răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăţie de prepusul său în funcţiile care i s-au încredinţat.
Răspunderea comitentului este angajată în prezenţa condiţiilor generale ale răspunderii delictuale şi anume fapta ilicită, prejudiciul, vinovăţia, legătura de cauzalitate precum şi în prezenţa
unor condiţii speciale - raportul de prepuşenie, săvârşirea faptei prejudiciabile de către prepus în
cadrul exercitării funcţiilor încredinţate. Un prim curent doctrinar (M. Eliescu, C. Stătescu, C.
Bîrsan) susţine ideea, că indiferent în ce unitate medicală funcţionează medicul, el nu are calitatea de prepus şi contractul de muncă nu serveşte drept argument a stabilirii raporturilor de prepuşenie. Medicul în cadrul exercitării atribuţiilor sale de serviciu se bucură de libertate şi de independenţă şi relaţiile de prepuşenie se reflectă numai în cazul neîndeplinirii unor obligaţii străine de tehnica medicală, de exemplu nu respectă programul de gardă.
În altă opinie, unitatea sanitară răspunde în calitate de comitent pentru prejudiciul cauzat de
către medic pentru asistenţa medicală necorespunzătoare şi gratuită. Se susţine, că izvorul principal al raporturilor de subordonare este contractul de muncă şi este indiscutabil dreptul unităţii
medicale de a supraveghea şi controla activitatea medicală. În cazul medicilor încadraţi în unităţi
sanitare raportul de prepuşenie are un caracter atipic, deoarece controlul din partea comitentului
se face într-o formă incompletă. În conformitate cu art.18 a Legii RM nr.263 din 27.10.05 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului ”responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor
individuale, stipulate de prezenta lege, o poartă prestatorii de servicii de sănătate.’’ Conform art.1
din Legea sus menţionată, prestatori de servicii de sănătate sunt instituţiile medico-sanitare şi
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farmaceutice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, medici şi alţi specialişti în domeniu, alte persoane fizice şi juridice abilitate cu dreptul de a practica anumite genuri de activitate medicală şi farmaceutică. Instituţia medicală va purta răspundere pentru prejudiciul cauzat pacientului prin acordarea cu vinovăţie a asistenţei medicale necorespunzătoare de
către personalul medical.
Alături de răspunderea delictuală a unităţii sanitare se afirmă şi teza răspunderii contractuale.
Contractul ia naştere între pacient şi unitatea sanitară în cazul, când medicul este angajat în cadrul unităţii sanitare, iar dacă medicul are un cabinet particular raportul apare între el şi pacient.
În cazul medicilor care lucrează în unităţi medicale private este neîndoielnic faptul, că răspunderea pentru prejudicii cauzate prin accidente medicale şi cele care sunt acordate peste volumul
prevăzut în Programul unic de asigurare obligatorie sunt de natură contractuală.
Dispoziţiile legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585 din
27.02.1998 [26] clar reglementează raporturile contractuale între asigurător şi prestatorul de servicii medicale. Conform art.7 din lege între asigurător şi prestatorul de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenţei medicale, adică de prestare a serviciilor medicale în cadrul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Asigurătorul răspunde material faţă de persoana asigurată pentru prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii acesteia ca rezultat al asistenţei medicale, prevăzute de Programul unic, acordate necalitativ sau insuficient (art.14, alin.2 din lege). Prestatorul
de servicii medicale răspunde, în conformitate cu legislaţia şi cu clauzele contractului, pentru
volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate etc. (art.14, alin. 4 din lege). Deşi asiguraţii beneficiază de servicii medicale ei nu plătesc contravaloarea serviciilor direct medicilor. Cheltuielile de tratament sunt achitate de asigurător în volumul prevăzut de Programul unic.
În conformitate cu Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R. M. cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei materiale despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau altă vătămare a sănătăţii ori prin deces nr.6 din
04.07.2005[27], „instanţele de judecată vor avea în vedere faptul că răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii este o răspundere delictuală...”. Existenţa relaţiilor contractuale nu afectează natura delictuală a răspunderii
autorului prejudiciului. Obligaţia medicului de a acorda un tratament corespunzător este prevăzută de lege şi se răsfrânge asupra tuturor contractelor de prestare a serviciilor medicale, fiindcă
părţile contractului benevol se supun prevederilor legale.[28] Pentru angajarea răspunderii civile
este necesară întrunirea, cumulativă, a următoarelor condiţii: prejudiciul, fapta ilicită, raportul de
cauzalitate şi vinovăţia autorului.
