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Cuvânt înainte
Articolul 1 din Constituţia Republicii Moldova prevede că aceasta este “un 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 sînt garantate”.
Principiul statului de drept (the rule of law) exprimă un element inerent oricărei societăţi
democratice, impunând ca fiecare persoană să fie tratată de către decidenţi cu respectarea
demnităţii ei, în mod nepărtinitor şi în strictă conformitate cu legea. El presupune existenţa
propriu-zisă a posibilităţii de a contesta deciziile ilegale în faţa unei instanţe judiciare
independente şi imparţiale, în cadrul unui proces echitabil (Comisia de la Veneţia, Raportul
privind statul de drept, 25-26 martie 2011, art. 16).
Stricto sensu, înţelesul principiului statului de drept se referă la exercitarea puterii şi, în
mod implicit, la relaţia dintre individ şi stat.
În fapt, toate cele trei puteri ale statului – legislativă, executivă şi judecătorească – au
obligaţia să respecte acest principiu. În cazul nerespectării lui, puterea chemată să corijeze
derivele este puterea judecătorească. De aici şi rolul cu totul special, precum şi responsabilitatea
deosebită a judecătorilor în promovarea şi menţinerea standardelor statului de drept.
Este de o evidenţă strigătoare faptul că Republica Moldova, deşi proclamată la nivel
constituţional ca fiind un stat de drept, este, în realitate, departe de înţelesul european al acestei
sintagme. Dovadă în acest sens stau sutele de hotărâri de condamnare a statului Republica
Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Responsabilitatea pentru discrepanţa enormă dintre ceea ce prevede norma constituţională
şi realităţile cotidiene revine în mare parte, aş spune chiar decisiv, membrilor corpului
judecătoresc al Republicii Moldova: cei care au obligaţia să protejeze efectiv drepturile şi
libertăţile persoanelor, cei care nu trebuie să adopte hotărâri atacabile în faţa Curţii de la
Strasbourg.
Calitatea actului de justiţie este direct proporţională cu gradul de pregătire profesională a
membrilor corpului judecătoresc, precum şi cu integritatea morală a acestora.
Un judecător slab pregătit este vulnerabil, uşor influenţabil şi expus presiunilor de tot
felul. Altfel spus, un judecător ale cărui cunoştinţe teoretice sunt superficiale nu poate asigura
independenţa reală şi efectivă a actului de justiţie.
Astfel, buna pregatire profesională este o obligaţie sacră pentru fiecare membru al
corpului judecătoresc. Evident, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei trebuie
să creeze baza logistică şi condiţiile necesare pentru perfecţionarea profesională continuă a
judecătorilor.
În acest sens apreciez în mod deosebit efortul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova de a pregăti Manualul Judecătorului pentru cauze civile. Acest manual constituie o
contribuţie valoroasă, menită să asiste în mod practic judecătorii, dar şi alte categorii de jurişti, în
pregătirea lor profesională. Manualul prezintă intro formă concisă garanţiile unui proces
echitabil în cauzele civile. De menţionat că materia este prezentată prin prisma jurisprudenţei
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Mai mult, sunt subliniate erorile majore ale sistemului
judiciar din Republica Moldova, aşa cum au fost ele identificate de către Curtea de la Strasbourg.
Cunoaşterea erorilor comise ajută în mod necesar la evitarea acestora în viitor. De asemenea,
manualul conţine studii pertinente privind particularităţile anumitor categorii de cauze.
Constat cu satisfacţie că Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dl
Mihai Poalelungi, cel care a contribuit decisiv la elaborarea acestui preţios manual, înţelege
importanţa crucială a bunei pregătiri profesionale a membrilor corpului judecătoresc. Domnia sa
nu ezită sa pună în practică experienţa pe care a acumulat-o în cadrul Curţii Europene a
Drepturilor Omului.
Justiţia este concepută de oameni şi infaptuită de oameni pentru oameni.
Reuşita Republicii Moldova ca stat nu poate fi proiectată fără respectarea principiului
fundamental al statului de drept. Construcţia acestuia este de neimaginat fără un sistem judiciar
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independent şi imparţial, constituit din judecători cu o înaltă ţinută profesională şi morală,
conştienţi de rolul lor decisiv în realizarea edificiului, fără de care noi toţi nu putem avea
siguranţa zilei de mâine.
Nădăjduiesc că acest manual va contribui realmente la profesionalizarea şi
responsabilizarea celor care înfăptuiesc justiţia şi, implicit, la respectarea principiului statului de
drept în Republica Moldova.
Tudor Panţîru,
Primul preşedinte al Colegiului de Calificare a Judecătorilor din Republica Moldova
(predecesorul CSM-ului actual),
Judecator internaţional şi vicepreşedinte al Curţii Constituţionale din BosniaHerţegovina.
Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
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Foreword
Article 1 of the Constitution states that “governed by the rule of law, the Republic of
Moldova is a democratic State where human dignity, rights and freedoms, open development of
human personality, justice and political pluralism represent supreme values and are guaranteed".
The rule of law expresses an inherent element of any democratic society, requiring each
person to be treated with dignity by the decision makers in an unbiased manner and in strict
accordance with the law. It assumes the actual possibility of challenging any illegal decision
before an independent and impartial court within a fair trial (Venice Commission, Report on the
rule of law, 25-26 March 2011, art. 16).
Sensu stricto, the meaning of the rule of law concerns the exercise of power and,
implicitly, the relationship between the individual and the state.
In fact, all three branches of the state – legislative, executive and judicial – are obliged to
respect this principle. In case of failure, the power required to correct the drift is the judiciary.
Hence the very important role and special responsibility of judges in promoting and maintaining
rule of law standards.
It is blatant evidence that Moldova, although proclaimed by the Constitution as a rule of
law, is in reality far from the European meaning of this term. The evidence is supported by
hundreds of convictions of the Republic of Moldova by the European Court of Human Rights.
The responsibility for the enormous discrepancy between the constitutional provisions
and everyday realities is largely, and I would say decisively, born by the members of the
Moldovan judiciary – the ones who are required to effectively protect the human rights and
freedoms, and the ones who should not render judgments challengeable before the Strasbourg
Court.
The quality of justice is directly proportional to the training of members of the judiciary,
as well as to their moral integrity.
A poorly trained judge is vulnerable, and can be easily influenced or exposed to pressures
of all kinds. In other words, a judge with superficial theoretical knowledge can not ensure real
and effective independence of justice.
Thus, good professional training is a sacred obligation for each member of the judiciary.
The Superior Council of Magistracy and the Ministry of Justice should obviously create the basis
for logistics and the necessary conditions for continuous professional development of judges.
In this regard, I particularly appreciate the effort made by the Supreme Court of Justice of
the Republic of Moldova to prepare the Handbook for judges on civil cases. This book is a
valuable contribution, designed to practically assist judges and other categories of lawyers in
their professional training. The handbook presents concisely the guarantees of a fair trial in civil
cases. It is worth noting that the matter is presented in consideration of the case-law of the
European Court of Human Rights. Moreover, it highlights the major errors of the Moldovan
judiciary, as they have been identified by the Strasbourg Court. Being aware of the previously
committed errors helps avoiding them in future. The handbook also contains relevant studies
concerning particularities of certain categories of cases.
I note with satisfaction that the President of the Supreme Court of Justice of the Republic
of Moldova, Mihai Poalelungi, being the one who has decisively contributed to the development
of this valuable handbook, understands the crucial importance of proper professional training of
members of the judiciary. He does not hesitate to put into practice the experience he gained at
the European Court of Human Rights.
Justice is conceived by people. It is carried out by people for people.
The success of the Republic of Moldova as a state can not be designed without respecting
the fundamental principle of the rule of law. Its construction is unthinkable without independent
and impartial judiciary, made up of judges with high moral and professional skills, who are
conscious of their decisive role in achieving the edifice that ensures to all of us the prospects for
tomorrow.
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I hope that this handbook will contribute to the actual professionalization and
accountability of those who administer justice and, thus, to the rule of law in the Republic of
Moldova to be respected.
Tudor Panţîru,
First President of the Board for Qualification of Judges of the Republic of Moldova
(predecessor of the current SCM),
International Judge and Vice President of the Constitutional Court of Bosnia and
Herzegovina
Judge or the Constitutional Court of the Republic of Moldova.
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PREFAŢĂ
Dicţionarele explicative oferă mai multe definiţii pentru termenul ”justiţie”. Cea mai
relevantă definiţie a justiţiei este şi cea mai scurtă –”dreptate”. Anume aşa, ca sinonim
incontestabil al dreptăţii trebuie să fie percepută justiţia într-un stat bazat pe principiul
supremaţiei legii.
Realităţile Republicii Moldova din păcate ne demonstrează o altă viziune a societăţii
asupra actului justiţiei, a instanţelor menite să-l înfăptuiască şi a oamenilor abilitaţi cu dreptul de
a enunţa hotărâri – magistraţii. În sondajele de opinie realizate în Republica Moldova, sistemul
judiciar figurează pe locuri fruntaşe la poziţii deloc onorabile, cum sunt corupţia, angajamentul
politic şi chiar incompetenţa. Uneori reală, alteori – generată de stereotipuri, această percepţie a
justiţiabilului asupra şanselor sale la un proces echitabil şi corect în propria ţară aruncă o umbră
de neîncredere asupra tuturor judecătorilor, mare parte din ei fiind profesionişti de bună credinţă,
care îşi exercită profesia în strictă conformitate cu legea.
Numărul mare de adresări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea
resortisanţilor din Moldova echivalează de asemenea cu un vot de neîncredere dat justiţiei
naţionale. Iar dosarele pierdute de stat în Curtea de la Strasbourg sunt dovadă a unor desfuncţiuni
reale din sistem.
Dincolo de definiţiile din dicţionare, judecătorul este omul abilitat cu puterea de a face
dreptate, iar uneori – de a decide soarta altor oameni. Abstractul termen de ”reformă în justiţe”,
utilizat până la banalizare în ultimii ani înseamnă, în primul rând, o nouă mentalitate a
magistraţilor.
Noi, judecătorii nu avem dreptul la emoţii, simpatii sau antipatii, interese a unei părţi
atunci când e vorba de examinarea unui caz. Fiecare om, ajuns în instanţă, vine acolo cu speranţa
să i se facă dreptate, cu certitudinea că se prezintă în faţa ”omului legii”, aşteptând de la acesta o
soluţie justă pentru problema sa.
Studiind orice cauză, magistratul nu trebuie să uite niciodată că anume El, Măria Sa
Cetăţeanul i-a delegat dreptul de a lua decizii în numele legii, iar corectitudinea hotărârii
pronunţate este nu doar o obligaţie profesională, dar şi o manifestare de bună funcţionare a
statului.
În spatele unor nume şi a unor date din dosare stau oameni reali, cărora hotărârile
judecătoreşti le marchează viaţa. Acest lucru imprimă o colosală responsabilitate activității
magistratului. Justiţia moldovenească are nevoie de persoane, care conştientizează această
responsabilitate şi care şi-au ales profesia din dorinţa de a face ”dreptate”, nu de dragul
privilegiilor sau din interese meschine.
Bunele intenţii nu sunt însă suficiente pentru edificarea unui sistem judiciar funcţional,
independent şi echidistant. Profesionalismul şi aplicarea corectă a legii sunt condiţii
indispensabile eficientizării şi modernizării justiţiei moldoveneşti.
Prezentul Manual al judecătorului la examinarea pricinilor civile reprezintă o compilaţie a
lucrărilor unor judecători practicieni şi a profesioniştilor teoreticieni, care oferind soluţii în
probleme ce ţin de dreptul civil procesual şi material îşi propun să contribuie la aplicarea corectă
şi uniformă a prevederilor noilor coduri. Destinat, în primul rând, judecătorilor, cu siguranţă
acesta le va fi util procurorilor, avocaţilor şi altor profesionişti implicaţi în efectuarea actului
justiţiei, dar şi juriştilor interesaţi de acest domeniu.
În serviciul justiţiei,
Mihai POALELUNGI
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PREFACE
Explanatory dictionaries give several definitions for the term "justice". The most relevant
definition thereof is also the shortest – "fairness". Justice must be perceived exactly as an
indisputable synonym of fairness in a state based on the rule of law.
Unfortunately, the reality in the Republic of Moldova demonstrates that the society has a
different vision on the act of justice and on the courts intended to carry it out, as well as on
judges being empowered to render judgments. According to surveys conducted in the Republic
of Moldova, the judiciary is ranked among the leaders in rather dishonorable positions, such as
corruption, political commitment, and even incompetence. The litigants’ perception on their
chances to a fair trial in their own country is sometimes real; some other times it is driven by
stereotypes. However, it casts doubt on all judges, most of whom are professionals in good faith,
exercising their duty in strict accordance with the law.
The large number of applications lodged by Moldovans before the European Court of
Human Rights has to be seen as a vote of distrust given to national judiciary. The cases lost
before the Strasbourg Court are indisputable evidence of real dysfunctions of the system.
Beyond all dictionary definitions, a judge is a person empowered to carry out justice and,
sometimes, to decide the fate of other people. The abstract notion of "justice reform", used as a
banality in the recent years, is primarily a new mentality for judges.
We, the judges, have no right to emotions, likes, dislikes, or interests when it comes to
examining a case. Everyone reaching the court of law comes there with the hope for justice to be
made. They are sure that they have appeared before a "trustee of law", waiting for fair solutions
to their problems.
While studying a case, the magistrate must not forget by any means that it was His or Her
Majesty the Citizen who has empowered the judge to take decisions in conformity with the law.
The fairness of a judgment is not only a professional obligation; it is also a sign of good
functioning of any state.
Behind names and dates in files there are real people who are marked for life by
judgments. This fact requires a tremendous responsibility of any judge’s activity. Moldovan
justice needs people who are aware of this responsibility and who have chosen this profession
due to a desire to do "justice", and not just for privileges or mean interests.
However, good intentions only are not sufficient for creating a functional, independent
and unbiased judiciary. Professionalism and correct application of law are indispensable
conditions for increasing the efficiency and modernization of Moldovan justice.
This Judges’ Handbook for the examination of civil cases is a compilation of studies
drafted by some practicing judges and professional theorists aims to contribute to the correct and
uniform application of the provisions of the new codes by offering solutions to civil issues under
procedural and substantial aspects. Primarily designed for judges, it will be certainly useful to
prosecutors, attorneys and other professionals involved in performing the act of justice, as well
as to lawyers interested in this field.
In the service of justice,
Mihai POALELUNGI
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TITLUL I. GARANŢIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL
§ 1. Dreptul la un proces echitabil: accesul la justiţie (M. Poalelungi, V. Pîrlog)
Definirea dreptului de acces la justiţie: dreptul de acces la justiţie, denumit şi dreptul la
un tribunal sau dreptul la judecător, constituie o prerogativă fundamentală a individului
recunoscută într-o societate democratică edificată pe principiile echităţii şi justiţiei de a avea
examinată cauza sa de către un magistrat, cauza care se poate referi la constatarea unei situaţii de
fapt sau soluţionarea unui litigiu. Dreptul de acces la justiţie este indispensabil privind întreg
ansamblu de garanţii procedurale în materie civilă. În lipsa unui acces la justiţie efectiv, toate
celelalte garanţii de procedură sunt inutile şi lipsite de sens juridic, întrucât ele derivă de la
liberul acces la o instanţă. Anume caracterul de eficienţă al accesului este relevant, posibilitatea
formală de a angaja o acţiune trebuind în mod imperativ însoţită de posibilitatea practică.
Dreptul de acces la justiţie formează chintesenţa oricărei protecţii de drepturi şi libertăţi
garantate, în afara operării rezultative a accesului la justiţie, întreagă paletă de aceste drepturi şi
libertăţi nu ar fi decât himerică şi iluzorie.
Cadrul legal naţional: Constituţia RM în mod expres în art. 20 întitulat „Accesul liber
la justiţie” prevede că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi
interesele sale legitime; nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.
Codul Civil al RM stabileşte în art. 10 denumit „Apărarea judiciară a drepturilor civile”
că apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară; modul de aplanare a litigiului
dintre părţi până la adresare în instanţă de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract;
apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege;
hotărârea emisă pe cale administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.
Codul de procedură civilă al RM în art. 5 cu denumirea „Accesul liber la justiţie”
prescrie că orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în
modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele
legitime; nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a
legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare; renunţarea uneia
dintre părţi de a se adresa în judecată prin încheierea în prealabil a unei convenţii nu are efect
juridic, cu excepţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, în condiţiile legii, a
litigiului la judecata arbitrală. Art. 9 denumit „Rolul diriguitor al instanţei judecătoreşti în
proces” stabileşte că instanţei judecătoreşti îi revine un rol diriguitor în organizarea şi
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desfăşurarea procesului, ale cărui limite şi al cărui conţinut sunt stabilite de prezentul cod şi de
alte legi; instanţa judecătorească explică participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor
procesuale, preîntâmpină asupra urmărilor pe care le poate implica exercitarea sau neexercitarea
actului procesual, le acordă sprijin în exercitarea drepturilor, ordonă, la solicitarea părţilor şi
altor participanţi la proces, prezentarea de probe care să contribuie la adoptarea unei hotărâri
legale şi întemeiate, conduce dezbaterile judiciare şi ia orice alte măsuri necesare bunei
desfăşurări a procesului, pune în discuţia părţilor şi altor participanţi la proces orice împrejurare
de fapt sau de drept, efectuează alte acţiuni prevăzute de lege.
Instrumentele internaţionale pertinente: Declaraţia Universală a drepturilor omului
în art. 8 stabileşte că orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare
competente împotriva actelor care încalcă drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin
constituţie sau prin lege. Art. 10 al Declaraţiei prevede că orice persoană are dreptul, în deplină
egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparţial, care
va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în
materie penală îndreptată împotriva ei.
Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice statuează în art. 2 al. 3 că
statele-părţi se angajează să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi
recunoscute au fost încălcate va dispune de o cale de recurs efectivă, chiar atunci când încălcarea
a fost comisă de persoane acţionând în exerciţiul funcţiunilor lor oficiale; să garanteze că
autoritatea competentă, judiciară, administrativă ori legislativă sau orice altă autoritate
competentă potrivit legislaţiei statului, va hotărî asupra drepturilor persoanei care foloseşte calea
de recurs şi să dezvolte posibilităţile de recurs jurisdicţional; să garanteze că autorităţile
competente vor da urmare oricărui recurs care fost recunoscut ca justificat. Art. 14 al. 1 al
Pactului Internaţional consacră expres dreptul la un tribunal atât cu privire la litigii în materie
civilă, cât şi la acuzaţiile în materie penală, astfel toţi oamenii sunt egali în faţa tribunalelor şi
curţilor de justiţie; orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în mod
echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, stabilit prin lege, care
să decidă fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie asupra
contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil; şedinţa de judecată poate fi
declarată secretă în totalitate sau pentru o parte a desfăşurării ei, fie în interesul bunelor
moravuri, al ordinii publice sau al securităţii naţionale într-o societate democratică, fie dacă
interesele vieţii particulare ale părţilor în cauză o cer, fie în măsura în care tribunalul ar socoti
acest lucru ca absolut necesar, când datorită circumstanţelor speciale ale cauzei, publicitatea ar
dăuna intereselor justiţiei; cu toate acestea, pronunţarea oricărei hotărâri în materie penală sau
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civilă va fi publică, afară de cazurile când interesul minorilor cere să se procedeze altfel sau
când procesul se referă la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
Convenţia europeană a drepturilor omului consacră dreptul de acces la justiţie, alături
de alte garanţii de procedură, în textul art. 6 întitulat „Dreptul la un proces echitabil”, şi anume
paragraful1 stabileşte că „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în
mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de
lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa; hotărârea trebuie să fie
pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice
ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau
protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de
către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere
intereselor justiţiei”.
Conţinutul şi aplicarea dreptului de acces la justiţie în sensul art. 6 din Convenţia
europeană: Art. 6 este o dispoziţie convenţională care include garanţii de natură procedurală,
rolul său fiind de a consacra desfăşurarea legitimă a unui proces judiciar cu referire la
contestaţiile asupra drepturilor cu caracter civil sau al acuzaţiilor în materie penală. Paragraful 1
al art. 6 înglobează garanţiile procedurale generale, care sunt aplicabile oricărei proceduri din
domeniul de reglementare al art. 6, spre deosebire de paragrafele 2 şi 3 care consacră garanţiile
speciale în materie penală. Ar fi de neconceput ca art.6 paragraf 1 să reglementeze amănunţit
ansamblul de garanţii procedurale recunoscute părţilor unei acţiuni civile, fără a proteja în mod
primordial ceea ce face realmente posibilă exercitarea practică a acestor garanţii: accesul la
instanţa judecătorească. Echitatea, publicitatea şi celeritatea unui proces nu au nici o semnificaţie
în absenţa procesului propriu-zis.
Mecanismul de garantare al Convenţiei europene vizează protecţia unor drepturi efective
şi concrete, şi nu a unor drepturi teoretice şi iluzorii. Astfel, este insuficient ca statele să
autorizeze accesul la justiţie neîngrădit, în virtutea obligaţiilor pozitive ce le revin, ele sunt ţinute
să asigure că un tribunal îndeplineşte anumite calităţi şi satisface anumite exigenţe pentru a putea
fi considerat o instanţă de jurisdicţie în sensul normei internaţionale, accesul la care este
determinant în restabilirea drepturilor încălcate. Rolul jurisdicţional al unui organ sau a unei
instanţe nu este suficient pentru ca acesta să fie considerat ca tribunal, el urmează să corespundă
unor serii de garanţii procedurale, dintre care cele mai importante sunt independenţa şi
imparţialitatea magistraţilor care îl formează. Ideile de echitate şi justiţie operante într-o societate
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democratică denotă faptul că este inimaginabil de a garanta dreptul de acces la o instanţă, care nu
satisface per se garanţiile de bază ce fundamentează nucleul protecţiei drepturilor individuale.
În fapt, noţiunea de tribunal în sensul Convenţiei europene este caracterizat prin rolul
recunoscut de a înfăptui justiţia: adică de a tranşa, în baza cadru legal pertinent şi în cadrul unei
proceduri prestabilite, orice chestiune privind cauza care i-a fost deferită spre soluţionare.
Prin „tribunal” în sensul art. 6 nu se înţeleg doar instanţele de judecată în sens clasic de
fond, care constituie baza sistemului jurisdicţional al unui stat şi care desfăşoară o activitate
primară de jurisdicţie. Instanţele de fond care soluţionează litigii civile în primă instanţă sunt fără
îndoială tribunalele, accesul la care este o garanţie fundamentală în sensul Convenţiei. Într-o
situaţie specială se află instanţele de apel şi de recurs, în materia civilă Convenţia neimpunând
statelor semnatare obligaţia de a institui instanţe de grade de jurisdicţie superioare. Însă dacă
statele membre au decis să creeze astfel de instanţe, ele trebuie să se asigure că şi în faţa acestora
sunt respectate exigenţele dreptului la un proces echitabil şi poate fi efectiv valorificat dreptul de
acces la justiţie.
În speţa Terra Woningen B.V. contra Olandei1, Curtea Europeană a prescris că pentru ca
dreptul de acces la o instanţă să fie respectat, este necesar ca tribunalul în faţa căruia cauza este
adusă să dispună de puteri de jurisdicţie deplină, el trebuie să fie competent să analizeze atât
aspectele de fapt, cât şi cele de drept ale cauzei.
În această optică dreptul de acces la tribunal constituie un element inerent al tuturor
garanţiilor procedurale prevăzute în Convenţie. În lipsa unui acces efectiv la justiţie în materie
civilă, toate celelalte garanţii de procedură recunoscute şi detaliate sunt inutile, întrucât ele în
ordine logică se grefează pe liberul acces la o instanţă de oricare grad de jurisdicţie.
Convenţia europeană atribuie statelor o obligaţie care nu este de principiu susceptibilă
derogării, punerea în aplicare a dreptului de acces la justiţie urmând a se produce în plan material
şi juridic. În sensul recunoscut, dreptul de acces la justiţie prezintă două caractere de bază:
caracterul efectiv şi caracterul neabsolut.
Astfel, art. 6 paragraf 1 prevede un drept material de acces la o instanţă, consacrat pe
calea jurisprudenţială de către Curte pentru I dată în speţa de referinţă Golder contra Marii
Britanii2, precum urmează: dacă textul art. 6 paragraf 1 ar fi interpretat ca vizând doar derularea
unei proceduri aflate deja în curs în faţa unei instanţe (pendinte), un stat parte ar putea, fără să-l
încalce, să suprime jurisdicţiile sau să sustragă din competenţa lor soluţionarea anumitor
1