Indiferent de faptul de ce natură este responsabilitatea contractuală sau delictuală, prejudiciul
corporal cauzat trebuie să fie reparat integral. Prezenţa elementului moral al prejudiciului ne
determină să vorbim despre compensarea lui şi nu de reparare, dat fiind faptul că este imposibil
de stabilit o echivalenţă între despăgubire şi prejudiciu, fiindcă un organ sau un simţ pierdut nu
vor putea fi înlocuite şi restabilite niciodată cu altele, iar banii nu vor fi în stare să substituie durerea. Ţinând cont de faptul că prejudiciul moral nu este evaluabil pecuniar, compensaţia bănească acordată va fi destinată atenuării suferinţelor psihice şi fizice ale victimelor. Aprecierea prejudiciului moral se va face în fiecare caz concret în baza unor criterii nepatrimoniale ţinînd cont de
toate circumstanţele cazului. În doctrină sunt reţinute ca criterii de evaluare a prejudiciului moral: gravitatea prejudiciului moral cauzat, durata menţinerii consecinţelor, intensitatea suferinţelor psihice şi fizice, echitatea, consecinţele prejudiciului asupra stării generale a sănătăţii şi pe
plan social, profesional şi familial, importanţa prejudiciului moral pentru persoana vătămată în
funcţie de importanţa valorii lezate etc.
În principiu, normele juridice promovează aşa principii în dreptul medical ca: principiul legalităţii incriminării, individualizării răspunderii, egalităţii, umanismului, corectitudinii, responsa603

bilităţii şi toleranţei. Rolul benefic al cunoaşterii responsabilităţii medicale se evidenţiază în creşterea calităţii asistenţei medicale acordate, în tendinţa de a minimiza riscurile la care este expus
bolnavul, în armonizarea legislaţiei în domeniu şi evoluţia cerinţelor de ordin deontologic.
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Abstract
Marriage is a social union or legal contract between people called spouses that establishes rights
and obligations between the spouses, between the spouses and their children, and between the spouses and their in-laws. Although the institution of marriage pre-dates reliable recorded history, many
cultures have legends concerning the origins of marriage. The way in which a marriage is conducted
and its rules and ramifications has changed over time, as has the institution itself, depending on the
culture or demographic of the time. Various cultures have had their own theories on the origin of
marriage. One example may lie in a man's need for assurance as to paternity of his children. Legitimacy is the consequence of this transaction rather than its motivation. In Comanche society, married women work harder and do not seem to obtain any benefit from marriage. Societies frequently have other restrictions on marriage based on the ages of the participants, pre-existing kinship, and
membership in religious or other social groups.
Într-o societate aflată în permanentă transformare, instituţia căsătoriei persistă de-a lungul
timpului păstrându-şi sarcina de a fi piatra de temelie a societăţii civile.
Am considerat acest subiect foarte important şi demn de interes deoarece de el depinde întemeierea unor familii trainice, sănătoase, atât din punct de vedere fizic cât şi moral, care să-şi poată îndeplini funcţiile ce-i revin în cadrul societăţii. Astfel, suntem de părere că autorităţile administrative
sunt cele care trebuie să asigure integritatea acestei instituţii, deoarece serviciile oficiilor stare civilă
din fiecare localitate sunt primele care verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor legale de căsătorie.
Căsătoria este actul juridic solemn cu caracter civil, încheiat pe viaţă între un bărbat şi o femeie (celibatari, văduvi, divorţaţi), prin liberul consimţământ manifestat – în condiţiile cerute de
lege – personal şi necondiţionat, în scopul întemeierii unei familii. Potrivit alin. (1), art. 11 din
Codul familiei al Republicii Moldova Nr. 1316-XIV din 26.10.2001 - pentru încheierea căsătoriei
este necesar consimţământul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi
femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vârstei matrimoniale.1
În literatura de specialitate condiţiile de validitate ale căsătoriei constau în condiţii de fond,
adică de conţinut şi condiţii de formă, adică formalităţi ce trebuie îndeplinite în vederea încheierii căsătoriei. Într-un sens restrâns, sunt denumite condiţii de fond acele cerinţe legale care, pentru a se putea încheia căsătoria trebuie să existe: diferenţa de sex, vârsta matrimonială, consimţământul la căsătorie, comunicarea reciprocă a stării sănătăţii de către viitorii soţi.