Speţa Terra Woningen B.V. contra Olandei, hotărârea din 17 decembrie 1996, publicată
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categorii de contestaţii cu caracter civil pentru a le încredinţa unor organe dependente de guvern.
Astfel de ipoteze, ce nu pot fi disociate de riscul arbitrarului, ar produce consecinţe grave,
contrare principiilor amintite şi pe care Curtea este obligată să le ia în consideraţiune.
Nu este de conceput ca art. 6 paragraf 1 să consacre ansamblul de garanţii procedurale
acordate părţilor într-o acţiune civilă pendinte şi să nu protejeze singurul lucru care în realitate
permite subiecţilor să beneficieze efectiv de aceste garanţii: accesul la justiţie.
Or, în conformitate cu stipulaţiile Convenţiei, doar încălcarea obligaţiilor cu caracter civil
este garantată, pentru ca un drept pretins încălcat să fie calificat ca fiind civil, este necesar ca
acesta dispună de un caracter civil în dreptul intern al statului respondent, sau să dispună de un
caracter patrimonial clar.
În speţa Schuler-Zgraggen contra Elveţiei3, Curtea Europeană s-a pronunţat asupra
naturii civile a dreptului la o pensie de invaliditate, notând că cel mai important considerent
rezidă în faptul că, dincolo de aspectele de drept public, reclamantul invocă drepturi care ţin de
mijloacele sale reale de subzistenţă; el invocă un drept subiectiv de natură patrimonială,
reglementat expres de legislaţia naţională elveţiană, prin urmare având un caracter civil în sens
convenţional protejat.
În situaţii particulare, dreptul de acces la justiţie poate avea în vizor instituirea de către
stat a unui sistem de asistenţă judiciară gratuită în materie civilă. În genere, dreptul de acces la
justiţie în plan material impune statelor să instituie un sistem de asistenţă juridică care nu i-ar
obliga pe cei mai devaforizaţi să-şi asigure apărarea singuri, cu slabe şanse de succes din cauza
că nu cunosc nici dreptul, nici procedura, aşa cum este de fiecare dată când o procedură nu poate
fi iniţiată fără concursul unui avocat sau al unui alt profesionist al dreptului şi când nu există nici
un sistem de ajutor legal.4
Spre exemplu în speţa de referinţă Airey contra Irlandei5, Curtea a conchis că dreptul
individului de a avea acces la justiţie este completat cu obligaţia pozitivă a statului de a facilita
acest acces, pentru respectarea exigenţei înserate în art. 6 paragraf 1 nefiind suficientă obligaţia
negativă de a nu împiedica în nici un mod accesul persoanei la un tribunal, fiind proeminentă şi
asigurarea valorificării faptice a drepturilor sociale şi economice de care beneficiază subiecţii de
drept. Curtea a notat că un obstacol de fapt în exercitarea dreptului de acces la o instanţă poate
duce în egală măsură la încălcarea prevederilor convenţionale, în mod similar unui obstacol de
drept. Deoarece Convenţia garantează drepturi reale şi efective, dar nu teoretice şi iluzorii,
statele au o obligaţie de rezultat de a asigura accesul efectiv la justiţie. În îndeplinirea acestei
3

Speţa Schuler-Zgraggen contra Elveţiei, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157840 (vizitat la 15.12.2012)
4
Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Convenţiei europene a drepturilor omului. Chişinău: Balacron, 2008, p. 213
5
Speţa Airey contra Irlandei, hotărâre din 9 octombrie 1979, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420 (vizitat la 15.12.2012)
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obligaţii, statele dispun de o oarecare marjă de apreciere în alegerea mijloacelor şi
instrumentelor, precum simplificarea procedurii sau instituirea unui sistem de asistenţă judiciară
gratuită, sau alegerea oricărui alt mijloc rezultativ în vederea asigurării în fapt a accesului la
justiţie garantat.
Este de notat că statele sunt autorizate în sensul Convenţiei să reglementeze anumite
condiţii pentru introducerea unei acţiuni judecătoreşti (plata taxelor de timbru, introducerea
acţiunii într-un anumit termen, alte condiţii de formă şi de fond), atât timp cât acestea se prezintă
a fi rezonabile.
Însă deşi art. 6 paragraf 1 nu garantează un acces gratuit la justiţie, costurile exagerate şi
ridicate ale procedurilor judecătoreşti pot aduce atingere exerciţiului normal al acestui drept.
Astfel, o taxă de timbru ridicată în combinaţie cu o cauţiune proporţională valorii obiectului
procesului, precum şi cu alte cheltuieli aferente, excesive în raport cu posibilităţile financiare de
care dispune individul, pot prezenta o descurajare a accesului liber la justiţie şi ridica o chestiune
de încălcare a Convenţiei.6
Cât priveşte obstacolele de fapt şi drept, în speţa De Geouffre de la Pradelle contra
Franţei7 Curtea a stabilit că complexitatea procedurilor interne şi neclarităţile pe marginea
naturii juridice a unor acte, pot fi considerate precum obstacole pentru realizarea dreptului de
acces efectiv la justiţie şi ridica chestiuni de încălcare a art. 6 paragraf 1 de către statul pârât.
Relativ la obstacole de drept, a fost notat că exercitarea căilor de atac interne numai pentru a se
constata inadmisibilitatea unui acţiuni judiciare prin jocul dispoziţiilor legale care le consacră, nu
corespunde imperativelor art. 6 paragraf 1, fiind absolut necesar ca legislaţia naţională să asigure
oricărui individ o posibilitate clară şi corectă de a contesta un act ce prezintă ingerinţă în
drepturile sale.
Limitarea dreptului de acces la justiţie: Recunoscând statelor o anumită marjă de
apreciere în reglementarea la nivel intern a dreptului de acces la justiţie, forului de la Strasbourg
îi revine rolul major de a supraveghea şi verifica dacă prin limitările stabilite la nivel intern nu se
afectează însăşi substanţa dreptului de acces la instanţă protejat, şi dacă scopul urmărit prin
limitările impuse este proporţional cu mijloacele antrenate de state.
În speţa precitată Golder contra Marii Britanii, Curtea Europeană a stabilit că pot fi
aduse restricţii dreptului de acces la justiţie, întrucât el prin însăşi natura sa cere o reglementare
din partea statului, care poate varia în timp şi spaţiu în funcţie de resursele comunităţii şi nevoile
indivizilor. Limitările aduse însă trebuie să se conformeze a trei principii, şi anume:
6

Bogdan D., Selegean M., Roşianu C. şi alţii. Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii europene a
drepturilor omului. Bucureşti: All Beck, 2005, p. 231
7
Speţă De Geouffre de la Pradelle contra Franţei, hotărârea din 16 decembrie 1992, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57778 (vizitat la 15.12.2012)
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- să urmărească un scop legitim,
- să nu afecteze substanţa însăşi a dreptului,
- să fie asigurat un raport rezonabil de proporţionalitate între scopul urmărit şi mijloacele
antrenate în vederea realizării acestuia.
Jurisprudenţial s-au afirmat câteva categorii de restricţii şi limitări legitime şi conforme
sensului convenţional a dreptului de acces la justiţie, precum:
1. Autorizarea prealabilă pentru sesizarea unei instanţe, care trebuie dată de către un
magistrat în conformitate cu anumite criterii obiective, în speţele care vizează persoanele alienate
mintal, persoanele care anterior au abuzat excesiv de dreptul de acces la un tribunal, în speţele
privind minorii etc.
2. Condiţiile de procedură ale acţiunii în justiţie: care se referă la termene fixe de
efectuare a diverselor acte procedurale, termene de prescripţie, sancţiunile determinate pentru
nerespectarea termenelor, decăderea din drepturi de apel şi recurs etc.
3. Autorizarea renunţării la dreptul de acces la tribunal, care poate avea loc prin
concluderea unui compromis arbitral,
4. Recunoaşterea imunităţii de jurisdicţie unor categorii de persoane (parlamentari,
membrii forţelor de ordine) sau organizaţiilor internaţionale, imunitate care însă nu trebuie să fie
absolută ca şi limite,
5. Validările legislative, operarea în legislaţie a unor modificări cu efect retroactiv fiind
autorizată în sensul Convenţiei europene dacă nu atinge procedurile în curs şi răspund unei nevoi
sociale imperioase.
Principalele principii de aplicare a Convenţiei degajate de Curte:
- Dreptul de acces la justiţie este inerent şi fundamental în sistemul protecţiei europene
instituite,
- Dreptul de acces la justiţie trebuie să fie efectiv, celelalte garanţii de procedură derivând
de la acesta, fiind inutile şi lipsite de sens în absenţa lui,
- Doar contestaţiile în materie civilă sunt acoperite de protecţia dreptului de acces la un
tribunal, fiind necesară ca însăşi natura dreptului pretins încălcat să fie una civilă sau
patrimonială,
- Dreptul de acces la justiţie nu este absolut ca şi limite, el poate fi restricţionat dacă nu se
aduce atingere însăşi substanţei lui, se urmăreşte un scop legitim şi există un raport de
proporţionalitate între scopul urmărit şi mijloacele utilizate.
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§ 2. Dreptul la apărare ( M. Poalelungi, E.Belei)
Dreptul la apărare, fiind fundamental, este proclamat în legea fundamentală a RM care
prevede că „Dreptul la apărare este garantat” (art.26). În acest sens, orice persoană are dreptul
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care
violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime, prevedere preluată în art. 20 din
Constituţia RM din conţinutul art. 8 din Declaraţia universală a drepturilor omului8 şi art. 6 din
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale9. În afară
de aceasta, mai putem enumera un şir de izvoare de drept naţional ce consfinţesc dreptul la
apărare judiciară a drepturilor civile (art.5 CPC al RM10, art. 10 CC al RM11, art. 6 din Legea
privind organizarea judecătorească din 06.07.9512) etc.
Odată fiind stabilite aceste garanţii, se pune problemă cum şi în ce mod are loc această
apărare a drepturilor subiective. Aici trebuie să distingem 2 noţiuni: metodă de apărare şi formă
de apărare.
În cazul în care se constată o încălcare a unui drept subiectiv din partea altor persoane,
apare necesitatea obiectivă de aplicare de către titular a unor măsuri de protecţie a dreptului.
Aceste măsuri de protecţie poartă denumirea de modalitate (metodă) de apărare a dreptului
subiectiv.
Metode de apărare a dreptului reprezintă o categorie de drept material ce include
măsurile de protecţie care urmează a fi întreprinse în vederea apărării unui drept subiectiv
încălcat sau contestat, avînd drept scop înlăturarea impedimentelor de realizare a dreptului
respectiv.
Metodele de apărare a drepturilor civile, prevăzute în art. 11 din CC şi art. 6 CPC, sunt
următoarele: recunoaşterea dreptului, restabilirea situaţiei anterioare, suprimarea acţiunilor prin
care se încalcă sau se creează pericolul încălcării dreptului, declararea nulităţii actului juridic
civil sau actului emis de o autoritate publică, impunerea la executarea obligaţiei, repararea
prejudiciului, inclusiv moral, etc.
8

Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată la New York la 10.12.1948, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului RM nr. 217-XII din 27.07.1990, în Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte
(1990-1998). Ediţie oficială (în continuare Tratate internaţionale...), vol. 1, Chişinău, 1998, p.11-18.
9
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950), încheiată la Roma la 04
noiembrie 1950, în vigoare de la 03 septembrie 1953, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.1298-XIII din
24.07.1997, în Tratate internaţionale..., vol. I, 1998, p.11-18.
10
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (în continuare CPC) din 30.05.2003. MO al RM nr.111-115/451
din 12.06.2003. La utilizarea codurilor altor state se va menţiona expres.
11
Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea RM nr. 1107/XV din 06.06.2002. MO al RM nr.82-86,
art.661.
12
Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06.07.95. MO al RM nr.58 din 19.10.1995, art. 641.
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În funcţie de faptul căror organe se adresează şi ce tip de norme reglementează activitatea
acestor organe, deosebim mai multe forme de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale persoanei.
Forma de apărare a dreptului reprezintă o categorie de drept procesual care constă dintrun anumit tip de activitate a organelor jurisdicţionale competente în vederea apărării unui drept,
unei libertăţi sau a interes legitim al persoanei, activitate reglementată de norme juridice. Altfel
spus, forma de apărare a dreptului constituie activitatea organelor jurisdicţionale care sînt
învestite de lege cu competenţa examinării şi soluţionării pricinilor civile în vederea apărării
drepturilor încălcate sau contestate ale persoanei sau, şi mai simplu, este o activitate de
soluţionare a litigiilor.
Potrivit literaturii de specialitate13 dreptul subiectiv este prerogativa unei persoane,
(prevăzută de dreptul pozitiv) în virtutea căreia aceasta poate să se comporte într-un anumit fel
sau să pretindă alteia un anumit comportament, putînd apela la ajutorul organelor statale
competente pentru a-şi apăra interesele sale legitime.
Actualmente în RM putem deosebi următoarele tipuri de forme de apărare a drepturilor şi
intereselor legitime ale persoanei: judiciară, administrativă, obştească.
Forma judiciară reprezintă o formă de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale persoanei care este realizată de către instanţele judecătoreşti şi reglementată de
normele procesual civile. Conform art. 114 din Constituţia Republicii Moldova, ,,Justiţia se
înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti”, iar conform art. 115 din
Constituţie, ,,Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi
judecătorii”. Pentru anumite categorii de pricini pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii
specializate. Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă. Organizarea instanţelor
judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt stabilite prin legi organice.
Apărarea judiciară este o formă de apărare preponderentă, dar nu exclusivă.
Apărarea drepturilor încălcate sau contestate se admite şi sub formă administrativă, dar
această cale este posibilă numai în cazurile expres stabilite de lege (alin.(3) art.10 CC). Este
vorba de posibilitatea persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine recunoaşterea
dreptului pretins şi repararea pagubei. Un asemenea mecanism izvorăşte din prevederile art. 53
din Constituţie care statuează: ,,Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei “. În
acest sens art. 277 din CPC prevede

dreptul oricărei persoane de a se adresa

instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, repunerea în drept şi repararea
13

А.Н. Кожухарь. Право на судебную защиту в исковом производстве. Кишинэу, Штиинца, 1989, стр.21-35
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prejudiciului, iar Legea contenciosului administrativ14 detaliază normele speciale în

cadrul

acestui fel separat de procedură civilă. Potrivit alin.(3) art.10 CC „hotărîrea emisă pe cale
administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.” În acest sens accesul la justiţie poate fi
exercitat în toate cazurile cînd titularul dreptului încălcat sau contestat a exercitat în prealabil
forma administrativă. Curtea Constituț ională a RM a reconfirmat că forma administrativă de
apărare a dreptutilor,

care trebuie exercitată în prealabil adresării în judecată este

constituț ională ș i nu aduce atingere esenț ei dreptului la apărare. Or, rolul normelor
procedurale este acela de a reglementa o procedură extrajudiciară, care să ofere părţilor
posibilitatea de a se înţelege asupra eventualelor pretenţii ale reclamantului, fără implicarea
autorităţii judecătoreşti competente. Faţă de aceste raţiuni majore, condiţionarea sesizării
instanţei de parcurgerea procedurii de conciliere cu partea adversă nu poate fi calificată ca o
îngrădire a accesului liber la justiţie, în accepţiunea interzisă de prevederile constituţionale de
referinţă, atât timp cât partea interesată poate înainta în instanţa judecătorească cererea de
chemare în judecată15
Forma obştească constituie o cale alternativă de soluţionare a diferendelor, realizată prin
activitatea organelor nestatale, reglementată de dispoziţii conţinute în acte normative speciale16
şi create liber şi benevol de către părţile litigante.
Instanţa de judecată poate fi “lipsită” de competenţă în soluţionarea unei cauze civile,
chiar dacă a început examinarea în fond a acesteia, în condiţiile art. 267, alin.1, lit. l1) părţile au
solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii;
Deşi legea recunoaşte dreptul părţilor de a transfera soluţionarea unor categorii de litigii
arbitrajelor, oricum instanţelor de judecată le revine prerogativa de se implica în procedura
arbitrală. Astfel, instanţele judecătoreşti se implică conform legii în:
1. Aplicarea masurilor asiguratorii la orice etapă a procedurii arbitrale (art.10 Legea nr. 23)
sau chiar înaintea arbitrajului (art.23, al.1 Legea nr. 23);
2. Aplicarea măsurilor cu privire la obiectul litigiului (art.23, al.1 Legea nr. 23);
3. Constatarea împrejurărilor de fapt art.23, al.1 Legea nr. 23);
4. Executarea măsurilor asiguratorii dispuse de arbitraj (art.23, al.4 Legea nr. 23);
5. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor în arbitrajul ad-hoc (art. 9, alin.7 Legea nr. 23).
De ex. numirea supraarbitrului ad-hoc (art.13, al.2 Legea nr. 23), soluţionarea recuzării
arbitrului (art.14, alin.4 Legea nr. 23
6. Contestarea hotărîrii arbitrale (art.31 Legea nr. 23 şi art.477-481 CPC);
14

Legea contenciosului administrativ nr. 431- XIV din 10 februarie 2000. MO al RM nr. 57-58/375 din 18 mai 2000.
Hotărâre nr. 14 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, 15 noiembrie 2012.
16
Legea nr.23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj. MO al RM nr. 88-89 din 20.05.2008; Legea nr.24-XVI din
22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional. MO al RM nr. 88-89 din 20.05.2008.
15
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7. Executarea hotărîrii arbitrale (art. 33 Legea nr. 23 şi art. 482-486 CPC)
8. Totuşi, trebuie să remarcăm că în pofida unei convenţii arbitrale, partea interesată se va
putea adresa în judecată, iar judecătorul nu va putea nici să refuze, nici să restituie
cererea de chemare în judecată din acest motiv. Însă, în cursul examinării în fond, se vor
aplica 2 norme coraborate: art.267, lit. e) CPC şi art. 9 al Legii nr. 23. Adică, cererea de
chemare în judecată se va scoate de pe rol, dacă o parte în proces solicită, nu mai tîrziu
de prima sa declaraţie asupra fondului. Instanţa de judecată fiind obligată să verifice
legalitatea convenţiei de arbitraj.
Ţinînd cont de toate posibilităţile legale de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale părţilor, cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia, stăruim asupra faptului că forma
judiciară, reprezentînd una dintre cele trei puteri ale statului, este cea mai frecvent aplicată. Dar
totodată nu este suficient doar ca un drept să existe, mai sînt indispensabile şi garanţii întru
realizarea lui pentru a-l face eficient.
Art. 6 din Convenţia europeană stipulează că orice persoană are dreptul ca pricina sa „să
fie judecată în mod echitabil”. Deşi această expresie nu recunoaşte explicit dreptul de acces la o
instanţă de judecată, ea comportă numeroase aspecte ale unei bune administrări a justiţiei. Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg

consideră că „echitatea,

publicitatea şi operativitatea procesului nu prezintă nici un interes în absenţa procesului”.17 De
aceea posibilitatea reală de a intenta un proces în materie civilă nu poate fi îngrădită de nici o
lege (art.20 alin.(2) din Constituţie). În acest sens, CPC al RM stupulează că nici unei persoane
nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de
imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare. Iar renunţarea uneia dintre părţi
de a se adresa în judecată prin încheierea în prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu
excepţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la
judecata arbitrală (art.5 alin.(2) şi (3) CPC). În aceeaşi ordine de idei, nimeni nu poate fi lipsit
fără consimţămîntul său de dreptul judecării procesului în instanţă şi de judecătorii în a căror
competenţă pricina este dată prin lege, cu excepţiile expres stabilite de Codul de procedură
civilă (art.45 alin.(1) din CPC al RM).
Pentru apărare eficientă a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime, justiţiabilul poate
nemijlocit să formuleze pretenţii, să se adreseze în judecată, să folosească cu bună-credinţă
mijloacele procesuale de apărare, inclusiv să exercite căi de atac 18, însă potrivit art.8 CPC
„părţile, alţi participanţi la proces au dreptul să fie asistaţi în judecată de către un avocat ales ori
17