Pornind de la tradiţie şi până la dispoziţiile constituţionale (alin. (2), art. 48, Constituţia Republicii Moldova) "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie,
pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia
şi instruirea copiilor".2
1 Codul familiei al Republicii Moldova Nr. 1316-XIV din 26.10.2001, alin. (1), art. 11.
2 Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, alin. (2), art. 48.
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Căsătoria se încheie întotdeauna în formele cerute de lege, ceea ce redă caracterul solemn al
căsătoriei. Acest caracter se exprimă prin aceea că se încheie numai într-un anumit loc, în faţa
autorităţii de stat, într-o zi dinainte stabilită şi în prezenţa ambilor soţi, cu posibilitatea pentru
public de a asista la celebrarea căsătoriei.
În ceea ce priveşte, comunicarea reciprocă a stării sănătăţii de către viitorii soţi, scopul acestei
condiţii legale este acela ca cei care doresc să se căsătorească, să decidă în consecinţă de starea lor
de sănătate şi aceasta mai ales în situaţia în care unul sau altul, ori chiar ambii ar fi suferinzi, dacă
hotărăsc să încheie sau să renunţe la căsătoria proiectată, dacă hotărăsc să-şi asume sau nu răspunderile vieţii de familie.
În acest sens, Codul familiei al Republicii Moldova include o instituţie deosebit de importantă
cum este căsătoria. În legislaţia anterioară, persoanele care doreau să se căsătorească erau supuse
unui examen medical gratuit obligatoriu. Însă, prin intermediul Legii Nr. 107 din 11.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începând cu 15.06.2012, conform art. 13 din
Codul familiei al R.M., persoanele care doresc să se căsătorească, la solicitare, pot efectua un examen
medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor, cu
acordul informat al lor. Rezultatul examenului medical se comunică numai persoanei examinate.
Prin urmare, tinerii care doresc să se căsătorească nu mai sunt obligați să fie examinaţi medical. Aceste modificări legislative au intervenit la solicitarea ministerului sănătăţii, care justifică
faptul că "prin obligativitatea examenului medical se constrîng drepturile şi libertăţile stabilite de
legislaţia internaţională cu privire la respectarea vieţii private. Iar efectuarea unor investigaţii
pentru a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă familia, trebuie efectuate benevol, la
dorinţa şi decizia cuplului".3
Pe marginea acestui subiect, în literatura de specialitate este reflectată ideea potrivit căreia scopul central al încheierii unei căsătorii este întemeierea unei familii, care presupune procrearea
copiilor, iar efectuarea examenului medical ar evita transmiterea unor boli atît viitorului soţ cît şi
copiilor rezultaţi din căsnicia respectivă. Însă este la discreţia oricărui cuplu de a recurge sau nu
la efectuarea unui examen medical înainte de căsătorie. În opinia noastră, examenul medical este
binevenit deoarece tinerii care doresc să încheie căsătoria pot fi purtători ai unor boli care depistate la timp, prin intermediul examenului medical, pot fi tratate pentru a nu risca transmiterea
acestora copiilor rezultaţi din căsătorie.
În cazul în care tinerii au decis de a efectua un control medical atunci, considerăm că rezultatul examenului medical este elementul asupra căruia ar trebui să fie atrasă o atenţie sporită. Deoarece, conform alin. (2), art. 13 din Codul Familei - rezultatul examenului medical se comunică
numai persoanei examinate. Potrivit unor cercetători, cum ar fi ideea susţinută de către specialistul în domeniu - D-l Veaceslav Pînzari, dr., conf. univ., rezultatul examenului medical trebuie să
fie comunicat ambilor viitori soţi, pentru ca aceştia să aibă cunoştinţă de reala stare a sănătăţii şi
prin urmare să decidă asupra încheierii sau nu a căsătoriei.4 Acest fapt cunoaşte o justificare expres prevăzută în alin. (2), art. 11 din Codul familiei al R.M., conform căruia persoanele care doresc să se căsătorească sunt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor, însă aceasta
nu exclude faptul că viitorul soţ de rea-credinţă să tăinuiască adevărata stare a sănătăţii sale. În
acest sens o reglementare primordială este reflectată în alin.(1), art. 211 din Codul penal al Republicii Moldova care stabileşte – persoana care ştiind că suferă de o boală venerică, o transmite altei
persoane se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani.5
3 http://www.ms.gov.md/search?d=1&q=examen+medical
4 Veaceslav Pînzari, Emese Florian, "Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova", Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006, p.34.