Nuala Mole, Catarina Harby. Dreptul la un proces echitabil, în Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al
Convenţiei europene pentru drepturile omului, Consiliul Europei, 2001, editat în Republica Moldova, 2003.
18
În proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar. Participarea
personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea avocat.
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desemnat de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat sau de un alt reprezentant, în cazurile prevăzute de prezentul cod.”
Pentru a se apăra efectiv este stringent necesar ca persoana care pretinde că i s-a încălcat
sau contestat un drept ori solicită apărarea unui interes legitim să poată beneficia de o asistenţă
juridică calificată garantată de stat. Avînd în vedere îndatorirea asigurării accesului liber şi egal
la asistenţă juridică prin organizarea şi acordarea acesteia de către stat şi prin diminuarea
impedimentelor economico-financiare în procesul realizării accesului la justiţie, la 26.07.2007
a fost adoptată Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.19
În această ordine de idei, menţionăm că pentru procesele civile asistenţă juridică calificată
în accepţiune legală semnifică acordarea serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare şi/sau
apărare, în instanţele judecătoreşti pe cauze, civile sau de contencios administrativ.
Au dreptul la asistenţă juridică calificată persoanele specificate la art.6, care:
a) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 77 lit. a), b), c) din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova – în acest caz asistenţa juridică calificată este
obligatorie şi se acordă indiferent de nivelul veniturilor justiţiabilului (art. 20 al Legii
198-XVI din 26.07.2007);
b) au nevoie de asistenţă juridică în cauze, civile şi de contencios administrativ, însă nu
dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind complexe din
punct de vedere juridic sau procesual – în acest caz asistenţa juridică calificată se acordă
persoanelor al căror venit este mai mic de nivelul venitului stabilit de Guvern pentru
beneficiere de asistenţă juridică (art. 21 al 198-XVI din 26.07.2007).
Conform art. 19 al Legii 198-XVI din 26.07.2007 în procese civile asistenţă juridică
calificată va fi acordată în condiţiile legii atît pînă la iniţierea procesului, cît la orice etapă a
procesului.
Legea consacră cîteva excepţii cînd acordarea de asistenţă juridică calificată în cauze …,
civile şi de contencios administrativ se refuză.
Aceste cazuri sunt:
a) cererea de acordare reiese din activitatea comercială a solicitantului;
b) valoarea acţiunii este mai mică de 1/2 din minimul de existenţă, calculat în conformitate cu
modul aprobat de Guvern;
c) solicitantul beneficiază deja de asistenţă juridică calificată pe aceeaşi cauză;
d) cererea se referă la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale;
19

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007. MO al RM nr. 15-16 din
05 10.2007, art. 614.
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e) cererea se referă la încălcarea dreptului de vecinătate, cu excepţia cazurilor în care se referă la
înlăturarea pericolului de prăbuşire, la respectarea distanţei pentru construcţii, la litigiile privind
hotarul.
Refuzul de acordare a asistenţei juridice calificate trebuie să fie motivat şi poate fi
contestat în instanţa de contencios administrativ în decursul a 15 zile lucrătoare de la
comunicarea deciziei.
În concluzie, raportînd această normă-principiu la procedura civilă ţinem să menţionăm
că apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale justiţiabililor are următoarele forme
de manifestare:
Dreptul de a alege forma şi metoda (modalitatea) de apărare a drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime;
Accesul liber la justiţie, adică posibilitatea reală de a depune în instanţa competentă o
cerere de chemare în judecată.
Dreptul justiţiabilului de a cunoaşte că împotriva acestuia s-au formulat pretenţii sau că
drepturile acestuia pot fi lezate printr-o act judecătoresc de dispoziţie, fapt care
echivalează cu obligaţia instanţei de a-l înştiinţa legal;
Asigurarea posibilităţii de a participa efectiv la examinarea şi soluţionarea cauzei civile;
Dreptul de fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu, corelat cu obligaţia statului
de a crea un mecanism viabil de acordare a asistenţei juridice garantate.
§ 3. Egalitatea armelor (M. Poalelungi, E. Belei)
Dreptul la apărare se reflectă într-un alt principiu fundamental pentru înfăptuirea justiţiei
– egalitatea armelor.
Vom analiza pe rând imperativele consacrate de către CtEDO ca elemente ale egalităţii
armelor.
a) Egalitatea armelor în sens restrâns. Aceasta implica faptul că orice parte a unei
proceduri, indiferent dacă este în materie civilă sau penală, trebuie să aibă posibilitatea
rezonabila de a-şi prezenta punctul de vedere în faţa tribunalului în condiții care să nu o
dezavantajeze faţă de celelalte părţi ale procesului. Atunci când se depune la dosarul cauzei un
document important pentru soluționarea acesteia, este însă obligatoriu ca părţile să aibă
cunoștința de conținutul sau, indiferent dacă instanţa utilizează sau nu documentul în motivarea
hotărârii.
În schimb, atunci când legea nu o permite o reformatio in pejus, există tendința de a
analiza mai elastic egalitatea în declanșarea procedurii în căile de atac. Spre exemplu, s-a decis
25

într-o cauză privind statul român ca dacă doar procurorul general poate declanșa un recurs în
anulare, fără nici un fel de limita temporală la acel moment, există o violare a art. 6 parag.120.
În același context, Curtea a precizat că se poate vorbi de o atingere serioasa a principiului
egalitarii armelor atunci când pentru declanșarea unei proceduri de atac statul beneficiază de
suspendarea termenul de apel pe perioada vacantei, în timp ce cealaltă parte nu beneficiază de
aceasta posibilitate de prelungire a termenului21.
b) Principiul contradictorialității. Contradictorialitatea, indisolubil legată de ideea de egalitate
a armelor, impune judecătorului să vegheze ca orice element susceptibil să influențeze soluția
privind litigiul să facă obiectul unei dezbateri contradictorii între părți. Fiecare parte a procesului
trebuie să aibă nu numai facultatea de a-şi face cunoscute elementele pe care se bazează
pretențiile sale, dar și aceea de a lua la cunoştința și de a discuta orice probă sau concluzie
prezentata judecătorului cu scopul de a-i influenta decizia22. Nu prezintă nici o relevanţă dacă
elementul susceptibil să conducă la o anumita decizie este adus în discuție de către părți sau
sesizat din oficiu de către instanţă, chiar și în aceasta din urma situație, judecătorul fiind obligat
să impună discutarea lui.
În consecință, s-a decis că atunci când se numește un expert în cauză, părţile trebuie să
aibă facultatea de a participa la activitățile pe care acesta le desfăşoară și sa primească
concluziile expertului pentru a le putea pune în discuție23. Mai mult, s-a constatat o violare a art.
6 din Convenţie atunci când expertiza efectuată prezenta un caracter atât de tehnic încât scapă
cunoștințelor judecătorului, astfel încât acesta, chiar dacă formal nu era ținut de concluziile
expertului, a fost influențat decisiv de acestea. Refuzând să dispună refacerea expertizei sau
efectuarea uneia noi la cererea unei părți, instanţă a violat, în opinia Curții, dreptul la
contradictorialitate al părților24.
Contradictorialitatea nu impune însă obligația instanței de a permite, în cadrul unei
proceduri scrise, ca fiecare parte să răspundă la orice memoriu al părții adverse, pentru că altfel
s-ar ajunge la nesfârșită discuţie între părţi, existând însă obligația ca fiecare parte să aibă
posibilitatea să își dezvolte argumentele cel puțin într-o expunere scrisă25.
Mai mult, se poate afirma că contradictorialitatea, ca element al egalitarii armelor, trebuie
sa existe și atunci când nu exista o parte adversă, în sensul propriu al termenului. Spre exemplu,
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CEDO, hot. Brumărescu din 28 octombrie 1999, § 62.
CEDO, dec. Platakou din 25 mai 1999.
22
CEDO, hot. Lobo Machado din 20 februarie 1996, § 31; hot. Vermeulen din 20 februarie 1996, § 33; hot.
Nideröst-Huber din 18 februarie 1997, § 24.
23
CEDO, hot. Kerojärvi din 19 iulie 1995, § 42.
24
CEDO, hot. Mantovanelli din 18 martie 1997, § 33.
25
Comis., dec. din 9 decembrie 1986, plg. nr. 10938/84, DR 31, p. 327.
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s-a constatat o încălcare a art. 6 într-o ipoteză în care o persoana a solicitat statului acordarea
unor drepturi financiare rezultând din asigurarea de sănătate. Cum răspunsul administrației casei
de asigurări de stat a fost negativ, reclamanta s-a adresat unei instanțe care a decis doar în baza a
doua expertize medicale, pe care reclamanta nu a putut să le conteste, nefiind citata și nefiind
invitată să depună concluzii scrise. Curtea a decis că, în ciuda lipsei unei pârât procesual în
cauză, s-a violat dreptul recurentei la o dezbatere contradictorie26.
c) Motivarea hotărârilor. Dreptul la un proces echitabil impune, fără îndoiala, motivarea
hotărârilor judecătorești. Astfel, publicul poate vedea că "se face justiție", iar pentru părți
motivarea hotărârii este esențiala pentru a-şi evalua șansele de succes ori de a vedea modul în
care le-au fost acceptate argumentele și pe ce s-a bazat judecătorul în soluționarea cauzei lor. În
plus, motivarea deciziilor este singurul mijloc prin care terții pot să cunoască jurisprudența, în
condițiile în care în majoritatea statelor europene cel puțin jurisprudența instanțelor superioare
este, formal sau real, un izvor de drept important27.
Obligația de motivare a hotărârilor judecătorești își are izvorul în dreptul oricărei părți în cadrul
unei proceduri să prezinte judecătorului observațiile și argumentele sale28, combinat cu dreptul
parților, recunoscut de Curte, că aceste observații și argumente să fie examinate în mod efectiv29,
iar obligația de motivare a hotărârilor este singurul mijloc prin care se poate verifica respectarea
drepturilor menționate anterior, piloni de baza ai dreptului la un proces echitabil.
Atunci când se discuta despre obligația de motivare, trebuie în mod necesar făcuta
distincția între "motivare inadecvata" și "lipsa motivării", Curtea arogându-si competenta de a
examina numai situațiile care se pot încadra în cea de-a doua ipoteză. Astfel, ea nu cercetează
dacă judecătorul național a stabilit corect faptele sau dacă a interpretat corect faptele, ci numai
dacă acesta a răspuns într-o maniera suficienta și explicita argumentelor parților litigiului30.
Dreptul ca o decizie judecătoreasca sa fie motivata nu este însă absolut31, iar întinderea și
amplitudinea pe care trebuie să o aibă motivarea variază în funcție de natura și complexitatea
cauzei32.
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În această ordine de idei s-a decis că instanţă care respinge un apel poate să se
mărginească la a relua motivarea instanței de fond33. De asemenea, în opinia Comisiei,
motivarea care sta la baza deciziei nu trebuie să trateze separat fiecare dintre problemele
punctuale ridicate de fiecare parte34, cu excepția situației în care mijlocul respectiv de apărare
era de natură să influențeze definitiv soluționarea cauzei35. Tot astfel, Curtea a impus obligația
de motivare detailată a deciziei atunci când norma juridică a cărei aplicare se solicita este
ambigua în conținut36, însă a admis o motivare sumară, cât timp ea a atins toate punctele
esențiale ale argumentelor dezvoltate de părţi37.
d) Administrarea echitabila a probelor. Domeniul administrării și aprecierii probelor este o
materie în care statele membre se bucură de o marjă de apreciere foarte largă, Convenția
permițând statelor să reglementeze semnificative regulile de admisibilitate și forța probantă a
mijloacelor de probă38. De asemenea, Curtea nu are competenta de a verifica dacă instanțele
naționale au apreciat corect sau nu probele administrate în cauză, ci doar de a stabili dacă
mijloacele de proba au fost administrate într-o manieră echitabila39.
Aşadar, în materia administrării probelor, elementul determinant al examenului efectuat
de către instanţă europeana este maniera în care probele sunt prezentate în faţa judecătorului
național40. În schimb, s-a constatat o violare a Convenției atunci când instanţă şi-a fondat
aproape în mod exclusiv decizia pe o probă obținuta în mod ilegal41sau care nu a fost niciodată
adusă la cunoștința părții, care a ignorat-o în cursul procedurii42.
e)Alte aspecte ale egalităţii armelor. Problema limbii procedurii în materie civilă a
rămas în sarcina jurisprudenței, în condițiile în care este evident că egalitatea armelor poate intra
în discuție atunci când una dintre părţi nu cunoaște limba în care se desfăşoară procesul. Pe
de altă parte, valorile și interesele morale care sunt puse în joc în materie civilă, precum și
principiul disponibilității conduc către o apreciere mai elastica a obligativității prezentei unui
interpret. În realitate, cel puțin în jurisprudența fostei Comisii, multe din regulile impuse în
materia dreptului la un interpret în penal, nu primesc aceiași recunoaștere în civil. Astfel, s-a
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decis, că regula generala în materie, că art. 6 nu este violat atunci când o persoana este citata în
cadrul unei proceduri desfășurată într-o limbă pe care nu o cunoaște, însă dispune de timpul și
facilităţile necesare pentru a asigura traducerea documentelor43. De asemenea, s-a constat lipsa
încălcării dreptului la un proces echitabil și atunci când partea este însoțită de o persoana, șotia
sa, care cunoaște limba procedurii și i-a fost permis sa îi traducă44sau atunci când avocatul părții
cunoaște limba în care se desfăşoară judecata45.
O altă problemă legată de egalitatea armelor care merita o scurtă prezentare este cea a
dreptului persoanei de a asista la judecata. Acest drept nu este prevăzut în Convenție nici
măcar în materie penală, spre deosebire de legislația imensei majorităţi a statelor membre, însă a
fost recunoscut de organele jurisdicționale instituite prin Convenție în anumite situații. În
materie civilă, s-a admis că prezenţa parților la judecata este un element implicit al egalităţii
armelor în acele cauze în care comportamentul personal al parților contribuie esențial la soluția
data litigiului, cum ar fi cauzele privind dreptul la vizita al copiilor de către părinţii divorțați sau
despărţiţi46. Mai mult, într-o cauză mai recenta, s-a constatat o violare a art. 6 din simplul fapt că
într-o astfel de cauză - având ca obiect acordarea dreptului de vizită al copilului – instanţa
naționala a refuzat audierea părții47.
Spre deosebire de această situație, atunci când nu s-a putut proba un interes particular al
statului faţă de un litigiu anume, instanţă de la Strasbourg a considerat ca o intervenție legislativă
care răstoarnă soluțiile instanței este compatibila cu art. 648. În speţa dată, doi profesori italieni
obținuseră în instanță recunoașterea faptului că perioada de stagiu militar intra în vechimea în
muncă, în baza căreia se calculează salariile. La scurt timp, a intrat în vigoare o lege potrivit
căreia stagiul militar nu se ia în considerare la stabilirea vechimii în munca, lege care s-a aplicat
cu titlu retroactiv şi reclamanților. Dacă însă procesul este încă pendinte, iar o intervenție
legislativa de acest gen intervine în cauză, exista o violare a egalităţii armelor, cu atât mai mult
cu cât una dintre părţi este statul49.
În concluzie, egalitatea armelor, cu sensul de “echilibru corect“50 reprezintă unul dintre
elementele echităţii. Ea este legată, uneori, de considerente potrivit cărora procedurile trebuie să
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fie contradictorii. Acesta fiind unul dintre cele mai importante principii neformulate ale art.6 din
Convenţie. Esenţa egalităţii armelor impune instanţelor să acţioneze cu sîrguinţă pentru a se
asigura că drepturile garantate de art.6 se bucură de utilizare efectivă. Or, o diferenţă de
tratament a părţilor în proces, este, indiferent de gravitate, interpretată ca încălcare a principiului
egalităţii armelor.

§ 4. Participarea efectivă a justiţiabilului (M. Poalelungi, E. Belei)
În statul de drept justiția obţine o pondere deosebită pentru că, potrivit principiului
democratic al separării puterilor în stat, autorităţii judecătoreşti îi

revine prerogativa de a

soluţiona litigiile de drept care urmare a sesizării oricărei persoane. Justiţia trebuie să fie, în cel
mai înalt grad, la discreţia tuturor celor interesaţi. Aceasta a şi determinat introducerea în
Constituţia Republicii Moldova a principiului potrivit căruia accesul la justiţie este liber. Justiţia
civilă se înfăptuieşte graţie exercitării de către justiţiabili a dreptului de acces la o instanţă
independentă şi imparţială, instituită de lege.

Conceptul de „justiţiabil” nu se regăseşte în

legislaţia procesuală naţională, dar utilizarea tot mai frecventă a acestuia înglobează categoria
participanţilor la procesul civil (art.55 CPC), adică subiecţii care au cel puţin interes procesual în
examinarea şi soluţionarea cauzelor civile.
Înainte de a ajunge în instanţa de judecată, de a beneficia un proces echitabil, justiţiabilii,
mai întîi decid de sine stătător la care formă şi metodă de apărare să recurgă. Altfel spus, orice
proces civil se declanşează şi continuă ca efect al principiului disponibilităţii (art.27 CPC),
întrucît drepturile civile, avînd caracter privat, nu sunt apărate din oficiu.
În mod firesc examinarea şi soluţionarea cauzelor civile nu poate avea loc fără
participarea efectivă a justiţiabililor, aceasta manifestîndu-se prin cîteva aspecte:
1. obligaţia instanţei de a înştiinţa participanţii la proces despre înfăptuirea actelor
procesuale.
2. participarea nemijlocită a justiţiabililor în şedinţa de judecată.
3. exercitarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale prin reprezentant.
4. aducerea la cunoştinţa justiţiabilului a actelor judecătoreşti de dispoziţie.
Primul subiect care sesizează instanţa de judecată este reclamantul, respectiv acesta
doreşte ca procesul civil să fie intentat şi, în consecinţă, ştie deja despre faptul că are o cerere
înregistrată. Dacă după distribuirea aleatorie judecătorul în termen de 5 zile nu depistează
temeiuri de refuz (art.169 CPC) sau restituire a cererii de chemare în judecată (art.170 CPC), se
vor verifica exigenţele de conţinut ale cererii de chemare în judecată. În consecinţă, cererii de
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chemare în judecată poate să nu i se dea curs (art.171 CPC). Dacă încheierea de refuz sau
restituire a cererii de chemare în judecată trebuie adusă la cunoştinţă pentru ca justiţiabilul să-şi
poată exercita dreptul la recurs în ordinea prevăzută de lege, atunci încheierea de a nu da curs
cererii trebuie adusă la cunoştinţa justiţiabilului pentru ca acesta să reuşească să corecteze
greşelile indicate de judecător în termenul stabilit de către acesta. Este prima reacţie a instanţei
de judecată determinantă pentru asigurarea participării efective a justiţiabilului la justiţie.
Obligaţia instanţei de a expedia persoanei care s-a adresat în judecată încheierea de refuz sau
restituire împreună cu cererea de chemare în judecată şi anexele acesteia incumbă şi obligaţia
corelativă a justiţiabilului de a indica adresa la care o atare corespondenţă să ajungă. Adresa
corect indicată capătă o importanţă practică mai grav resimţită, atunci cînd cererii nu se dă curs.
Comunicarea neajunsurilor şi termenului de remediere a lor va fi efectivă dacă persoana care s-a
adresat a primit scrisoarea cu aviz de recepţie în termen util pentru a reuşi corectarea greşelilor
indicate de instanţă.
Ulterior reclamantul va fi înştiinţat să participe la şedinţa prealabilă, dacă la faza
pregătirii pricinii judecătorul va decide necesitatea acesteia (art.185, alin. (2) CPC).
Cererea de chemare în judecată se comunică pîrîtului şi, după caz, intervenientului.
(art.185, alin.(1), lit.. b ) CPC)
Regulile de înştiinţare care sunt condiţia indispensabilă pentru participarea efectivă a
justiţiabililor la procesele civile sunt următoarele:
Participantului la proces i se expediază înştiinţarea ca un simplu act ori înştiinţarea ca
scrisoare recomandată şi cu aviz de primire (art.100, alin.1 CPC)51 sau înştiinţarea ca text al
telegramei (art.102, alin.1 CPC).52
Expedierea se face, de regulă, prin poştă, prin intermediul persoanei împuternicite, prin
intermediul biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea
textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară (art. 100 alin.
(3) CPC);
Înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi
avocaţilor prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură
transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte.
Persoanelor fizice înştiinţarea le va fi transmisă prin telefax, poşta electronică sau prin
orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la
solicitarea persoanelor în cauză (art. 105, alin. (11) CPC);

51
52

Expedierea înştiinţărilor prin scrisori cu aviz de recepţie se face pe cheltuiala instanţei de judecată.
Expedierea înştiinţărilor prin telegrame se face pe cheltuiala părţii interesate.
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Prezentarea participantului în instanţă, în persoană sau prin reprezentant, acoperă orice
viciu de înmînare a înştiinţării. (art.102, alin. (5) CPC)
În cazul amînării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanţilor la proces
prezenţi la şedinţă. (art.101, alin.(3) CPC)
Participanţii la proces înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru
efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară (art. 102 alin. (4)1 CPC);
Persoanele împuternicite să înmîneze înştiinţarea sunt însuşi participantul interesat
(art.105, alin.(2) CPC), lucrătorul poştal (art.105, alin.(9) CPC), executorului judecătoresc
(art.100, alin.(1) CPC).
Înştiinţările, de regulă, se expediază la adresa indicată de partea interesată, fie că este
vorba de domiciliu, fie că este vorba de locul de lucru al acesteia sau altă adresă la care
participantul poate fi înştiinţat efectiv.
Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut şi reclamantul dă asigurări că, deşi a
făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea
acestuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală. (art.108, alin.(1) CPC)
În pofida aparenţelor, nu doar prezenţa şi pledarea în şedinţe de judecată semnifică
participare efectivă a justiţiabilului la procesul civil.
În general aceasta se rezumă la şansa legală de a dispune de următoarele drepturi
procedurale:
să ia cunoştinţă de materialele dosarului,
să prezinte probe şi să participe la cercetarea lor,
să pună întrebări altor participanţi la proces, martorilor, experţilor şi specialiştilor,
să formuleze cereri,
să dea instanţei explicaţii orale şi scrise,
să expună argumente şi considerente asupra problemelor care apar în dezbaterile
judiciare,
să înainteze obiecţii împotriva demersurilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi
participanţi (art.56 CPC)
Atenţionăm că deşi deficienţele de înştiinţare vor cauza casarea hotărîrii judecătoreşti şi
pot determina rejudecarea cauzei de către aceiaşi instanţă de judecată, în multe cazuri legea
procesuală naţională prevede valabilitatea actului procesual, chiar dacă participanţii înştiinţaţi
legal nu s-au prezentat în şedinţă. Este vorba de:
cererile de repunere în termen (art.116, alin.(2) CPC)
asigurarea probelor (art.129, alin.(1) CPC)
examinarea probei materiale perisabile la locul aflării acesteia (art.144, alin.(1) CPC)
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aplicarea, anularea sau reducerea amenzilor judiciare (art.163, 164 CPC)
substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă (art.179, alin.(2) CPC)
anularea măsurilor de asigurare a acţiunii (art.180, alin.(1) CPC)
examinarea probelor la faţa locului (art.225, alin.(2) CPC)
corectarea greşelilor din hotărîre (art.249, alin.(2) CPC)
problema pronunţării hotărîrii suplimentare (art.250, alin.(2) CPC)
explicarea hotărîrii (art.251, alin.(2) CPC)
indexarea sumelor adjudecate (art.253, alin.(2) CPC)
examinarea cererii privind aplicare măsurilor de protecţie (art.318 3, alin.(3) CPC)
cererile de revizuire (art.252, alin.(3) CPC)
cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine (art.470, alin.(1) CPC)
obiecţiile împotriva recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine nesusceptibile de
executare silită (art.472, alin.(3) CPC)
recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale străine (art.475, alin.(1) CPC)
desfiinţarea hotărîrii arbitrale (art.479 CPC)
eliberarea titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale (art.484, alin.(3) CPC)
Sunt mai puţine cazurile cînd legea prevede expres examinarea unor aspecte procesuale
chiar fără participanţi:
Soluţionarea conflictelor de competenţă (art.44 CPC)
Asigurarea probelor (art.129, alin.(1) CPC)
Asigurarea acţiunii (art.177 CPC)
Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti (art.350 CPC)
Recursul împotriva încheierilor (art. 426, alin.(3) CPC)
Recursul împotriva deciziilor instanţelor de apel (art 426 CPC)
Aceste excepţii legal consacrate fie că exprimă esenţa unui fel de procedură, cum ar fi cea
în ordonanţă, fie au ca scop desfăşurarea unor faze procesuale în termene optime şi previzibile,
fără a aduce atingere însuşi esenţei dreptului de a participa efectiv. Astfel, examinarea cererilor
de recurs împotriva încheierilor judecătoreşti se referă la incidente procesuale pentru contestarea
cărora justiţiabilii interesaţi de regulă invocă argumente legale,
Justiţiabilii care nu sunt prezenţi nemijlocit la şedinţe de judecată de asemenea pot
participa efectiv la examinarea şi soluţionarea cauzelor civile. În acest sens, ei sunt în drept să
solicite examinarea pricinilor civile în lipsa lor, încredinţind sau nu unui reprezentant exercitarea
drepturilor procesuale.
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Instituţia reprezentării judiciar-civilă are menirea de facilita participarea efectivă a
justiţiabililor la proces. Dacă ne referim la reprezentarea contractuală atunci „actele procedurale
efectuate de reprezentant în limitele împuternicirilor sale sînt obligatorii pentru persoana
reprezentată în măsura în care ele ar fi fost efectuate de ea însăşi. Culpa reprezentantului este
echivalentă culpei părţii.” (art.75, alin.(5) CPC)
Pentru ca prin instituţia reprezentării să se asigure participarea efectivă a justiţiabililor
trebuie respectate rigorile de transmitere a împuternicirilor de către justiţiabilii reprezentaţi.
Astfel, nici instanţele, nici justiţiabilii nu trebuie să confunde reprezentarea în cadrul dreptului
material civil de reprezentarea judiciară civilă. Orice creditor poate contracta şi împuternici o
persoană fizică sau juridică să exercite în numele şi în interesul său (art.242-258 CC) acţiuni
care să dea naştere, modifice sau să stingă drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului. De
asemenea pot fi încheiate contracte de mandat (art.1030-1052 CC). Însă în nici un caz aceste
prevederi nu se pot suprapune normelor de procedură civilă referitoare la reprezentarea judiciară,
în special a persoanelor juridice. Adică, procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de
judecată de către organele lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor
atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către
alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice sau de către avocaţi.
Persoanele juridice în genere nu pot fi reprezentanţi în judecată. Prevederea unor
astfel de împuternici în procuri eliberate de către persoane juridice altor persoane juridice nu
produc nici un efect juridic în instanţe de judecată.
Reprezentantul unei persoane juridice poate fi ori un salariat al acesteia, ori un avocat. În
primul caz, instanţele vor verifica împuternicirile reprezentantului-salariat inserate în procura
eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege. Art.80, alin.3 CPC prevede expres că „Procurile
se eliberează în numele persoanei juridice cu contrasemnătura administratorului ei sau a unei
alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi sigilate cu ştampila acestei
organizaţii.” Împuternicirile se vor transmite conform disponibilităţii reprezentatului şi se vor
formula conform exigenţelor art.81 CPC. Pentru a evita abuzurile de drept instanţele de judecată
vor solicita reprezentanţilor salariaţi ai persoanelor juridice şi acte confirmative a relaţiilor
juridice de muncă (contract individual de muncă, ordin de angajare, copia certificată a carnetului
de muncă).
În al doilea caz, instanţele vor verifica valabilitatea şi corectitudinea perfectării mandatului
avocatului persoanei juridice reprezentate. Art. 80, alin.(7) CPC stipulează „Împuternicirile date
avocatului se atestă printr-un mandat, eliberat de reprezentat şi certificat de avocat. » Conform
Hotărîrii de Guvern nr.1175 din 21.12.2010 cu privire la aprobarea formularului şi modului de
utilizare a mandatului avocatului, formularul mandatului conţine pe verso împuternicirile
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avocatului şi semnătura clientului.

Întrucît, în ar.81 CPC este prevăzută “transmiterea

împuternicirilor unei alte persoane” ca împuternicire specială, admitem ca mandatul avocatului
sau avocatului stagiar să fie semnat de un alt reprezentant prin procură a persoanei juridice sau
un alt avocat care dispune de această împuternicire legală. În acest caz, în instanţă se vor
prezenta 2 documente: prima împuternicire (procura unui salariat sau mandatul unui avocat) şi a
doua semnată prin substituire (procură sau mandat).
Instanţa de judecată, în cazurile prevăzute de lege, trebuie să aducă la cunoştinţa
justiţiabililor implicaţi în examinarea şi soluţionarea cauzelor civile actele de procedură
înfăptuite. În primul rînd, este vorba de încheierea de a nu da curs cererii (art.171, alin.(1) CPC).
În privinţa asigurării acţiunii, s-ar crea impresia că legiuitorul nu impune instanţei comunicarea
pîrîtului a încheierii de asigurare a acţiunii, or, art.178, alin.(2) CPC prevede „În baza încheierii
de asigurare a acţiunii, judecătorul sau instanţa eliberează titlul executoriu reclamantului, iar
copia încheierii de asigurare a acţiunii - pîrîtului.” Considerăm totuşi că pîrîtului urmează să i
se expedieze copia încheierii de asigurare a acţiunii din următoarele considerente: soluţionarea
problemei privind asigurarea acţiunii se face fără înştiinţarea pîrîtului, însă închierea emisă îl
vizează în mod direct şi incumbă dreptul acestuia la apărare. Astfel, exercitarea dreptului la
recurs împotriva încheierii de asigurare a acţiunii emisă fără ştirea recurentului,se calculează din
ziua în care persoana interesată a aflat despre pronunţarea încheierii. (art.181, alin.(1) CPC).
Dacă hotărîrea judecătorească a fost pronunţată în lipsa participanţilor la proces, acestora li
se va expedia cel tîrziu a doua zi cu aviz de primire dispozitivul hotărîrii, astfel încît în termen
de cel mult 5 zile de la pronunţare aceştea să-l recepţioneze (art.236, alin.(4) CPC).
În procedura în ordonanţă, de asemenea, este prevăzută posibilitatea participării efective a
justiţiabilului, în pofida specificului simplicat. Debitorului i se expediază ordonanţa emisă de
judecător pentru ca acesta în 10 zile de la recepţionare să poată formula obiecţii (art. 352 CPC).
Dacă nu există dovada recepţionării ordonanţei, judecătorul nu este în drept să investească cu
putere executorie ordonanţa. Mai mult decît atît, se pot formula şi obiecţii tardive împotriva
emiterii ordonanţei judecătoreşti, care în condiţiile legii pot da efectele scontate (art. 352, alin.(3)
CPC).
Deciziile instanţelor de recurs împotriva încheierilor (art.428, alin.(2) CPC), precum şi
încheierile privind inadmisibilitatea recursurilor împotriva deciziilor instanţelor de apel (art.440,
alin. (11)CPC) şi deciziile referitoare la recursurile împotriva deciziilor instanţelor de apel
(art.445, alin.(4) CPC), urmează a fi expediate participanţilor.
În concluzie, participarea efectivă a justiţiabilului la examinarea şi soluţionarea cauzelor
civile este o condiţie sine qua non pentru înfăptuirea justiţiei, fapt care nu exclude diferite forme
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de manifestare a acestei implicări. Important este ca dreptul la apărare realizat în condiţiile
egalităţii de arme să nu fie atins în esenţa sa.

§ 5. Termenul rezonabil de examinare a cauzei (M. Poalelungi, D. Sârcu)

Definirea termenului rezonabil: Principiul termenului rezonabil de examinarea a unei
cauzei aflate pe rolul instanţei de jurisdicţie naţionale şi/sau internaţionale, prezintă o regulă
specială recunoscută, caracteristică procedurilor judiciare în ansamblul lor. În fapt, principiul
termenului rezonabil de examinare a unei cauzei este unul din principiile fundamentale proprii
dreptului de procedură (civilă şi penală), dacă ne referim la jurisdicţia de nivel naţional, şi
dreptului contenciosului internaţional, dacă ne axăm pe jurisdicţia internaţională suprastatală.
Acest principiu îşi găseşte reflectare în cunoscutul citat englez Justice delayed is justice denied
(Justiţia tergiversată este o justiţie tăgăduită).
În doctrina de specialitate acest principiu îşi găseşte consacrare de asemenea sub
denumirea de „celeritate a procedurilor judiciare”53 ca şi garanţie oferită indivizilor justiţiabili în
vederea fixării unor termene obiectiv suficiente în vederea organizării procedurii jurisdicţionale
pentru valorificarea unor drepturi subiective pretinse încălcate.
Ca şi drept garantat individului (de a fi judecat într-un termen rezonabil), el îşi găseşte
analiză teoretică în doctrină sub forma unui drept conex dreptului la judecător.54
Or, principiul termenului rezonabil nu se configurează ca unul absolut separat şi de sine
stătător, dar se încadrează în laturile complexe ale principiului procesual general de proces
echitabil sau echitatea justiţiei.
Cadrul legal naţional: Codul de procedură civilă al RM în art. 4 întitulat „Sarcinile
procedurii civile” prescrie că sarcinile procedurii constau în judecarea justă, în termen rezonabil,
a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau contestate, a libertăţilor şi a intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi juridice. Art. 192 denumit „Termenele de judecare a pricinilor civile”
stabileşte că cauzele civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de
determinare a termenului rezonabil sunt: complexitatea pricinii, comportamentul participanţilor
la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului
pentru cel interesat, respectarea termenului rezonabil de judecare fiind asigurat de către instanţa
judecătorească competentă.
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A se vedea spre exemplu Bîrsan C. Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureşti:
C.H. Beck, 2010, p. 521.
54
Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Convenţiei europene a drepturilor omului. Chişinău: Balacron, 2008, p. 224.
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Analiza atentă a prevederilor legale naţionale care stabilesc criteriile certe de apreciere a
caracterului rezonabil al termenului, permite a constata că criteriile enunţate în fapt pot fi
clasificate în dependenţă de natura lor în vederea elucidării esenţei logico-juridice a acestora.
Astfel, legea de procedură civilă reglementează un singur parametru obiectiv propriu
speţei – complexitatea cazului, şi un ansamblu de parametri subiectivi privitoare la actorii
implicaţi în soluţionarea acesteia, fie părţi sau organe de stat abilitate – comportamentul şi
atitudinea acestora, gradul de importanţă a cauzei pentru persoanele interesate, care pot fi actorii
nemijlocit implicaţi, reprezentanţii acestora, victimele şi persoanele care au suferit prejudiciu în
urma unei conduite prejudiciabile etc.
În fapt, şi complexitatea cazului nu prezintă un criteriu obiectiv predefinit, elementele
căruia sunt exhaustiv reglementate de legislaţia naţională pertinentă. Criteriul complexităţii
cauzei fiind unul jurisprudenţial determinabil în sensul că variază în dependenţă de situaţia
faptică specifică speţei cu soluţionarea căreia este sesizat oricare for naţional.
În vederea remedierii rezultative şi redresării/despăgubirii indivizilor care au suferit în
urma duratei excesive a procedurilor judiciare interne, statul nostru, urmând exemplul altor state
europene, a adoptat relativ recent un act normativ nou – Legea Nr. 87 din 21 aprilie 2011
privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii
judecătoreşti. Art. 1 al. 1 din Legea organică enunţată prevede că scopul actului adoptat este
crearea în RM a unui remediu intern eficient de apărare a dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei şi a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti.
În sensul Legii, subiectul este orice persoană fizică sau juridică care consideră că i-a fost
încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen
rezonabil a hotărârii judecătoreşti, ea fiind liberă să se adreseze în instanţă de judecată cu o
cerere de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea
prejudiciului astfel cauzat. Mărimea reparaţiei se stabileşte de instanţa de judecată în fiecare caz
în parte, în funcţie de circumstanţele cauzei în cadrul căreia a fost comisă încălcarea, precum şi
de pretenţiile invocate de reclamant, complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului, de
conduita organului de urmărire penală, a instanţei de judecată şi a autorităţilor relevante, durata
încălcării şi importanţa procesului pentru reclamant (art. 2 al. 6).
Legea, prezentând un mecanism naţional particular de implementare a prevederilor
Convenţiei europene în vederea minimizării numărului cererilor depuse la Curtea Europeană,
copiază în fapt criteriile cunoscute de determinare a termenului rezonabil elucidate de
jurisprudenţa forului internaţional, completându-le neesenţial.
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Este marcantă inserarea directă în textul legii (art. 1 al.2) că aplicarea şi interpretarea
termenilor se fac prin prisma legislaţiei naţionale, şi mai ales a prevederilor Convenţiei Europene
şi a libertăţilor fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Totuşi, în pofida actualităţii şi corectitudinii adoptării legii, ea a suferit deja cel puţin o
modificare, organul de reprezentare al statului devenind Ministerul Justiţiei în locul Ministerului
Finanţelor, fapt care este unul logic; a fost modificat şi un articol relevant – art. 6 denumit
„Executarea hotărârii judecătoreşti” în vederea detalierii şi perfecţionării elementelor de
procedură executorie.
Dreptului de fi judecat într-un termen rezonabil conform Convenţiei europene a
drepturilor omului: Nu putem vorbi de termenul rezonabil de examinare a cauzei ca şi
principiu în sensul dreptului de procedură (public/privat), nici de dreptul persoanei de a fi
judecată în termen rezonabil ca şi drept subiectiv recunoscut şi protejat, decât după adoptarea
instrumentelor internaţionale care de o manieră directă, clară şi necondiţionată proclamă un
asemenea principiu şi consacră un asemenea drept subiectiv garantat. În această optică, anume
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie
acel cadru juridic adecvat şi corect, implementarea căruia duce la crearea unor tipare clare şi
precise în vederea soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor naţionale într-un termen
rezonabil pe teritoriul statelor-membre ale Consiliului Europei.
Convenţia în art. 6 întitulat „dreptul la un proces echitabil” prescrie în paragraful 1 că
„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public şi în termen
rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie
asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei
acuzaţii penale îndreptate împotriva sa...”. Anume sintagma „... dreptul la judecarea cauzei sale
... în termen rezonabil...” a cauzat dezvoltarea unei jurisprudenţe particulare axate pe dreptul
subiectiv de natură procedurală, valorificarea căruia angajează celeritatea organelor
jurisdicţionale in lato sensu de a-şi organiza activitatea proprie în cadrul soluţionării unui litigiu
civil sau judecării unei cauze de natură penală.
Exigenţa respectării termenului rezonabil rezidă din faptul ca justiţia să nu fie înfăptuită
cu întârziere astfel ca aceasta di urmă să-i compromită eficacitatea şi credibilitatea.
Estimarea pretinsei încălcări a dreptului de a fi judecat într-un termen rezonabil implică
aplicabilitatea unor criterii speciale, de principiu omogene cu referire la ansamblul de litigii de
natură civilă, fapt care condiţionează definitivarea anumitor tipare pentru încadrarea termenului
în care cauza a fost susceptibilă examinării.
Determinarea perioadei care urmează a fi luată în considerare: Curtea Europeană a
dezvoltat o procedură de determinare distinctă a perioadei care trebuie luată în considerare
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ținând cont de materia civilă analizată. Deci, două momente urmează a fi luate în considerare
pentru a determina perioada respectivă: dies a quo (momentul de începere a curgerii termenului)
şi dies ad quem (momentul de finalizare a curgerii termenului).
În materie civilă în conformitate cu regula generală dies a quo începe să curgă din
momentul sesizării instanţei de judecată, termenul cuprinzând derularea procesului la toate
nivelurile de jurisdicţie, inclusiv apel şi recurs, dies ad quem fiind ziua soluţionării definitive a
litigiului, adică cea a pronunţării hotărârii definitive irevocabile, această perioadă incluzând şi
procedurile în faţa Curţii Constituţionale, dacă ele sunt vizate în speţă. Subliniem că procedurile
extraordinare nu sunt incluse în câmpul de aplicare a art. 6 din Convenţia europeană.
Regula specială presupune două situaţii de specificitate:
-

perioada care urmează a fi luată în consideraţiune include şi procedurile administrative

preliminare în funcţiune de caz, dies a quo fiind ziua sesizării organului administrativ de resort,
-

perioada totală de timp include şi procedurile de executare a hotărârilor judecătoreşti