5 Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002, alin.(1), art. 211.
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În final, putem enunţa faptul că fiecare cuplu în parte este în drept să decidă dacă efectuarea
unui examen medical este sau nu un factor decisiv în întemeierea unei familii, deoarece chiar
dacă aceştia suferă de careva maladii, Oficiul Stare Civilă nu este în drept să refuze declaraţia
acestora pentru a încheia căsătoria.
În opinia autorului Paraschiv Peţu, viitorii soţi trebuie să cunoască, fiecare dintre ei, starea
sănătăţii celuilalt, pentru a şti pericolul ce îl poate prezenta pentru ei şi copiii lor încheierea unei
căsătorii în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al sănătăţii. În acest scop, unităţile
sanitare au obligaţia de a efectua examenul medical în vederea căsătoriei şi de a elibera
certificatul prenupţial.6
Potrivit Ordinului ministerului sănătăţii Nr.396 din 06.06.1995, examenul obligatoriu includea:
- examen clinic la medicul de sector (internist, generalist, medic de familie);
- examen la medicul ginecolog (fetele);
- investigaţii paraclinice;
- analiza sângelui la reacţia Wassermann;
- analiza sângelui la SIDA;
- analiza glucozei în sânge;
- Rentgenografia.
În caz de strictă necesitate pot fi implicaţi şi alţi specialişti.7
După părerea autorului Ion P. Filipescu, comunicarea reciprocă a stării sănătăţii urmăreşte un
dublu sens:
–– Fiecare din viitorii soţi să cunoască starea sănătăţii celuilalt. În acest fel, viitorii soţi au
posibilitatea să cunoască pericolul pe care-l poate prezenta pentru ei şi pentru copiii lor
încheierea unei căsătorii, în condiţii necorespunzătoare din punctul de vedere al sănătăţii.
Boala de care suferă unul din viitorii soţi, cu excepţia celor de o anumită gravitate prevăzută de lege, nu constituie o piedică la încheierea unei căsătorii întemeiată pe afecţiune şi
sprijin moral şi material reciproc. De aceea, dacă unul din viitorii soţi suferă de o asemenea
boală, hotărârea de a încheia sau nu căsătoria aparţine acestora;
–– Consideraţii de ordin medical, eugenic. De aceea, legea opreşte căsătoria celor care suferă
de anumite boli, chiar dacă viitorii soţi ar fi de acord şi ar dori încheierea ei.8
Drept urmare, Legea stabileşte Condiţiile de formă, care sunt mijloace pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi lipsei impedimentelor la căsătorie. Totodată ele constituie forma
de recunoaştere publică a căsătoriei şi asigură mijloacele de dovadă a căsătoriei.
Căsătoria - bază a familiei prezintă, întocmai ca şi aceasta, nu numai un interes personal al
celor care o încheie, ci şi un interes social major. Tocmai de aceea, grija statului pentru întemeierea familiei se manifestă şi prin preocuparea legislativă pentru încheierea unei căsătorii care să
prezinte toate garanţiile.
Condiţiile de formă sunt prevăzute:
–– ca mijloc pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor (piedicilor) la căsătorie;
–– ca formă a recunoaşterii publice a căsătoriei;
–– pentru a asigura mijlocul de probă al căsătoriei.
Condiţiile de formă se împart în două categorii, şi anume:
6 Paraschiv Peţu, Elena Velicu, Viorel Mardare, "Starea civilă - MIJLOC DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE", Ediţia a II-a - revăzută şi adăugită -Editura Detectiv, Bucureşti, 2004, p. 89.
7 Ordinul ministerului sănătăţii Nr. 396 din 06.06.1995 privind organizarea examinării medicale a tinerilor înainte de căsătorie.