definitive valabil pronunţate, dies ad quem fiind ziua în care procedurile executorii au fost
finalizate (în speţele când faza procedurală executorie se prelungeşte dincolo de termenul
rezonabil consacrat convenţional).
Or, indiferent de aspectele particulare ale speţei deferite spre soluţionare, Curtea
Europeană examinează durata termenului rezonabil în totalitatea acestuia, adică luând în
considerare ansamblul procedurii litigioase în faţa tuturor instanţelor şi gradelor de jurisdicţie.
Subliniem faptul că momentele de începere şi finalizare a termenului presupun în fapt
datele calendaristice la care persoana interesată ia efectiv cunoştinţă cu actele decizionale
adoptate şi eventual, consecinţele acestora privind situaţia proprie, astfel dies a quo/dies ad quem
trebuie tratate în sens larg.
Criteriile de apreciere ale termenului rezonabil: Dacă să ne referim nemijlocit la
criteriile de apreciere elucidate de jurisprudenţa Curţii Europene, subliniem că patru criterii de
bază se consideră a fi relevante, şi anume complexitatea cauzei (care priveşte atât starea de fapt,
cât şi starea de drept), conduita părţilor în proces (termenul de „părţi” vizând indivizii implicaţi
indiferent de calitatea procedurală deţinută reclamant/pârât etc.), conduita autorităţilor
naţionale competente şi importanţa cauzei pentru cei interesaţi.
În fapt, prevederile legislaţiei naţionale se fundamentează pe înaltele standarde
recunoscute şi elaborate în cadrul Consiliului Europei, copiind şi criteriile de bază relevante.
În acest sens, Curtea Europeană de multiple ori a accentuat atât în speţe de referinţă, cât
şi în speţe repetitive, că art. 6 paragraf 1 impune statelor contractante o obligaţie pozitivă să-şi
organizeze propriile sisteme de drept, astfel încât acestea să răspundă tuturor exigenţelor textului
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convenţional, incluzând obligaţia de a soluţiona orice litigiu în termene rezonabile55. Modalitatea
în care statul instituie mecanisme pentru a se conforma acestei condiţii, fie prin majorarea
numărului judecătorilor, fie prin instituirea termenelor sau instrucţiunilor stricte, fie prin alte
metode, rămâne a fi la discreţia statului. Dacă statul admite continuarea procedurilor peste
termenul rezonabil prescris de art. 6, fără a efectua anumite acţiuni pentru urgentarea lor, el va fi
responsabil pentru tergiversarea astfel produsă.
Criteriile enunţate în jurisprudenţă constituie de fapt tipare metodologice clare care
urmează a fi analizate atât de Curte în procesul soluţionării unei speţe, cât şi mai ales de către
instanţele judecătoreşti interne în procesul realizării justiţiei la nivel naţional.
În speţa recentă Nezihe Kaymaz contra Turciei,56 unde reclamanta, expusă unui şoc
electric de la reţeaua de alimentare plasată pe balconul casei sale în 1994, s-a plâns de încălcarea
principiului rezonabilităţii de examinare a cauzei, decizia finală fiind adoptată de Curtea de
Casaţie abia în 2005, perioada de examinare totală având durata de aproape 10 zece ani pentru
două nivele de jurisdicţie, Curtea de la Strasbourg a reiterat criteriile de apreciere menţionate
supra (complexitatea cauzei, conduita reclamantei, conduita autorităţilor naţionale şi importanţa
procesului), subliniind că termenul rezonabil de examinare a cauzei urmează a fi evaluat în
lumina circumstanţelor concrete ale speţei deferite spre soluţionare instanţei de judecată.
Complexitatea cauzei ca şi criteriu relevant obiectiv presupune un ansamblu de elemente,
factori şi circumstanţe de divers specific proprii unei speţe, care în mod evident exercită
influenţă asupra naturii acesteia, posibilităţilor şi instrumentelor soluţionării ei.
Spre exemplu în speţa de referinţă pe marginea termenului rezonabil Frydlender contra
Franţei,57 Marea Cameră a Curţii Europene a statuat că complexitatea cazului nu poate explica
durata excesivă a procedurilor în materie civilă.
În speţa Matei şi Tutunaru contra Moldovei,58 unde reclamanţii s-au plâns de durata
excesivă a procedurilor judiciare privind reorganizarea unei societăţi comerciale, Curtea a
subliniat că instanţele naţionale au considerat necesar să dispună efectuarea mai multor
expertize, pentru a stabili dreptul de proprietate asupra părţii disputate din clădirea societăţii şi că
experţii au fost în imposibilitate să efectueze o astfel de expertiză, din cauza absenţei
documentelor relevante; astfel, cazul poate fi considerat complex întrucâtva. Cu toate acestea, o
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asemenea complexitate nu poate justifica în sine durata totală a procesului, Curtea constatând că
responsabilitatea principală pentru tergiversarea procedurilor, datorată faptului că s-a aşteptat
opinia experţilor, îi revine în cele din urmă statului.
În speţa Panzari contra Moldovei59 Curtea a exemplificat unele aspecte, existenţa cărora
urmează a fi estimată la aprecierea criteriului de complexitate a cauzei. Astfel, Curtea s-a referit
la rapoarte de expertiză, probe tehnice sau alte probe, natura cărora necesită timp spre a fi
colectate, subliniind că în speţă efectuarea acestora nu a fost solicitată, respectiv durata
procedurilor nu poate fi explicată în condiţiile complexităţii cauzei.
De o manieră exemplificativă în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei speţe,
Curtea Europeană a ilustrat factorii care influenţează direct asupra caracterului complex al
cauzei, astfel magistratul naţional şi/sau internaţional fiind ţinut să analizeze multilateral şi atent
circumstanţele care se evocă în vederea adoptării unei soluţii proporţionale şi echitabile pe
marginea încălcărilor pretinse ale dreptului de natură procedurală de a fi judecat într-un termen
rezonabil. Prin urmare, complexitatea diferă în dependenţă de specificul cauzei, existenţa şi
admisibilitatea materialului probatoriu marcant, numărul şi disponibilitatea martorilor, numărul
actorilor implicaţi, necesitatea organizării expertizelor, soluţionarea problemelor dificile de fapt
şi de drept etc.
În esenţă, criteriul complexităţii cauzei este unul variabil şi de cele mai dese ori se
caracterizează ca strâns legat de parametrii speţei concrete spre soluţionare.
Comportamentul părţilor în proces ca şi criteriu de estimare a caracterului rezonabil de
examinare a cauzei, presupune aprecierea atât a acţiunilor nemijlocite săvârşite de persoanele
interesate în cadrul desfăşurării procesului de înfăptuire a justiţiei, cât şi a atitudinii manifestate
de persoanele respective. În această optică, criteriul comportamentului include analiza detaliată
şi atentă a două elemente – conduita exteriorizată şi atitudinea psihologică subiectivă a
individului care pretinde încălcare a dreptului la un proces echitabil garantat convenţional.
În speţa Rogelj contra Sloveniei,60 Curtea de la Strasbourg s-a pronunţat asupra
pretinselor încălcări ale termenului rezonabil de examinare a cauzei, hotărând inter alia şi asupra
comportamentului reclamantului în cadrul procedurii. Curtea a notat neprezentarea acestuia în
cadrul unei şedinţe judecătoreşti importante fără a oferi careva explicaţie plauzibilă, ca rezultat
tribunalul naţional hotărând asupra scoaterii cauzei de pe rol în baza presupunerii că reclamantul
a renunţat la plângerea sa. Curtea Europeană a conchis că reclamantul nu a demonstrat diligenţa
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necesară în cadrul procedurilor interne şi a statuat asupra neîncălcării art. 6 paragraf 1 privind
perioada respectivă de proceduri.
Spre comparaţie, în speţa Deservire SRL contra Moldovei,61 Curtea analizând conduita
reclamanţilor, a stabilit că argumentul Guvernului precum că compania reclamantă a considerat
imposibilă examinarea cazului în absenţa reprezentantului companiei de stat, astfel amânările
rezultate de asemenea pot fi puse pe seama companiei reclamante, nu poate fi reţinut. În primul
rând ţine de competenţa instanţelor naţionale de a decide dacă urmează ori nu să fie amânată
judecarea cauzei, şi instanţele pot face acest lucru, indiferent de poziţia oricărei părţi participante
la proceduri. În acelaşi timp, solicitând instanţei să procedeze la examinarea cauzei în lipsa
pârâtului, compania reclamantă risca să vadă cauza sa trimisă la reexaminare, deoarece
examinarea cauzei în lipsa părţilor constituie un temei formal pentru aceasta. În final, compania
reclamantă nu poate fi considerată satisfăcută ori indiferentă faţă de durata procedurilor din
momentul în care aceasta a formulat o plângere corespunzătoare în acest sens.
Comportamentul autorităţilor în fapt constituie un criteriu similar cu cel de
comportament al părţilor, dar vizează nemijlocit activitatea desfăşurată de organele şi instituţiile
de stat abilitate, responsabile de eficienţa, promptitudinea şi exercitarea rezultativă a jurisdicţiei
naţionale de toate nivele. Mai mult decât atât, criteriul respectiv rezidă în obligaţia pozitivă a
statelor de a organiza sistemele de drept naţionale în vederea satisfacerii exigenţelor Convenţiei,
inclusiv şi de a soluţiona orice litigiu în termen rezonabil.
În speţa Cravcenco contra Moldovei,62 Curtea a considerat că autorităţile de stat nu au
întreprins acţiuni suficiente pentru a asigura executarea hotărârilor judecătoreşti definitive
pronunţate în favoarea reclamantei într-un termen rezonabil, statul dispunând de mai multe
pârghii de a obliga angajatorul să execute hotărârea judecătorească, decât dacă această chestiune
s-ar referi la o companie privată.
În speţa precitată Matei şi Tutunaru contra Moldovei, Curtea Europeană a constatat că au
existat perioade foarte lungi de inactivitate inexplicabilă a instanţelor judecătoreşti, estimarea
acestui criteriu, alături de altele trei, ducând la concluzia de încălcare a art. 6 paragraf 1 din
Convenţia europeană în materia termenului rezonabil.
În genere, forul de la Strasbourg alteori analizează o oarecare ecuaţie de proporţionalitate
între conduita reclamantului şi conduita autorităţilor naţionale, estimând obiectiv specificul
acestora şi adoptând raţionamentul final de constatare a încălcării/neîncălcării, în dependenţă de
faptul dacă autorităţile de resort satisfac sau nu exigenţele jurisprudenţei degajate şi dacă
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reclamantul dă dovadă de minimul de diligenţă; întârzierile care se incumbă autorităţilor
naţionale fiind susceptibile să antreneze încălcarea Convenţiei europene.
Mergând mai departe cu o analiză abstractă a conduitei părţilor şi a autorităţilor în speţele
pe marginea art. 6 paragraf 1 în materie de termen rezonabil, susţinem că în cazul satisfacerii
exigenţelor de diligenţă în comportament din partea ambilor actori implicaţi, verosimilă este
ideea statuării concrete asupra respectării/nerespectării rezonabilităţii termenelor în dependenţă
de alte două criterii, care ar prezenta un tablou finalizat asupra realităţii duratei contestate a
procedurilor jurisdicţionale.
Importanţa cauzei pentru cei interesaţi prezintă un criteriu particular de estimare a
valorii şi însemnătăţii speţei analizate cu privire la indivizii implicaţi şi vizaţi. În lumina acestui
criteriu, cu cât mai importantă este speţa pentru subiectul interesat (de cele mai dese ori
reclamatul, dar şi persoanele aflate în grija acestuia), cu atât soluţionarea acesteia evocă termene
mai restrânse şi reacţii prompte. Deci constatarea unei semnificaţii speciale a obiectului speţei
racordate la situaţia dificilă în care este plasat reclamantul, poate constitui drept temei pentru
stabilirea încălcării dreptului garantat de art. 6 paragraf 1 în materia termenului rezonabil de
examinare a cauzei.
Spre exemplu, într-o speţă recentă Yurieva şi Yuriev contra Ucrainei, unde reclamanţii
(mama şi feciorul) s-au plâns de încălcarea dreptului la examinarea cauzei într-un termen
rezonabil, ei fiind privaţi de fostul soţ şi tată de folosirea apartamentului achiziţionat în perioada
căsniciei şi fiind nevoiţi chiar şi să locuiască în stradă, perioada de examinare fiind de şase ani şi
trei luni pentru două grade de jurisdicţie, dintre care cinci ani şi opt luni în faţa instanţei de fond,
Curtea de la Strasbourg a subliniat că natura speţei angajează o certă promptitudine, reclamanţii
neavând altă reşedinţă în Ucraina şi devenind chiar lipsiţi de adăpost.63 Dată fiind situaţia
vulnerabilă de lipsă de alt domiciliu, importanţa cauzei respective a fost crucială pentru
reclamanţi.
Ca şi elemente de apreciere a importanţei cauzei pentru reclamanţi în vederea stabilirii
unui raţionament final echitabil pe marginea speţei respective, magistraţii europeni au subliniat:
-

inexistenţa oricare altor reşedinţe a reclamanţilor,

-

situaţiile tragice în esenţă de viaţă în stradă, în adăposturi, la locurile de muncă.

În speţa recentă Novović contra Muntenegrului,64 unde reclamantul s-a plâns de
încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei sale privind restabilirea la serviciu de
unde el a fost concediat ca rezultat al reducerilor de personal, perioada examinării fiind de cinci
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ani şi trei luni după ratificarea Convenţiei de către statul reclamat, douăsprezece ani şi trei luni
per ansamblu scurgându-se din momentul iniţierii procedurii; Curtea a notat referitor la
procedurile de restabilire, că acestea sunt de o importanţă crucială pentru reclamanţi, care
urmează a fi tratate de instanţele naţionale cu promptitudine, această regulă căpătând o
importanţă distinctă privind statele unde legislaţia naţională consacră examinarea procedurilor de
restabilire în regim special de urgenţă.
În fapt, în diverse speţe, precum cele privind litigiile de muncă şi relative la indemnizaţii
şi pensii, speţele care vizează încredinţarea copiilor minori şi dreptul părinţilor să-şi viziteze
proprii copii plasaţi în instituţii specializate, speţele care vizează capacitatea şi starea civilă a
individului, speţele pe marginea cererilor de despăgubire pentru prejudiciul cauzat sănătăţii din
neglijenţa personalului medical care a condus la infectarea cu HIV etc., a fost recunoscută o
importanţă particulară a naturii speţei pentru subiecţii interesaţi, cu o apreciere corespunzătoare
finală din partea Curţii de la Strasbourg a dreptului la un proces echitabil pretins încălcat de
reclamanţi în lumina termenului rezonabil.
În speţa Boboc contra Moldovei65 cu referire la importanţa cauzei pentru reclamant,
Curtea a notat că procedurile judiciare la nivel intern vizau lotul de teren aferent casei
reclamantului, imposibilitatea de a se folosi nestingherit de acest teren în integritate trebuia să fi
afectat dreptul reclamantului la proprietate şi, astfel, a avut o anumită importanţă pentru el şi
familia sa, acest lucru cerând ca litigiul să fie examinat prompt de către instanţele naţionale.
În general, multiplele încălcări constatate ale art. 6 paragraf 1 în lumina termenului
rezonabil de soluţionare a cauzelor din partea statelor contractante, demonstrează imperfecţiunea
şi nematuritatea sistemelor judiciare naţionale în pofida faptului că organizarea unor sisteme
eficace constituie cum am menţionat o obligaţie pozitivă notorie a statelor din spaţiul Consiliului
Europei, Republica Moldova neconstituind excepţie în acest sens. Stabilirea unor standarde clare
în materia respectării drepturilor omului îndeosebi privind durata rezonabilă a procedurilor
jurisdicţionale la nivel intern, care prezintă continuu o problematică esenţială pentru justiţia
moldavă, constituie fără îndoială un pas progresist în vederea realizării aspiraţiilor europene ale
statului nostru, însă rezultatele concrete înregistrate de justiţia naţională rămân a fi viitoare.
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Exemple de speţe pe marginea art.6 al.1 din Convenţia europenă
(termenul rezonabil de examinare a cauzei)
Speţa

Data

Termenul

Prejudiciul

Prejudiciul

Costurile şi

pronunţării

procedurii/

revendicat

moral

cheltuielile

hotărîrii

nivele de

de

dispus de

dispuse de

jurisdicţie

reclamant

Curte

Curte

3 000 Euro

1 500 Euro

1 500 Euro

0 Euro

3 400 Euro

322 Euro

1 000 Euro

745 Euro

600 Euro

1 000 Euro

556 Euro

Cravcenco

15 ianuarie

9 ani şi 7 luni

90 000

contra

2008

pentru 4 nivele

Euro

de jurisdicţie

Moldovei
Boboc contra

4 noiembrie

6 ani şi 8 luni în

18 000

Moldovei

2008

cadrul a 4 nivele

Euro

de jurisdicţie
Rogelj contra

3 martie

7 ani şi 4 luni în

18 840

Sloveniei

2009

cadrul a 4 nivele

Euro

de jurisdicţie
Panzari contra

29

4 ani în cadrul a

30 202

Moldovei

septembrie

3 nivele de

Euro

2009

jurisdicţie

Deservire SRL

6 octombrie

6 ani şi 1 lună în

20 000

contra

2009

cadrul a 3 nivele

Euro

de jurisdicţie

Moldovei
Matei şi

27

10 ani şi 8 luni în

10 000

2 000 Euro

Tutunaru

octombrie

cadrul a 3 nivele

Euro

(pentru

contra

2009

de jurisdicţie

(pentru

fiecare

fiecare

reclamant)

Moldovei

reclamant)
Baczová

19

5 ani şi 4 luni în

Nu a fost

contra

octombrie

cadrul a 2 nivele

specificat

Slovaciei

2010

de jurisdicţie

Berecová

19

7 ani şi 7 luni în

contra

octombrie

cadrul a 2 nivele

Slovaciei

2010

de jurisdicţie

Wolff contra

19

13 ani şi 5 luni în

7 200 Euro

0 Euro

7 000 Euro

2 200 Euro

1 000 Euro

53 000

2 300 Euro

1 100 Euro
45

octombrie

cadrul a 3 nivele

2010

de jurisdicţie

Komár contra

26

13 ani în cadrul a

Nu a fost

Slovaciei

octombrie

2 nivele de

specificat

2010

jurisdicţie

Majtas contra

9 noiembrie

5 ani şi 4 luni în

16 500

Slovaciei

2010

cadrul a 2 nivele

Euro

Slovaciei

Euro

3 200 Euro

0 Euro

5 800 Euro

0 Euro

de jurisdicţie
J.V. ş.a. contra

23

11 ani şi 11 luni

250 000

7 000 Euro

876 Euro

Slovaciei

noiembrie

în cadrul 1 nivel

Euro

(pentru

(pentru 3

2010

de jurisdicţie,

(pentru 3

fiecare din

reclamanţi)

3 ani şi 6 şase în

reclamanţi)

cei 3
reclamanţi)

cadrul a 2 nivele
de jurisdicţie (2
perioade
analizate)
Kántorová

14

14 ani şi 2 luni în

Nu a fost

contra

decembrie

cadrul a 2 nivele

specificat

Slovaciei

2010

de jurisdicţie

Bartl contra

14

9 ani şi 2 luni în

85 242

Slovaciei

decembrie

cadrul a 3 nivele

Euro

2010

de jurisdicţie

Ivan contra

14

12 ani şi 8 luni în

Slovaciei

decembrie

cadrul a 2 nivele

2010

de jurisdicţie

Varnavčin

18 ianuarie

8 ani şi 4 patru

contra

2011

luni în cadrul

6 500 Euro

0 Euro

6 600 Euro

100 Euro

5 000 Euro

3 700 Euro

0 Euro

6 640 euro

4 100 Euro

100 Euro

6 000 Euro

0 Euro

etapei

Slovaciei

extrajudiciare şi a
2 nivele de
jurisdicţie
Nezihe

31 iulie

9 ani şi 9 luni în

35 000

Kaymaz

2012

cadrul a 2 nivele

Euro

contra Turciei

de jurisdicţie

46

Yuryeva şi

31 iulie

6 ani şi 3 luni în

100 000

Yuryev contra

2012

cadrul a 2 nivele

Euro

1 400 Euro

256 Euro

0 Euro

0 Euro

de jurisdicţie, 5

Ucrainei

ani şi 4 luni în
cadrul a 3 nivele
de jurisdicţie (2
perioade
analizate)
Novović

23

5 ani şi 3 luni în

27 195

contra

octombrie

cadrul a 3 nivele

Euro

Muntenegrului

2012

de jurisdicţie

§ 6. Publicitatea procesului judiciar (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Publicitatea procesului judiciar constituie unul din principiile de bază caracteristice
procesului civil şi reprezintă o veritabilă garanţie procedurală recunoscută individului în spaţiul
Consiliului Europei. Acest principiu îşi găseşte reflectare în cunoscutul citat englez Justice is not
only to be done, but to be seen to be done (Justiţia trebuie nu doar înfăptuită, dar şi făcută
publică înfăptuirea ei).
Convenţia europeană a drepturilor omului în art. 6 paragraf 1 prevede că „Orice
persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod public… Hotărârea trebuie să fie pronunţată
în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga
durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia
vieţii private a părţilor la proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către
instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor
justiţiei”.
Codul civil al RM în art. 23 întitulat „Caracterul public al dezbaterilor judiciare”
stabileşte că în toate instanţele, şedinţele de judecată sunt publice; pot avea loc şedinţe închise
numai în scopul protejării informaţiei ce constituie secret de stat, taină comercială ori a unei alte
informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege; instanţa de judecată poate dispune judecarea
pricinii în şedinţă secretă pentru a preveni divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele
intime ale vieţii, care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte
circumstanţe care ar putea prejudicia interesele participanţilor la proces, ordinea publică sau
47

moralitatea; şedinţa poate fi declarată secretă pentru întregul proces sau numai pentru efectuarea
unor anumite acte procedurale; judecarea pricinii în şedinţă secretă se efectuează cu respectarea
tuturor regulilor de procedură civilă; hotărârile şedinţei secrete se pronunţă public.
În esenţă, toate statele semnatare ale Convenţiei recunosc principiul publicităţii
procesului judiciar, acesta fiind integrat în cadrul dreptului pozitiv naţional. Or, sistemele
legislative şi practicile judiciare naţionale prezintă o anumită diversitate cu privire la întinderea
şi condiţiile de aplicabilitate ale principiului în aspectele relative la dezbaterile procesului sau la
etapa de pronunţare a hotărârilor şi deciziilor, aspectul formal având oricum o importanţă
secundară. Curtea europeană fiind întotdeauna preocupată să examineze realităţile procesului
judiciar contestat în faţa ei.66
În fapt, art. 6 paragraf 1 garantează publicitatea procesului judiciar cu referire la două
aspecte: publicitatea dezbaterilor în cadrul procesului şi publicitatea pronunţării hotărârii
adoptate.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: În speţa Helmers contra
67

Suediei Curtea a subliniat că, de fapt, caracterul public al procedurilor este menit să asigure un
proces echitabil prin protejarea justiţiabililor împotriva unor decizii arbitrare, el de asemenea
permite societăţii să controleze administrarea justiţiei. Alături de exigenţa pronunţări publice a
hotărârilor, dezbaterile în mod public urmăresc informarea publicului, în special prin intermediul
presei, dar şi asigurarea acestuia că justiţia se face la vedere. Prin aceasta se contribuie deci la
asigurarea unei încrederi în justiţie.
În speţa recentă Khrabrova contra Rusiei68, reclamanta – profesoară– s-a plâns de
încălcarea dreptului său la un proces echitabil şi publicitatea dezbaterilor prin omisiunile
instanţelor naţionale de a audia martorii invitaţi şi prin desfăşurarea procedurilor în cadrul
şedinţelor închise (in camera) cu privire la contestaţia concedierii reclamantei de către directorul
instituţiei de învăţământ din motiv de încălcare a atribuţiilor sale profesionale (obligarea unei
eleve să părăsească auditoriul din cauza disciplinei, ca rezultat eleva a plecat de la şcoală, a
nimerit sub ploaie şi ulterior s-a îmbolnăvit). Curtea a notat principiile generale aplicabile
speţelor cu privire la contestarea publicităţii dezbaterilor. Astfel, Curtea a reiterat că regula
generală enunţată de art. 6 paragraf 1 presupune că dezbaterile trebuie să fie publice, publicitatea
dezbaterilor protejează părţile litigante împotriva administrării justiţiei fără supraveghere din
partea publicului şi de asemenea constituie unul din mijloacele de menţinere a încrederii publice
66

Bîrsan C., Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2010,
p. 517
67
Speţa
Helmers
contra
Suediei,
hotărîrea
din
29
octombrie
1991,
publicată
pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57701 (vizitat la 15.11.2012).
68
Speţa
Khrabrova
contra
Rusiei,
hotărîrea
din
02
octombrie
2012,
publicată
pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113632 (vizitat la 15.10.2012).