8 Ion P. Filipescu, "Tratat de dreptul familiei", Editura All, Bucureşti, 1996, p. 21.
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1. formalităţi premergătoare încheierii căsătoriei, aceste formalităţi urmăresc:
1) să asigure consimţământul liber al celor ce vor să se căsătorească;
2) să-l informeze pe ofiţerul de stare civilă asupra statutului civil al viitorilor soţi;
3) să aducă la cunoştinţa terţilor încheierea căsătoriei şi să pună în mişcare, dacă este cazul,
opoziţiile la căsătorie.
2. formalităţi privind încheierea căsătoriei.
Scopul formalităţilor premergătoare încheierii actului juridic al căsătoriei este privit sub
mai multe aspecte:
a) de a garanta consimţământul liber al celor ce vor să se căsătorească, aceştia trebuind să-şi
exprime voinţa de a se căsători în faţa autorităţii de stat competente;
b) de a informa delegatul stării civile, asupra statutului civil al viitorilor soţi;
c) de a pune în mişcare, dacă este cazul, opoziţiile la căsătorie.9
Potrivit art. 32 din Legea privind actele de stare civilă:
(1) "Căsătoria se încheie de către organul de stare civilă în a cărui rază teritorială
domiciliază unul dintre viitorii soţi sau părinţii acestora.
(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului organului de stare civilă (acasă, la spital etc. ) dacă din motive temeinice, unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se
prezenta personal la organul de stare civilă. Locul unde s-a încheiat căsătoria (cu adresa
concretă), precum şi motivele se vor indica în actul de căsătorie la rubrica "Menţiuni".10
Prima formalitate anterioară căsătoriei este declaraţia de căsătorie, prin care viitorii soţi îşi
manifestă voinţa în vederea încheierii căsătoriei.
O altă reglementare primordială constituie impedimentele la căsătorie, plasate în art. 15 din
Codul familiei, după cum urmează,
(1) Nu se admite încheierea căsătoriei între:
a) persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
b) rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un
părinte comun;
c) adoptator şi adoptat;
d) adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
e) curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
f) persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
g) persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
h) persoane de acelaşi sex.
(2) Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există un impediment legal ori dacă
nu sînt îndeplinite alte cerinţe ale legii, expunându-şi în scris motivele şi anexând dovezile invocate. Organul de stare civilă este obligat să verifice opunerile şi, dacă acestea se confirmă, să refuze încheierea căsătoriei.
Formalităţi privind încheierea căsătoriei
În conformitate cu art. 12 din Codul familiei, încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentul depunerii
de către ele a declaraţiei de căsătorie. Dacă există motive temeinice, la cererea persoanelor care
doresc să se căsătorească, şeful oficiului de stare civilă poate reduce termenul, iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă, graviditate, naşterea copilului etc.), căsătoria poate fi încheiată chiar
9 Filipescu I., "Tratat de dreptul familiei" Bucureşti: All Beck, 2000, p. 26.
10 Legea Nr. 100 din 26.04.2001privind actele de stare civilă.
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în ziua depunerii declaraţiei. Termenul maximal ce se stabileşte pentru încheierea căsătoriei nu
va depăşi două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.
Ţinând cont de cele enunţate mai devreme deducem faptul că, căsătoria are un caracter solemn, anume prin faptul că se încheie în faţa unei anumite autorităţi, respective de către delegatul
de stare civilă într-un anumit loc şi în prezenţa efectivă şi concomitentă a viitorilor soţi, într-o
formă publică.
În conformitate cu prevederile Codului familiei, căsătoria nu poate fi dovedită decât prin
certificatul de căsătorie eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare civilă, constituind astfel proba căsătoriei.
Ţinând cont de cele relatate putem conchide faptul că încheierea căsătoriei include în sine
întemeierea unei familii, care este menită sa dăinuiască între soţi pe tot timpul vieţii lor, iar de aici
porneşte caracterul perpetuu al acesteia. Cum unul dintre scopurile centrale ale căsătoriei este
procrearea, considerăm, importanţa mediului familial sănătos şi efectuarea investigaţiilor medicale a tinerilor înainte de a încheia actul de căsătorie sunt temelia în planificarea unei familii
trainice şi creşterea unor generaţii sănătoase.
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