48

în activitatea desfăşurată de tribunale. Prin operarea unei justiţii transparente, publicitatea
contribuie spre atingerea scopului art. 6 paragraf 1, cel al procesului echitabil, garanţie inerentă
oricărei societăţi democratice.
Este clar că exigenţa publicităţii procesului, precum cea a echităţii, urmează a fi apreciată
în raport cu procesul în ansamblu, estimând diverse etape ale acestuia.
Este notoriu faptul că sfera art. 6 paragraf 1 în aspectul publicităţii dezbaterilor include nu
doar instanţele judecătoreşti şi tribunalele în accepţiune clasică obişnuită, Curtea europeană a
decis în speţa Guisset contra Franţei,69 unde reclamantul, fost ambasador al Franţei în Emiratele
Arabe Unite şi Bolivia, s-a plâns inter alia de încălcarea regulii publicităţii dezbaterilor în cadrul
investigării de către Curtea de disciplină financiară şi bugetară franceză a iregularităţilor
financiare legate cu creditarea activităţii unei şcoli franceze în EAU, că asemenea instanţe
decizionale specifice statului francez sunt incorporate în sfera art. 6 paragraf 1.
Subliniem că publicitatea dezbaterilor în sensul art. 6 paragraf 1 nu are un caracter
absolut, acest drept procedural (de a avea dezbaterile desfăşurate în mod public) este susceptibil
derogării şi renunţării.
Derogare: Curtea europeană întotdeauna a admis posibilitatea operării derogărilor în
mod legitim de la regula generală a publicităţii procedurii. În esenţă, publicitatea procedurilor nu
constituie un principiu absolut, în cazul unor circumstanţe excepţionale, ce ţin de natura
obiectului judecării, se poate renunţa la caracterul public al şedinţei.70 Chiar textul Convenţiei
statuează asupra legitimităţii interzicerii accesului în sala de şedinţă, cu invocarea unor motive
speciale, precum protecţia moralităţii, ordinii publice, securităţii naţionale, intereselor minorilor,
vieţii private a părţilor în proces, intereselor justiţiei.
În speţa precitată, Khrabrova contra Rusiei, Curtea a subliniat că oricum, art. 6 nu
interzice tribunalelor, în lumina unor particularităţi distincte ale speţei deferite spre a fi
soluţionată, să deroge de la regula generală: accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi
publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al
ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele
minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, însă limitarea accesului la
şedinţe trebuie să fie strict fundamentate pe circumstanţele speţei.
În speţa relativ recentă Olujić contra Croaţiei,71 unde reclamantul, fost judecător şi
preşedinte al Curţii Supreme a Croaţiei, demis pentru întreţinerea relaţiilor sexuale cu minore şi
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trafic de influenţă, s-a plâns de încălcarea art. 6 paragraf 1 în aspectele imparţialităţii
tribunalului, publicităţii dezbaterilor, egalităţii armelor şi duratei procedurilor. Curtea de la
Strasbourg, referindu-se la caracterul public al dezbaterilor, a notat că autorităţile naţionale au
invocat protecţia demnităţii reclamantului, precum şi a justiţiei în ansamblu, ca şi temei pentru
interzicerea accesului publicului la şedinţe. Curtea a scos în evidenţă faptul că reclamantul singur
a solicitat de multiple ori ca procedurile să fie publice, în acest mod demonstrând că el nu
considera că demnitatea sa necesită protecţie prin a exclude publicul şi, implicit, derogarea de la
principiul publicităţii dezbaterilor nefiind necesară.
În speţa Elsholz contra Germaniei,72 Marea Cameră a Curţii a conchis privind procedurile
judiciare în cadrul cărora tatăl solicita de a avea întrevederi cu copilul său din afara căsătoriei,
mama copilului fiind contra, în aspectul relativ la lipsa expertizei psihologice şi neexaminarea
apelului în şedinţă publică, că această cale de recurs exercitată de reclamant (apelul) ridica
probleme de fapt şi de drept care nu puteau fi soluţionate adecvat în baza probelor scrise
administrate de tribunal. În acest sens, procedura judiciară în ansamblu nu a îndeplinit exigenţele
de echitate şi publicitate conform art. 6 paragraf 1 al Convenţiei.
Renunţarea: Curtea recunoaşte expres dreptul individului (reclamantului) de a renunţa la
principiul publicităţii dezbaterilor în cadrul procesului, astfel cedând în faţa voinţei contrare a
persoanei interesate dacă astfel nu sunt prejudiciate interesele publice.
În speţa Keskinen şi Veljekset Keskinen OY contra Finlandei73 Curtea Europeană a
reiterat că dreptul la judecarea cauzei în mod public prevăzut de art. 6 paragraf 1, în mod necesar
implică dreptul la dezbateri publice orale. Oricum, obligaţia impusă statului de art. 6 de a
desfăşura dezbateri publice nu este de o natură absolută. Se poate renunţa de la regula publicităţii
procesului în situaţia când o parte refuză la acest drept al său în mod neechivoc şi speţa nu ridică
chestiuni privind interesele publice care ar face necesară desfăşurarea dezbaterilor în public.
În esenţă refuzul poate fi expres sau tacit, cel tacit fiind în situaţia când o parte se abţine
de a depune sau a menţine o cerere privind dezbaterile.
Într-o altă speţă recentă Ohneberg contra Austriei,74 Curtea a subliniat că individul are, în
principiu, dreptul la dezbateri publice doar în faţa tribunalului de primă instanţă care examinează
cauza, cu excepţia situaţiei când există circumstanţe excepţionale care justifică renunţarea la
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dezbateri. Asemenea circumstanţe excepţionale pot fi acceptate precum acelea care vizează în
exclusivitate chestiuni specifice de natură juridică sau tehnică.
În speţa Martinie contra Franţei75 Marea Cameră a subliniat că renunţarea la caracterul
public al dezbaterilor în speţele care privesc procedurile de securitate socială, acestea
presupunând multe aspecte tehnice, este justificată. Astfel, procedura mai favorabilă în asemenea
speţe este una scrisă, decât orală. În plus, autorităţile naţionale incontestabil urmează să ia în
consideraţie exigenţele eficienţei şi economiei în cadrul procedurilor.
În fapt, este diferită situaţia dezbaterilor publice în cadrul proceselor desfăşurate în
diverse instanţe de judecată: de fond, de apel sau recurs. Astfel, cum am notat supra, individul
beneficiază de acest drept doar în faţa instanţei de fond. Cu privire la apel sau recurs, situaţia este
altă. Dacă apelul/recursul priveşte exclusiv problemele de drept, şi nu de fapt, Curtea recunoaşte
conformitatea procedurii desfăşurate în afara prezenţei reclamantului în faţa instanţei ca fiind
compatibilă exigenţei publicităţii inserate în art. 6 paragraf 1 (Speţa Lundevall contra Suediei).76
Însă dacă apelul sau recursul vizează probleme atât în drept, cât şi în fapt, art. 6 impune
publicitatea dezbaterilor şi cu referire la instanţele de recurs, nu doar cu referire la instanţa de
fond (Speţa Hummatov contra Azerbaidjanului).77
Situaţia este cu totul diferită cu privire la publicitatea hotărârilor judecătoreşti, acest
principiu având un caracter absolut şi neadmiţând derogări şi/sau renunţări. Este de menţionat că
publicitatea hotărârilor presupune şi accesibilitatea motivelor (părţii motivării a hotărârii)
publicului larg.
Spre exemplu, în speţa Ryakib Biryukov contra Rusiei,78 Curtea a subliniat că scopul art.
6 paragraf 1 de a asigura controlul justiţiei din partea publicului, nu a fost atins în speţă, refuzul
instanţei de a pune la dispoziţia publicului motivarea deciziei sale nefiind compatibil sensului
convenţional.
Subliniem că principiul publicităţii hotărârilor judecătoreşti nu trebuie perceput de o
manieră literală strictă, spre exemplu în speţa Pretto şi alţii contra Italiei79 Curtea a conchis că
ne pronunţarea în mod public a hotărârii de către Curtea de Casaţie cu afişarea hotărârii integrale
la grefa instanţei de recurs, fiind posibilă consultarea acesteia şi obţinerea de copii, întruneşte
exigenţele art. 6 paragraf 1 şi este conformă spiritului convenţional.
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În genere, principiul publicităţii procesului judiciar capătă o importanţă distinctă ultima
perioadă, aplicarea acestuia fiind pe larg mediatizată de către jurnalişti şi persoane nevizate
direct de maşinăria justiţiei. Unii doctrinari subliniind chiar tendinţele spre o transparenţă şi
publicitate nejustificate a procesului, privite ca o soluţie generală, în rezultatul cărora unele
procese de judecată sunt similare cu filmări de cinema, iar slujitorii Femidei, oferind diverse
interviuri pe marginea chestiunilor procesului, acţionând ca persoane din arena politică.80
§ 7. Marja de comunicare a judecătorilor cu mass-media (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Activitatea efectuată de magistraţi în cadrul atribuţiilor lor înalte conferite este una
complexă şi multilaterală, incluzând diverse domenii specifice vieţii sociale. Aceasta
fundamentează faptul că ansamblul de principii şi norme deontologice referitoare la activitatea
magistraţilor ca şi categorie este condiţionat şi flexibil. Chiar conceptul eticii judecătorului este
unul relativ şi nedefinit în mod clar, deşi îşi găseşte în mod logic reflectare în actualul Cod de
etică al judecătorului, care prescrie expres că justiţia ocupă un loc deosebit în afirmarea statului
de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o importanţă majoră în procesul de
înfăptuire a ei şi în actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti,
sunt înaintate un şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în
acte normative, altele urmând a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale.
Este cert faptul că judecătorul îşi păstrează calitatea de „exponent al judiciarului” şi în
afara locului de muncă şi exerciţiului direct şi efectiv al atribuţiilor sale conferite de lege. El este
ţinut să joace rolul atribuit lui de o manieră constantă, fiind expus în mod inevitabil unei atenţii
sporite din partea cetăţenilor, reprezentanţilor media, reprezentanţilor celorlalte două puteri în
stat şi, nu în ultimul rând, din partea colegilor de profesie. În această optică, calităţile personale
şi morale ale judecătorului capătă o semnificaţie distinctă, el fiind ţinut să respecte principiile de
etică şi morală zi cu zi şi, inevitabil, activând şi locuind într-un veritabil „turn de sticlă”.81
Problematica interacţiunii judecător-jurnalist: O problematică aparte şi sensibilă o
reprezintă relaţiile de reciprocitate între exponenţii justiţiei şi reprezentanţii mijloacelor de
informare în masă. Spre regret, de cele mai multe ori, ele sunt dificile. Judecătorii notează că
jurnaliştii nu dau dovadă de comprehensiune în domeniile juridice, astfel în mod nepremeditat
sau chiar şi cu buna-ştiinţă prezintă publicului o imagine denaturată despre faptele raportate din
instanţa de judecată sau într-un alt mod legate de activitatea acesteia. De asemenea, magistraţii
subliniază pseudoconceptul de informaţie senzaţională, atât de tentantă pentru activitatea
80
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profesională a unui jurnalist de a fi dată publicităţii. Jurnaliştii, la rândul lor, se plâng de
rigiditatea excesivă şi caracterul închis al maşinăriei justiţiei, lipsa spiritului de conlucrare cu
reprezentanţii media, detaşarea magistraţilor de la viaţa cotidiană şi chiar aroganţa judecătorilor.
Jurnaliştii accentuează lipsa posibilităţilor de a obţine informaţie privind numărul de dosare
examinate şi unele aspecte relative la ele, datele privind eliberarea judecătorilor din funcţie din
motive de comitere de abateri, dorinţa redusă a magistraţilor de a participa în cadrul emisiunilor
televizate dedicate tematicilor justiţiei etc.
În mod firesc, echilibrul dintre poziţiile extreme ale judecătorilor şi jurnaliştilor se află
undeva la mijloc, nu ultimul rol fiind jucat şi de tendinţele negative constatate în ţara noastră
între interacţiunile dintre judiciar şi presă din ultimii ani.
Cert este faptul că un dialog echilibrat trebuie să existe între presă, care este vectorul
informaţional numărul unu al unei societăţi şi respectiv alertorul de bază asupra problemelor de
interes general, şi justiţia, care este în slujba aceleiaşi societăţi şi protectorul de bază contra unor
astfel de probleme. Ar fi totuşi o pretenţie exagerată să cerem o instruire a judecătorilor în
materii „informaţionale” şi viceversa, devreme ce fiecare meserie trebuie lăsată să fie realizată cu
profesionalism şi tratată cu respectul cuvenit.
În genere, la analiza marjei de comunicare între exponenţii puterii judecătoreşti şi
reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, urmează de ţinut cont de un şir de parametri,
indubitabil proprii mass mediei actuale:
Astăzi presa în totalitatea acesteia reprezintă o adevărată a patra putere în stat; însă
acţiunea în limitele legii, în baza unor limitări şi justificări, fiindu-i inalienabilă.
Mediacraţia, sub forma unei libertăţi necondiţionate şi nelimitate a presei, este străină şi
chiar opusă unei societăţi democratice atât în sens clasic, cât şi în sens al jurisprudenţei degajate
de actuala Curte de la Strasbourg.
În mod empiric s-a demonstrat că nici un stat, care se declară a împărtăşi idealurile şi
valorile democratice, nu găzduieşte serviciile de informare în masă în afara exercitării unui
control prin diverse căi şi metode din partea autorităţilor naţionale abilitate.82
Obligaţia negativă a judecătorului: Legea cu privire la statutul judecătorului în art. 15
întitulat „Obligaţiile judecătorului” stabileşte între altele că judecătorii sunt obligaţi: să se abţină
de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit cinstea şi
demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor; să respecte prevederile
Codului de etică al judecătorului; să nu divulge secretul deliberării, informaţiile obţinute în
şedinţă închisă, precum şi datele urmăririi penale. Art. 21 al Legii stipulează că judecătorii poartă
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răspundere disciplinară pentru încălcarea obligaţiilor consacrate, pentru comportamentul care
dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, precum şi pentru alte abateri disciplinare
specificate la art. 22. Art. 22 la rândul său stabileşte inter alia ca şi abatere disciplinară
nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului; expunerea în public a acordului sau a
dezacordului cu hotărârea colegilor în scopul imixtiunii în activitatea acestora.
Codul de etică al judecătorului menţionat supra stabileşte în art. 5 cu privire la
obligaţiunile judecătorului că acesta trebuie să păstreze secretul profesional ce ţine de
deliberările sale şi de informaţiile confidenţiale obţinute în timpul îndeplinirii atribuţiilor legate
de şedinţele de judecată şi în afara acestora; să întreprindă, în exerciţiul funcţiei, măsurile
necesare pentru păstrarea sau sigilarea cuvenită a informaţiilor, materialelor confidenţiale
obţinute potrivit legii, şi să asigure prevenirea dezvăluirii neautorizate a acestora. Cu privire la
relaţiile judecătorului în colectivul de muncă, art. 7 prescrie că judecătorul nu poate denigra în
public probitatea profesională şi morală a colegilor săi; el va evita discuţii cu participanţii la
proces sau cu terţe persoane despre alte cauze puse pe rol în instanţă; judecătorul poate să
consulte alţi judecători doar referitor la legislaţia de ordin material, procedural, administrativ pe
marginea unei anumite cauze care se află în curs de examinare, discuţia fiind limitată la
probleme teoretice şi putând fi iniţiată doar de judecătorul care examinează cauza respectivă.
Art. 8 al Codului denumit „dreptul la opinie” prevede că judecătorul nu va face comentarii
publice, inclusiv în mijloacele de informare în masă, pe marginea cauzelor aflate pe rol în
instanţă până la intrarea în vigoare a hotărârilor adoptate; judecătorul îşi poate exprima opinia
prin declaraţii publice, realizându-şi dreptul la replică, pentru a infirma oricare afirmaţie falsă
sau defăimătoare, inclusiv publicată în mijloacele de informare în masă, la adresa sa sau despre
procesul de judecată, în cazul când va face declaraţii publice, se va conduce de criterii de
rezonabilitate şi măsură.
Din cele precitate, izvorăşte obligaţia negativă expresă, de care este ţinut judecătorul, de a
se abţine de la comentarii în mod public, astfel încât acestea să dăuneze intereselor serviciului şi
prestigiului justiţiei, inclusiv prin intermediul mijloacelor mediei, privind cauzele supuse
judecăţii până la intrarea în vigoare a hotărârilor definitive pe marginea acestora; de a nu
destăinui secretul deliberărilor şi informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul exercitării
mandatului conferit; de a nu da apreciere activităţii profesionale a colegilor de profesie.
Se configurează interesantă situaţia dacă magistratului îi este permis de a comunica de o
manieră privată informaţiile protejate în mod particular contra divulgării. Împărtăşim părerea că
magistratul nu este în drept să comunice acestea nici în cerc privat de persoane (prieteni,
cunoştinţe, rude de diferit grad etc.)
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Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor: Cât despre cadrul legal care reglementează
drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor, inclusiv şi cu referire la interacţiunea acestora cu instanţele
de judecată, scoatem în evidenţă Legea presei, care în art. 20 cu denumirea „Drepturile şi
obligaţiile jurnalistului” prevede că acesta are dreptul să fie primit în audienţă de persoane
oficiale; să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze; să asiste la şedinţele
publice ale instanţelor de judecată de orice nivel; să se adreseze oricărei instituţii pentru a
verifica faptele şi circumstanţele vizate în anumite materiale. La capitolul „obligaţii” Legea
stabileşte că acestea decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege şi din etică profesională.
Codul deontologic al jurnalistului în redacţia nouă în art. 2 stabileşte între altele că
jurnalistul prezintă informaţiile într-o manieră onestă, echilibrată şi numai după ce a făcut
demersuri pentru veriﬁcarea lor; solicită opinia tuturor părţilor relevante pentru subiect; atribuie
citatele cu acurateţe, cu obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate; veriﬁcă, de regulă,
informaţiile din două surse independente una de alta, publicând doar acelea despre care, în urma
veriﬁcărilor efectuate, are convingerea că sunt veridice; are datoria să corecteze erorile factuale
în cel mai scurt timp, publicând erate sau rectiﬁcări. Art. 3 statuează că jurnalistul protejează
identitatea surselor sale, inclusiv în faţa instanţei de judecată, aceasta fiind în egală măsură un
drept şi o obligaţie a sa. Art. 4 prescrie obligaţia jurnalistului de a respecta dreptul la viaţă
privată şi demnitate al persoanelor, şi prevede că jurnalistul relatează despre comportamentul
privat al unei persoane publice, fără consimţământul acesteia, doar atunci când un atare
comportament îi afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice; în relatările privind
procesele în justiţie, jurnalistul respectă dreptul la viaţă privată şi cel la un proces echitabil al
tuturor persoanelor implicate.
Purtătorul de cuvânt: Urmează să subliniem că la momentul actual procedura şi
specificul de comunicare între jurnalişti şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă se
ameliorează, nelimitându-se doar la un simplu schimb de informaţii, alteori conflictual. În aprilie
2009 Consiliul Superior al Magistraturii al RM a adoptat Regulamentul cu privire la serviciul
de informare publică şi relaţii cu mass-media, care conţine recomandări pentru activitatea
practică a specialistului-purtătorului de cuvânt în relaţii cu publicul şi mass media, el activând în
cadrul instanţelor judecătoreşti. În fapt, purtătorul de cuvânt este reprezentantul oficial al
instanţei de judecată în relaţiile cu mass-media şi cele de informare publică, având obligaţia de
bază de a informa instituţiile mass-media şi publicul în vederea transparenţei activităţii instanţei
de jurisdicţie. Printre alte obligaţii ale purtătorului de cuvânt se regăsesc: mediatizarea
corespunzătoare a informaţiilor de interes public; organizarea în scopul informării mediei a
conferinţelor de presă, întâlnirilor cu reprezentanţii ei pe marginea dezbaterii activităţii
instanţelor judecătoreşti; oferirea de răspunsuri la solicitările din partea mass mediei şi a
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publicului. Regulamentul expres prevede în art. 13 că jurnaliştii se pot adresa purtătorilor de
cuvânt în toate problemele care privesc activitatea instanţelor judecătoreşti.
În fapt, esenţa funcţiei de purtător de cuvânt al instanţei de judecată în relaţiile cu
publicul şi mass-media a fost preluată din practica sistemului judecătoresc olandez, unde de la
începutul anilor 70 ai secolului anterior există funcţia de judecător al presei ca şi parte
componentă a sistemului care s-a manifestat plenar.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: În stabilirea limitelor marjei de
comunicare între judecători şi jurnalişti trebuie de o manieră evidentă de ţinut cont de
jurisprudenţa degajată de Înaltul for european pe marginea art. 10 (libertatea de exprimare) în
aspectul relativ la dreptul la libertatea de exprimare a jurnaliştilor şi reprezentanţilor massmediei în ansamblu. Timp de mulţi ani Curtea a recunoscut că presa are o poziţie unică faţă de
art. 10, fiindu-i garantată o protecţie particulară. Jurnaliştii reprezintă categoria de persoane care
se bucură de cel mai înalt grad de protecţie oferit de Convenţia Europeană. În speţa de referinţă
Observer şi Guardian contra Regatului Unit,83 Curtea a accentuat rolul presei într-o societate
democratică, şi anume cel de „câine de pază public”, iar protecţia oferită mass-mediei în sens
convenţional acoperind nu doar chestiunile privite ca favorabile sau inofensive, dar şi la cele care
ofensează, şochează sau deranjează opinia publică. Anume prin aceasta reiese că Curtea de fapt
nu doar încurajează, dar oferă o temelie solidă obligaţiei specifice a mass-mediei de a dezbate
deschis diverse chestiuni de interes public.
Însă pentru a contrabalansa această protecţie specială acordată mass mediei, se analizează
„îndatoririle şi responsabilităţile” impuse în baza art. 10 paragraf 2 din Convenţie. În acest sens
în speţa Busuioc contra Moldovei,84 considerată de referinţă pentru statul nostru pe marginea
libertăţii de exprimare, Înalta Curte a notat că art. 10 nu garantează o libertate de exprimare
nelimitată chiar şi în ceea ce priveşte relatările presei cu privire la chestiuni de interes public
deosebit; exercitarea acestei libertăţi presupune obligaţii şi responsabilităţi, care de asemenea se
aplică presei; aceste obligaţii şi responsabilităţi pot avea însemnătate, când există o întrebare cu
privire la atacul asupra reputaţiei unei persoane private şi subminarea drepturilor altor persoane.
În plus, în speţă Curtea a mai subliniat că protecţia acordată de art. 10 jurnaliştilor în ceea ce
priveşte relatarea cu privire la chestiuni de interes general, este supusă condiţiei ca ei să
acţioneze cu buna-credinţă pentru a oferi informaţii corecte şi credibile în conformitate cu etica
jurnalistică.
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Practica altor state: Este notoriu faptul că în diverse state-membre ale Consiliului
Europei, chiar şi cele care aparţin fostului lagăr socialist, problematica comunicării între
magistraţi şi presă în ultimii ani se actualizează, devenind tot mai evidente tentativele de a aduce
sau readuce reprezentanţii acestor două profesiuni la o masă de negocieri rezultative.
Astfel, Consiliul pentru perfecţionarea justiţiei pe lângă Preşedintele Federaţiei Ruse a
formulat un şir de Recomandări adresate judecătorilor şi jurnaliştilor naţionali în vederea
eficientizării dialogului între justiţie şi presă, printre care:
- Analiza periodică a materialelor relative la activitatea instanţelor de judecată apărute în
presă din partea judecătorilor,
- Încurajarea autorilor care în publicaţiile sale oglindesc adecvat activitatea
jurisdicţională,
- Generalizarea practicii judiciare existente pe marginea aspectelor problematice
constatate în interacţiunile între magistraţi şi jurnalişti cu interpretarea acestor aspecte,
- Cercetarea necesităţii şi oportunităţii introducerii în cadrul cursurilor de perfecţionare
pentru exponenţii justiţiei a seminarelor consacrate comunicării între judecători şi presă,
- Instituirea de servicii de presă a instanţelor de judecată,
- Utilizarea activă şi rapidă a instrumentelor de reacţie fundamentate legal contra
publicaţiilor care reflectă activitatea instanţelor neobiectiv sau cu rea-credinţă,
- Crearea de secţiuni şi grupări profesionale ale jurnaliştilor specializaţi în raportarea
activităţii instanţelor de judecată,
- Publicarea constantă a statisticii judiciare, însoţite de un comentariu juridic profesionist,
- Editarea de literatură juridică de referinţă adresată destinatarilor speciali –
jurnaliştilor85.
În lumina celor menţionate, prezentăm unii parametri care condiţionează limitele marjei
de comunicare a magistraţilor cu reprezentanţii presei, limite care nu pot decât fi unele relative:
- Sarcina presei este de a aduce la cunoştinţa publicului interesat inclusiv informaţia
legată de activitatea sistemului judecătoresc şi maşinăria justiţiei naţionale,
- Jurnalistul este ţinut să-şi exercite funcţiile profesionale cu buna-credinţă şi diligenţă,
altfel fiind susceptibil atragerii la răspundere conform legii,
- Jurnalistul nu este autorizat să facă declaraţii cu rea-credinţă în vederea inducerii
publicului în eroare, denaturării sensului mesajelor comunicate, atentării la demnitatea, onoarea
şi reputaţia profesională a altor persoane,
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- Exponenţii justiţiei conştientizează rolul marcant al presei libere la etapa actuală pentru
societatea unui stat şi urmează să dea dovadă de spirit de cooperare în vederea reflectării celei
mai adecvate a chestiunilor legate de activitatea instanţelor de judecată,
- Obiectul comunicării între un magistrat şi un jurnalist vizează atât succesele
impresionante şi marcabile ale justiţiei, precum şi aspectele problematice, lacunare şi dubioase
ale acesteia, altfel spus, comunicarea presupună un oarecare grad de deschidere şi acoperă
chestiunile pozitive şi negative constatate sau posibile,
- Obiectul comunicării urmează să vizeze aspectele relative la activitatea justiţiei
naţionale în limitele cadrului legal existent, astfel judecătorul nefiind în drept să divulge
informaţii confidenţiale de diferit specific, să dea o apreciere a activităţii profesionale şi chiar a
vieţii private a colegilor săi de profesiune, să facă declaraţii cu caracter politic etc.
- Magistratul în cadrul comunicării, spre deosebire de jurnalist, trebuie să dea dovadă de
reticenţă, discreţie şi autocontrol, calităţi personale inalienabile funcţiei, specific profesiei de
jurnalist chiar fiind un oarecare grad de provocare şi impertinenţă,
- Magistratul şi judecătorul în cadrul comunicării urmează să conştientizeze faptul că
scopul acesteia este de a informa cel mai bine publicul interesat despre aspectele particulare ale
activităţii instanţei de judecată sau cele ale activităţii profesionale a judecătorului, astfel încât
anume finalitatea rezultativă a comunicării – informarea publicului – să fie importantă şi notorie
pentru discuţia dezvoltată.
În fapt, judecătorii conturându-şi anumite limite de comunicare cu reprezentanţii mediei,
urmează să ţină cont că oricare reforme sociale, inclusiv şi din domeniul justiţiei, trebuie să se
fundamenteze pe o susţinere din partea presei libere. Însă şi adevărata libertate a presei
presupune existenţa unor garanţii viabile şi stabile din partea unui sistem judecătoresc bine
conturat.
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TITLUL II. APLICAREA IZVOARELOR ÎN AFARA DREPTULUI INTERN
§ 1. Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale (O. Balan, D. Sârcu)
O trăsătură distinctă caracteristică unui şir de instrumente internaţionale cu vocaţie de
universalitate şi religională, care în special consacră drepturi şi libertăţi fundamentale inerente
fiinţei umane, este aplicabilitatea directă a prevederilor conţinute de acestea în ordinile juridice
ale statelor semnatare, astfel încât textul tratatului internaţional devine parte integrantă
componentă a sistemului de drept naţional, având efecte juridice directe şi nemijlocite.
Efectul direct al normelor internaţionale este condiţionat exclusiv de 2 factori:
1. Vizează destinatari concreţi – persoane particulare, fizice sau juridice; şi
2. Pentru a fi aplicate în ordinea juridică internă a statelor care le-au acceptat nu necesită
vreun act de implementare sau transpunere.
În acest sens, articolul 1 din Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale din 1950 prevede că „Înaltele Părţi Contractante recunosc oricărei
persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în titlul I al acestei convenţii”.
Pentru acest motiv, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova recomandă instanţelor de
judecată naţionale la examinarea cauzelor „să verifice dacă legea sau actul, care urmează a fi
aplicat şi care reglementează drepturi şi libertăţi garantate de CEDO, sunt compatibile cu
prevederile acesteia, iar în caz de incompatibilitate instanţa va aplica direct prevederile CEDO,
menţionând acest fapt în hotărârea sa”86. În acelaşi spirit, dacă „legea naţională nu prevede
dreptul la recurs efectiv în privinţa încălcării unui anumit drept prevăzut de Convenţie, instanţa
de judecată urmează să primească plângerea respectivă şi să soluţioneze cauza conform
procedurii civile sau penale, aplicând direct prevederile CEDO”87.
Constituţia RM în art. 4 întitulat „Drepturile şi libertăţile omului” stabileşte că
dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la
care RM este parte; în cazul existenţei unor neconcordanţe între instrumnetele internaţionale
privitoare la drepturile fundamentale la care RM e parte şi legile ei interne, prioritate au
reglementările internaţionale. Totodată, art. 8 din Legea supremă cu denumirea „Respectarea
dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale” statuează că RM se obligă să respecte Carta
ONU şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele
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unanim recunoscute ale dreptului internaţional; intrarea în vigoare a unui tratat internaţional
conţinând dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia.
În vederea explicării conţinutului normelor precitate, Curtea Constituţională a RM a
adoptat Hotărîrea privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituţie nr. 55 din 14
octombrie 1999, în care a remarcat că organele de drept competente, inclusiv Curtea
Constituţională şi instanţele judecătoreşti, în limitele competenţelor ce le revin, sunt în drept să
aplice în procesul examinării unor cauze concrete normele dreptului internaţional în cazurile
stabilite de legislaţie.
De asemenea, în parte rezolutivă a Hotărîrii, Curtea a conchis că prin art. 4 din
Constituţie se garantează nu numai drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, consfinţite
constituţional, dar şi principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, ele
fiind menţionate în conţinutul art. 8. Prin sintagma principiile şi normele unanim recunoscute ale
dreptului internaţional înţelegându-se principiile şi normele dreptului internaţional cu caracter
general şi universal. În plus, Curtea de o manieră expresă a subliniat că principiile şi normele
unanim recunoscute ale dreptului internaţional, precum şi tratatele internaţionale ratificate şi cele
la care RM a aderat, constituie parte componentă a cadrului legal al RM şi devin norme ale
dreptului ei intern.
Cu privire la problematica necorespunderii legislaţiei interne normelor de protecţie a
drepturilor omului, Curtea Constituţională a stabilit că în cazul neconcordanţelor între pactele şi
tratatele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului şi legile interne ale RM,
organele de drept sunt obligate să aplice reglementările internaţionale.
Deci, anume normele şi principiile recunoscutele ale dreptului internaţional (jus cogens)
şi normele din sfera dreptului internaţional al drepturilor omului, constituie acele instrumente,
care sunt direct aplicabile în ordinea juridică internă a statului. De o manieră specială actele
internaţionale care consacră drepturi şi libertăţi inerente fiinţei umane prezintă o importanţă
particulară pentru jurisdicţia înfăptuită de instanţele naţionale de judecată.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată prin Rezoluţia nr. 217 din 10
decembrie 1948 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a fost primul document
internaţional politic, care enunţă, în mod solemn, drepturile şi libertăţile fundamentale care
trebuie garantate oricărei fiinţe umane, şi conceput a fi un ideal comun atins pentru toate
popoarele şi toate naţiunile. Prin conţinutul său şi contextul epocii postbelice în care a fost
elaborat, declaraţia a devenit un document de referinţă, utilizat pentru a determina măsura în care
sunt respectate şi aplicate normele referitoare la drepturile omului, recunoscute pe plan
internaţional. După natura sa, Declaraţia nu are o valoare obligatorie, exprimînd doar un ideal pe
care statele se angajează să-l consacre în practica lor politică şi în deciziile interne. Deşi ea nu
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este un tratat internaţional şi respectiv nu implică consecinţe juridice, fiind un act unilateral de
recomandare al ONU, care la timpul său a pregătit terenul unei codificări, inclusiv sectoriale a
drepturilor omului, Declaraţia este recunoscută de Constituţia RM ca fiind un instrument de
compatibilitate în vederea interpretării şi aplicării normelor constituţionale privind drepturile
omului şi libertăţile fundamentale.
Textul Declaraţiei consacră nouă drepturi materiale civile: la viaţă, libertate,
inviolabilitatea persoanei, la viaţă privată şi de familie, la inviolabilitatea locuinţei, la secretul
corespondenţei, onoare şi demnitate, la libera circulaţie, de a se căsători şi de a întemeia o
familie; trei drepturi politice: la azil, la cetăţenie, la alegeri; două drepturi economice: dreptul la
proprietate şi dreptul la o retribuţie egală pentru muncă egală; trei drepturi procedurale: de a fi
subiect de drept, la un recurs efectiv , la un proces echitabil, opt drepturi sociale: la asigurări
sociale, la muncă, de a înfiinţa sindicate, la odihnă şi timp liber, la un nivel de trai decent, la
asigurare în caz de boală, şomaj, văduvie, bătrîneţe, la învăţămînt, de a participa la viaţa
culturală a societăţii; cinci libertăţi: de gîndire, de conştiinţă, de religie, de exprimare, de
asociere. În plus, Declaraţia instituie trei categorii de interdicţii: sclavia şi aservirea, tortura sau
tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau degradante şi arestările, reţinerile sau expulzările
arbitrare; precum şi proclamă patru principii specifice: egalităţii, nediscriminării, prezumţiei
nevinovăţiei şi nici o pedeapsă fără lege (nullum poena sine lege).
Prin impactul asupra reglementărilor ulterioare, Declaraţiei i se poate atribui un statut
politico-moral şi normativ special, pe care nici un alt document de asemenea anvergură nu l-a
dobîndit vreodată, ea fiind punctul de plecare în edificarea unei ramuri distincte a dreptului
internaţional, cea a dreptului internaţional al drepturilor omului.
Pactul cu privire la drepturile civile şi politice şi Pactul cu privire la drepturile
economice, sociale şi culturale, au fost adoptate de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 220
din 16 decembrie 1966 şi au intrat în vigoare începînd cu 3 ianuarie 1976 şi, respectiv, 23 martie
1976. Ele au fost ratificate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 28 iulie 1990,
nr.217-XII, în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993.
Din punct de vedere juridic, aceste două instrumente, spre deosebire de Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, sunt tratate internaţionale care instituie angajamente juridice opozabile pentru
statele-părţi, pasibile de răspundere pentru încălcarea lor potrivit principiului fundamental pacta sunt
servanda bonae fide. În cadrul acestei abordări multilaterale a problemei sunt prezentate şi
protejate două generaţii de drepturi: drepturile civile şi politice, pe de o parte, şi drepturile
economice, sociale şi culturale, pe de altă parte.
În comparaţie cu Declaraţia, Pactul cu privire la drepturile civile şi politice consacră
două drepturi colective: dreptul popoarelor la autodeterminare şi dreptul minorităţilor de a avea
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viaţă culturală, religie şi de a folosi propria limbă; zece drepturi materiale civile: la viaţă, la
libertate şi securitate, la întrunire paşnică, la viaţă privată şi de familie, la inviolabilitatea
domiciliului, la secretul corespondenţei, la onoare şi demnitate a deţinuţilor, la libera circulaţie,
la căsătorie şi de a întemeia o familie, la onoare şi reputaţie; două drepturi politice: la cetăţenie a
copilului şi dreptul la alegeri; patru drepturi procedurale: la personalitate juridică, la un recurs
efectiv, la un proces echitabil şi la un dublu nivel de jurisdicţie; cinci libertăţi: de gîndire, de
conştiinţă, de religie, de exprimare şi libertatea sindicală; interzice: sclavia şi aservirea, tortura
sau tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau degradante, privarea de libertate pentru
datorii, expulzarea străinilor, propaganda războiului, incitarea la ură naţională, rasială sau
religioasă. Pe lângă cele patru principii incluse în Declaraţie, Pactul mai înscrie două principii:
restricţiilor şi derogărilor expres autorizate (art.5) şi ne bis in idem (dreptul de a nu fi pedepsit de
două ori pentru aceeaşi faptă).
Pactul a fost completat prin două protocoale facultative. Primul Protocol a fost adoptat
odată cu Pactul, la 16 decembrie 1966, fiind obligatoriu numai pentru statele-părţi semnatare ale
pactului, care îşi exprimă consimţământul de a se angaja prin el. Al doilea protocol facultativ,
vizînd abolirea pedepsei cu moartea, a fost adoptat la 15 decembrie 1989. Protocolul interzice
executarea oricărei persoane aflate sub jurisdicţia unui stat şi obligă părţile contractante, să ia
toate măsurile necesare pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub jurisdicţia lor.
Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale oferă o protecţie juridică
drepturilor de a doua generaţie, printre care figurează unsprezece drepturi sociale: la securitatea
socială şi la asigurări sociale, la muncă, de a înfiinţa sindicate, la odihnă şi timp liber, la o
existenţă decentă, de a fi protejat contra foamei, la educaţie, la condiţii de muncă juste şi
prielnice, la securitate şi igienă a muncii, la grevă, de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică
şi mentală; două drepturi economice: dreptul în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale
economice şi dreptul la un salariu echitabil; trei drepturi culturale: de a participa la viaţa
culturală, de a beneficia de progresul ştiinţific şi de aplicaţiile sale şi dreptul autorului de a
beneficia de protecţia intereselor morale şi materiale decurgînd din orice producţie ştiinţifică,
literală sau artistică a sa; două libertăţi: libertatea părinţilor de a alege pentru copiii lor instituţii
de învăţămînt şi libertatea cercetării ştiinţifice şi activităţilor de creaţie.
La fel ca şi primul pact, cel de-al doilea reconfirmă în materia protejată trei principii
particulare: egalităţii, nediscriminării şi restricţiilor şi derogărilor expres autorizate.
Diversitatea drepturilor consacrate, dar şi tendinţa de a include şi proteja un număr
maxim de drepturi posibile, conferă acestor două instrumente un vădit caracter general.
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei din 1979,
în vigoare pentru RM din 31 iulie 1994, în art. 1 stabileşte că discriminarea faţă de femei
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presupune orice diferenţiere, excludere sau restricţie bazată pe sex, care are drept efect sau scop
să compromita ori să anihileze recunoaşterea, beneficiul şi exercitarea de către femei, indiferent
de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii dintre bărbat şi femeie, a drepturilor omului si
libertăţilor fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural şi civil sau în orice alt
domeniu al vieţii.
Statele semnatare în virtutea Convenţiei se obligă să adopte ansamblul de măsuri
necesare de ordin politic, economic, social şi cultural în vederea asigurării şi promovării deplinei
dezvoltări şi progresului continuu al femeilor în scopul garantării exercitării şi beneficiului
drepturilor şi libertăţilor fundamentale inerente fiinţei umane în baza tratamentului echitabil şi
egal cu bărbaţii.
O trăsătură particulară a tratatului este obligarea statelor să adopte măsuri adecvate
(inclusiv de ordin legislativ) pentru reprimarea sub toate formele existente a traficului de femei şi
a exploatării prostituării femeii (art. 6 din Convenţie).
Convenţia cu privire la drepturile copilului din 1989 prevede în art. 1 că prin copil se
înţelege orice fiinţă umană sub vîrsta de 18 ani, exceptînd cazurile în care legea aplicabilă
copilului stabileşte limita majoratului sub această vârstă. Art. 2 al Convenţiei instituie obligaţia
pozitivă a statelor-părţi să respecte şi să garanteze drepturile consacrate tuturor copiilor din
jurisdicţiile lor în afara oricăror discriminări neconforme.
Convenţia recunoaşte un ansamblu complex de drepturi şi libertăţi copilului, precum
drepturile: la viaţă, la familie şi ocrotire părintească, la nume şi identitate, la cetăţenie, la libera
circulaţie, la opinie, la libertatea de exprimare, la libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie, la
libertatea de asociere şi întruniri paşnice, la protecţia contra imixtiunilor arbitrare, la informaţie,
la protecţia contra violenţei şi abuzului (inclusiv contra exploatării sexuale), la sănătate şi de
acces la servicii medicale şi de recuperare, la asistenţă socială, la nivel de trai decent, la educaţie,
la viaţă culturală proprie etc.
Astfel, Convenţia recunoaşte subiectului special – copilului – totalitatea de drepturi şi
libertăţi inalienabile fiecărei fiinţe vii, precum şi consacră un ansamblu distinct de drepturi
proprii în exclusivitate copilului, dat fiind statutul său juridic de particularitate şi situaţia de
vulnerabilitate a acestuia.
Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea
deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu din 1998. Convenţia a fost adoptată
ţinînd cont de necesitatea continuă de a proteja, conserva şi îmbunătăţi starea mediului ambiant,
precum şi de a asigura o dezvoltare durabila şi de a promova protecţia mediului la cea mai largă
scară. În preambulul său, Convenţia a recunoscut că protecţia adecvată a mediului este esenţială
pentru bunăstarea întregii omeniri şi pentru exercitarea normală a drepturilor şi libertăţilor
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fundamentale ale omului, inclusiv pentru dreptul la viaţă. De asemenea, Convenţia a reiterat
dreptul fiecărui individ să traiască într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării sale, precum şi a
subliniat sarcina individului, inclusiv în asociere cu alte persoane, să protejeze şi să
îmbunatăţească mediul pentru beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.
Rolul şi importanţa activităţii cetăţenilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a sectorului
privat în promovarea protecţiei mediului şi a răspîndirii educaţiei ecologice, precum şi a
sensibilizării opiniei publice în problemele de mediu, şi-a găsit o consacrare expresă în textul
actului convenţional.
Convenţia a recunoscut trei drepturi subiective fundamentale relative la domeniul
protecţiei mediului, precum: de acces la informaţia de mediu, de participare la luarea deciziilor
privind problemele ecologice şi de acces la justiţie în problemele de mediu.
Convenţia de la Aarhus a instituit un şir de obligaţii privind statele contractante, printre
care definitivarea unui cadru legal pertinent compatibil prevederilor convenţionale, asistarea şi
îndrumarea publicului în vederea valorificării celor trei drepturi consacrate, promovarea
educaţiei ecologice, conştientizarea publicului în problemele de mediu, recunoaşterea şi
susţinerea organizaţiilor ecologice, promovarea protecţiei mediului ambiant la nivel de societate
internaţională, prohibiţia sancţionării persoanelor care îşi exercită drepturile recunoscute
convenţional, interdicţia descriminării, transparenţa diseminării şi accesibilitatea informaţiilor de
mediu etc.
Cu privire la recunoaşterea dreptului de acces la informaţia de mediu, art. 4 din
Convenţie prevede că fiecare parte va asigura ca autorităţile publice naţionale, în calitate de
răspuns la o cerere de informaţie pe marginea problemelor de mediu, să comunice informaţia
solicitată fără a fi necesară declararea interesului şi sub forma cerută de solicitant, cu excepţia
cazurilor cînd este mai rezonabil de a oferi informaţia sub o altă formă sau ea este deja
disponibila publicului sub o altă formă decît cea cerută expres.
În conformitate cu dispoziţiile convenţionale, informaţia de mediu se consideră orice
informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială relativă la starea
elementelor de mediu (aerul, atmosfera, apa, solul, pămîntul, peisajul, zonele naturale,
diversitatea biologică); relativă la factorii care pot afecta elementele de mediu (substanţe,
energie, zgomot, radiaţie, activităţi şi măsuri, inclusiv administrative, acorduri de mediu, politici
publice, legislaţia, planuri şi programe de mediu); relativă la starea sănătăţii şi siguranţei umane,
condiţiile de viaţă umană, zonele culturale şi construcţiile.
Cu referire la dreptul de participare a publicului la luarea deciziilor privind problemele de
mediu, art. 6 al Convenţiei stabileşte că publicul interesat va fi informat, prin anunţ ori în mod
individual despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu într-o manieră adecvată,
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în timp util şi efectiv, fiind familiarizat cu activitatea propusă şi solicitarea asupra căreia se
preconizează luarea deciziei, natura ulterioarei deciziei sau proiectul ei, autoritatea publică
responsabilă, procedura iniţiată, oportunităţile de participare a publicului, indicaţia autorităţii de
la care pot fi obţinute informaţiile relevante, faptul că activitatea face obiectul unei proceduri
naţionale sau transfrontaliere de evaluare a impactului asupra mediului etc.
Cît despre cel de-al treilea drept consacrat de Convenţie, dreptul de acces la justiţie în
problemele de mediu, art. 9 stabileşte că fiecare stat contractant va asigura pentru orice persoană
care consideră că solicitarea informaţiei de mediu i-a fost ignorată, greşit refuzată în tot sau în
parte sau soldată cu un răspuns inadecvat, dreptul subiectiv de a avea acces la o procedură de
recurs în faţa instanţei de judecată interne sau a altui organ independent şi imparţial instituit de
lege şi în conformitate cu o procedură echitabilă.
În fapt, Convenţia de la Aarhus prezintă o continuitate a multiplelor instrumente
internaţionale care vizează problematica protecţiei mediului ambiant, instituind în mod direct şi
expres garanţii individuale în vederea antrenării cetăţenilor în soluţionarea problemelor
ecologice şi asigurării unei protecţii eficiente, raţionale şi conştiente a mediului înconjurător şi a
elementelor acestuia.
Convenţia

europeană pentru

protecţia

drepturilor

omului

şi

a

libertăţilor

fundamentale. Convenţia a fost primul tratat internaţional multilateral elaborat în cadrul
Consiliului Europei şi ea rămîne pentru acesta din urmă instrumentul, prin excelenţă, al protecţiei
drepturilor omului, care constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale organizaţiei. După
aproape şaizeci de ani de la semnarea sa, ea este, după mai multe adaptări şi câteva completări,
cel mai elaborat model de protecţie internaţională a drepturilor omului.
Convenţia nu a apărut dintr-un vid juridic: ea a fost precedată atât de Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, cît şi de Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoriilor
omului. În sistemul Convenţiei fiecare noţiune face obiectul unei interpretări autonome, distincte
de cea a dreptului intern. Această internaţionalizare a definiţiilor are efecte majore asupra
dezvoltării dreptului internaţional al drepturilor omului, deoarece ea conduce la integrarea
dreptului intern al statelor, busculînd astfel barierele tradiţionale dintre dreptul internaţional şi
dreptul intern. Sistemul, astfel pus în aplicare de Convenţie, în orice caz, a dat naştere unei
veritabile ordini publice europene în care statele au devenit debitori faţă de creditori, care în
acelaşi timp sunt alte state şi indivizi în cadrul unei Europe civice exclusive de orice aspect
sinalagmatic.
Din punct de vedere tehnic, Convenţia europeană a drepturilor omului reprezintă un tratat
internaţional în virtutea căruia statele îşi asumă anumite obligaţiuni juridice. Convenţia are 59 de
articole şi a fost extinsă şi amendată prin14 Protocoale adiţionale. Primul Protocol adiţional la
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Convenţia europeană a fost adoptat la 20 mai 1952 şi a completat conţinutul material al
Convenţiei cu unele drepturi. În ceea ce priveşte ultimul Protocol, al 14-lea, fiind semnat la 13
mai 2004, el a intrat în vigoare la 1 iunie 2010. Importanţa lui constă în optimizarea şi
eficientizarea procedurilor în faţa Curţii Europene, promovînd o adevărată reformă substanţială a
mecanismului european de protecţie a drepturilor omului.
În multiple ţări, precum este cazul şi RM, Convenţia a fost integrată în dreptul naţional,
în sensul că orice individ poate depune o plîngere sau formula un apel la o instanţă naţională sau
la o altă autoritate întemeindu-se direct pe dispoziţiile sale. Dar chiar dacă o ţară nu a integrat
Convenţia în dreptul său intern, acesta din urmă nu trebuie să fie în conflict cu conţinutul
Convenţiei. Or, Convenţia nu este definită să înlocuiască sistemele naţionale de protecţie a
drepturilor omului, ci să reprezinte o garanţie internaţională ce se alătură dreptului de recurs în
cadrul fiecărui stat.
În acelaşi timp, Convenţia recunoaşte cu înţelepciune că cea mai mare parte a acestor
drepturi nu ar putea fi nelimitate sau absolute ca şi limite într-o societate democratică şi că pot fi
necesare restrîngeri în numele siguranţei publice sau a securităţii naţionale, al interesului
economic al ţării, al sănătăţii publice şi al moralei, al prevenirii dezordinii şi delicvenţei.
În acest context, se remarcă faptul că o serie de articole ale Convenţiei au o structură
similară. În primul lor paragraf, articolele 8-11 definesc un larg spectru de valori care constituie
drepturile şi libertăţile astfel consacrate: viaţa privată, viaţa familială, conştiinţa, religia,
exprimarea, asocierea etc. Concomitent, în al doilea paragraf, sunt enumerate motivele care pot fi
invocate de state în vederea limitării drepturilor şi libertăţilor garantate. Articolul 1 al
Protocolului nr.1, articolul 2 al Protocolului nr.4 şi articolul 1 al Protocolului nr.7, sunt
concepute după aceeaşi structură. Deci, se poate constata că majoritatea drepturilor reglementate
în cuprinsul Convenţiei, se bucură de o protecţie relativă, aşa cum ele pot constitui obiectul unor
derogări sau restricţii eventuale. Aceste restricţii sunt prevăzute în cuprinsul clauzelor
derogatorii, care conferă caracter legal imixtiunilor autorităţilor publice în exercitarea drepturilor
individuale.
Convenţia permite de asemenea statelor, în anumite condiţii, ca obligaţiile lor să se
suspende în caz de război sau în alte situaţii de urgenţă. Dar nici un stat nu se poate sustrage
obligaţiei de a respecta dreptul la viaţă (art. 2), nici interzicerii torturii (art. 3), a pedepsei cu
moartea (art. 2 Protocol 13), a sclaviei (art. 4 al.1) şi a retroactiviţătii legilor penale (art. 7).
Convenţia europeană a fost semnată de către Republica Moldova la 13 iulie 1995 şi
ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. Convenţia şi Protocoalele
ratificate sunt în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997.
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Instrument juridic de largă rezonanţă, Convenţia europeană constituie un document
fundamental în domeniul protecţiei şi garantarii drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
atît prin procedura pe care a instituit-o, cît şi prin spectrul larg al drepturilor şi libertăţilor cărora
li se consacră recunoaşterea şi garantarea.
În acest context, titlul I al Convenţiei, precum şi Protocoalele sale adiţionale instituind
noi drepturi şi libertăţi, constituie dreptul material protejat de Convenţie. Aceste protocoale
adiţionale nu modifică textul iniţial propriu-zis al Convenţiei din 1950, dar îl completează,
însoţindu-l în anexe. Din dreptul material al Convenţiei fac parte Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13.
Astfel dreptul material garantează şi protejează dreptul la viaţă (art.2), interzicerea torturii
(art.3), interzicerea sclaviei şi muncii forţate (art.4), dreptul la libertate şi securitate (art.5),
dreptul la un proces echitabil (art.6), principiul nulla poena sine lege – nicio pedeapsă fără lege
(art. 7), dreptul la respectarea vieţii private şi familiale (art.8), libertatea de gîndire, de conştiinţă
şi de religie (art.9), libertatea de exprimare (art.10), libertatea de întrunire şi de asociere (art.11),
dreptul la căsătorie (art.12), dreptul la un recurs efectiv (art.13), interzicerea discriminării
(art.14). Protocolul nr.1 prevede dreptul la proprietate (art.1), dreptul la instruire (art.2) şi dreptul
la alegeri libere (art.3). Protocolul nr.4 enunţă interzicerea aplicării privaţiunii de libertate pentru
datorii (art.1), dreptul la libera circulaţie (art.2), interzicerea expulzării cetăţenilor (art.3) şi
interzicerea expulzărilor colective (art.4). Protocolul nr.6 aboleşte pedeapsa capitală, însă îi
pastrează autorizarea pentru timp de război (acte săvârşite în timp de război sau de pericol
iminent de război). Protocolul nr.7 prevede garanţiile procedurale în caz de expulzare a
cetăţenilor străini (art.1), dreptul la un dublu nivel de jurisdicţie în materie penală (art.2), dreptul
la indemnizare în cazuri de erori judiciare (art.3), dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două
ori (art.4) şi egalitatea în drepturi dintre soţi (art.5). Protocolul nr.12 prevede o clauză generală
de nediscriminare şi, în fine, Protocolul nr.13, prevede abolirea pedepsei capitale în orice
circumstanţe.
De la crearea lui până în prezent, dreptul material a fost interpretat de jurisprudenţa fostei
Comisii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Fiecare
element al drepturilor protejate a fost analizat şi definit de Curte în cadrul exercitării competenţei
sale contencioase, unde au fost degajate noţiuni autonome, uniformizînd astfel diferitele noţiuni
şi concepte naţionale.
Dreptul material al Convenţiei determină competenţa ratione materiae a Curţii Europene,
în sensul că această jurisdicţie va putea examina o cerere care ar denununţa încălcarea numai
acelor drepturi şi libertăţi prevăzute expres în Convenţie şi Protocoalele adiţionale. Cu toate
acestea, unele drepturi neînscrise expres în Convenţie beneficiază de o protecţie indirectă din
partea acesteia. De exemplu, dreptul la condiţiile decente de detenţie ale deţinuţilor intră în sfera
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de protecţie a articolului 3 (interzicerea torturii), dreptul la un mediu ambiant sănătos – a
articolului 8 (dreptul la viaţă privată), iar o expulzare a unui străin, dacă în statul de destinaţie va
conduce la tortură, tratament inuman, degradant (art.3) sau, mai mult, viaţa sa va fi expus unui
pericol eminent (art.2), va implica pentru statul care a ordonat-o o răspundere pentru încălcarea
indirectă a acestor articole din Convenţie.
Totalitatea normelor Convenţiei care reglementează procedura de constituire a Curţii
Europene, competenţa şi organizarea ei, procedura de examinare a cererilor şi executarea
hotărîrilor Curţii formează dreptul procedural al Convenţiei europene a drepturilor omului.
Pentru a elucida importanţa Convenţiei europene pentru cadrul juridic intern, precum şi a
explica procedura de aplicare a acesteia de către instanţele naţionale de judecată în procesul
înfăptuirii justiţiei, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat Hotărîrea privind aplicarea în
practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale nr.17 din 19.06.2000. În Hotărîrea
respectivă Plenul CSJ a oferit un şir de explicaţii îndreptate spre asigurarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale de către instanţele judecătoreşti naţionale, având în vedere statutul pe
care îl are Convenţia europeană în calitate de tratat internaţional în ordinea juridică internă a
RM. Astfel, a fost subliniat că aderând la Convenţie, RM şi-a asumat obligaţia de a garanta
protejarea drepturilor şi a libertăţilor proclamate de aceasta tuturor persoanelor aflate sub
jurisdicţia sa. De asemenea, Plenul a reiterat că Convenţia europeană constituie o parte integrantă
a sistemului legal intern şi respectiv urmează a fi aplicată direct ca oricare altă lege a RM cu
deosebirea că Convenţia are prioritate faţă de restul legilor interne care îi contravin.
Plenul a menţionat că sarcina primordială cu privire la aplicarea Convenţiei revine
instanţelor naţionale şi nu Curţii Europene a Drepturilor Omului; în cazul judecării cazurilor
instanţele de judecată interne trebuie să verifice dacă legea sau actul, care urmează a fi aplicat şi
care reglementează drepturi şi libertăţi garantate pe cale convenţională, sunt compatibile cu
prevederile Convenţiei, iar în caz de incompatibilitate instanţa urmează să aplice direct
prevederile Convenţiei, menţionînd acest fapt în hotărârea adoptată.
De asemenea, în Hotărârea Plenului a fost subliniată limita temporală privind
aplicabilitatea normelor convenţionale în procesul jurisdicţiei la nivel intern, indicând că
prevederile Convenţiei şi ale protocoalelor sale sunt obligatorii pentru RM doar din momentul
intrării lor în vigoare, adică de la 12 septembrie 1997. Astfel, normele Convenţiei se extind doar
asupra încălcărilor (sau pretinselor încălcări) ulterioare acestei date şi nu pot avea efect
retroactiv. Aceasta nu se extinde însă asupra încălcărilor (sau pretinselor încălcări) care au un
caracter continuu, ele fiind stări de fapt şi de drept care au început înainte de data intrării în
vigoare a Conveţiei şi au continuat şi după această dată.
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Plenul a atenţionat instanţele judecătoreşti asupra faptului că pentru aplicarea corectă a
Convenţiei este necesară studierea prealabilă a jurisprudenţei degajate de Curtea Europeană, ea
fiind unica instanţă împuternicită prin intermediul hotărîrilor sale să dea interpelări oficiale şi,
deci, imperative aplicării Convenţiei. Instanţele judecătoreşti naţionale fiind obligate să se
călăuzească de aceste interpretări.
Convenţia europeană pentru protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a
datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981. Întrată în vigoare la 1 octombrie 1985, este
primul instrument juridic internaţional care are ca obiect şi scop protejarea persoanelor contra
utilizării abuzive a procesării automatizate a datelor cu caracter personal şi care reglementează
fluxul transfrontalier al datelor.
Convenţia în cauză prevede adoptarea de măsuri de securitate adecvate pentru protecţia
datelor cu caracter personal, înregistrate în fişierele automatizate, împotriva distrugerii
accidentale sau neautorizate sau a pierderii accidentale, precum şi împotriva accesului,
modificării sau difuzării neautorizate. În plus, Convenţia statuează asupra garanţiilor
suplimentare recunoscute persoanelor, precum: cunoaşterea despre existenţa unui fişier
automatizat de date cu caracter personal, despre identitatea şi reşedinţa obişnuită sau principalul
sediu al responsabilului de fişier; obţinerea la intervale rezonabile şi fără întîrziere sau taxe
excesive confirmării existenţei sau inexistenţei în fişierul automatizat a unor date cu caracter
personal care nemijlocit privesc subiectul; obţinerea şi/sau rectificarea acestor date sau ştergerea
lor cînd au fost prelucrate cu încălcarea dispoziţiilor dreptului intern pertinent; dispunerea de o
cale de recurs, dacă nu s-a dat curs unei cereri în confirmarea încălcării drepturilor protejate.
Un specific al Convenţiei este autorizarea părţilor semnatare să acorde o protecţie mai
largă ca limite şi conţinut în baza legislaţiilor naţionale faţă de prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter personal, decît protecţia consacrată convenţional.
La 8 noiembrie 2001, Convenţia a fost completată printr-un Protocol adiţional cu privire
la autorităţile de control şi fluxul transfrontier de date, care a intrat în vigoare începând cu 1 iulie
2004.
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale din 1 februarie 1995. Intrată
în vigoare la 1 februarie 1998, este primul instrument juridic multilateral european consacrat
protecţiei minorităţilor naţionale. Ea are ca obiect protejarea însăşi a existenţei minorităţilor
naţionale pe teritoriul statelor-părţi, prin promovarea unei egalităţi depline şi efective a
minorităţilor naţionale, asigurînd condiţii proprii conservării şi dezvoltării culturii şi prezervării
identităţii lor.
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În fapt, protecţia minorităţilor naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor acestora constituie
parte integrantă a protecţiei internaţionale a drepturilor omului şi reprezintă un domeniu distinct
al cooperării internaţionale interstatale.
În baza Convenţiei, statele semnatare se angajează să adopte ansamblul necesar de
garanţii adecvate şi măsuri eficace în vederea promovării faptice a egalităţii depline în drepturi a
reprezentanţilor minorităţilor naţionale în toate domeniile vieţii, precum economic, social,
politic, cultural etc. De asemenea, statele semnatare se obligă să creeze condiţii favorabile de
natură să permită minorităţilor naţionale să-şi dezvolte şi promoveze cultura şi să prezerveze
elementele indentităţii proprii (religia, limba, tradiţiile, patrimoniul cultural etc.)
O trăsătură a Convenţiei este obligaţia statelor să încurajeze spiritul de toleranţă şi
dialogul intercultural, respectul reciproc, comprehensiunea şi cooperarea între toate persoanele,
care locuiesc în teritoriile naţionale.
Carta socială europeană revizuită din 5 mai 1996. Carta socială europeană revizuită
reuneşte sub forma unui singur document drepturile garantate prin Carta din 1961 şi Protocolul
său adiţional din 1988, precum şi alte noi drepturi şi amendamente aduse de statele-părţi.
Progresiv, ea a substituit tratatul iniţial din 1961. Carta revizuită garantează tuturor indivizilor
drepturi economice şi sociale fundamentale (precum dreptul: la muncă, la condiţii de muncă
echitabile, la securitate şi igienă în muncă, la salarizare care să asigure un nivel decent de viaţă,
la asociere în organizaţii pentru protecţia intereselor economice şi sociale, la negociere colectivă,
dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie specială, dreptul femeilor la protecţie specială în caz de
maternitate, la mijloace corespunzătoare de formare profesională, la securitate socială, la
asistenţă socială şi medicală, la protecţia sănătăţii etc.), exercitate în viaţa lor cotidiană.
Carta revizuită a fost adaptată la evoluţia societăţii europene de la 1961 cu următoarele
completări: dreptul la protecţie contra sărăciei şi excluderii sociale, dreptul la domiciliu, dreptul
la protecţie în caz de concediere, dreptul la protecţie în caz de hărţuire sexuală şi morală ş.a.
Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de
aplicările biologiei şi a medicinii: Convenţia asupra drepturilor omului şi a biomedicinii din 4
aprilie 1997. Aceasta a intrat în vigoare la 1 decembrie 1999 şi a fost completată prin patru
protocoale adiţionale: Protocolul privind interzicerea clonării fiinţei umane din 12 ianuarie 1998,
în vigoare din 1 martie 2001, Protocolul adiţional cu privire la transplantul organelor şi al
ţesuturilor de origine umană din 24 ianuarie 2002, în vigoare din 1 mai 2006, Protocolul
adiţional referitor la cercetarea biomedicală din 25 ianuarie 2005, în vigoare din 1 septembrie
2007 şi Protocolul adiţional cu privire la testele genetice în scopuri medicale din 27 noiembrie
2008, care pentru intrarea în vigoare necesită cinci ratificări din partea semnatarilor. Convenţia şi
instrumentele sale conexe sunt primele acte juridice internaţionale în ceea ce priveşte protecţia
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demnităţii, drepturilor şi libertăţilor fiinţei umane contra aplicării abuzive a progreselor biologice
şi medicale.
Părţile la Convenţie se obligă să adopte măsuri eficiente în ordinea juridică internă,
necesare promovării şi protecţiei demnităţii şi identităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei
şi medicinei; Convenţia proclamă interesul şi binele fiinţei umane primar asupra interesului unic
al societăţii sau ştiinţei. Convenţia statuează expres asupra respectării normelor, obligaţiunilor
profesionale şi regulilor deontologice în procesul intervenţiilor în domeniul sănătăţii (inclusiv cel
al cercetării). O trăsătură specifică a Convenţiei este consacrarea expresă a prohibiţiei
discriminării pe motivul patrimoniului genetic al persoanei (art. 11).
În plus, Convenţia instituie interzicerea alegerii sexului viitorului copil, cu excepţia
cauzelor de evitare a maladiilor ereditare grave legate de sex (art. 14).
Tratatele internaţionale menţionate supra nu prezintă o listă exhaustivă de instrumente
internaţionale de o aplicabilitate directă în ordinile juridice interne ale statelor semnatare,
respectiv şi cu referire la RM, însă constituie exemplele cele mai notorii integrate în cadrul
juridic naţional, devenind astfel veritabile norme de drept intern.
§ 2. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Concept: Protecţia jurisdicţională internaţională a drepturilor omului implică
posibilitatea unui organ jurisdicţional internaţional de a statua asupra unei speţe (referitoare la o
încălcare a drepturilor omului) printr-o hotărâre care beneficiază de autoritatea lucrului judecat.
Deosebitde importante, diverse şi eficiente pentru protecţia efectivă a drepturilor omului, aceste
acte contribuie în mod determinant la definirea şi interpretarea paletei de drepturi şi libertăţi
consacrate în izvoarele juridice. Evident o hotărâre a unei jurisdicţii internaţionale nu are forţă
obligatorie decât pentru părţile în cauză şi numai pentru cauza pe care o soluţionează. În esenţă,
hotărârile instanţelor internaţionale sunt acte jurisdicţionale obligatorii prin care instanţele se
pronunţă asupra încălcărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, formulând
standarde clare şi de cele mai dese ori precise privind limitele exercitării unui sau altui drept
consacrat convenţional, astfel aplicând şi interpretând textul convenţional.
Dacă ne referim la specificul practicii judiciare degajate de curţile internaţionale în
materia dreptului internaţional al drepturilor omului, atunci cea mai bogată şi voluminoasă
jurisprudenţă este proprie instanţei de la Strasbourg. Mai bine de şaizeci de ani Înalţii magistraţi
ale Curţii Europene a Drepturilor Omului creează repere fundamentale de respectare a
drepturilor omului în spaţiul pan-european, statuând asupra cererilor individuale şi interstatale,
formulând reguli autonome de interpretare a noţiunilor convenţionale.
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind o jurisdicţie instituită prin Convenţia
europeană a drepturilor omului, degajă o jurisprudenţă care reflectă nivelul respectării efective a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate prin acest tratat internaţional,
oferind astfel o imagine complexă în afara oricăror frontiere asupra standardelor internaţionale,
care reglementează conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prescriind obligaţii statelor
în vederea protecţiei acestora.
Jurisprudenţa CEDO constituie un acquis fundamental de referinţă pentru sistemele de
drept interne ale statelor-părţi la Convenţia Europeană. Aceasta presupune că soluţiile finale date
de Înalta Curte pe marginea speţelor cu rezolvarea cărora aceasta este sesizată de reclamanţi, fie
persoane private, fie state, sunt direct aplicabile în ordinile juridice naţionale.
Subsidiaritatea jurisdicţiei: Această particularitate rezultă din faptul că garantarea şi
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute revine în primul rând autorităţilor
statului şi numai după ce acestea nu au luat măsurile prin care să asigure efectivitatea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale sau nu au remediat situaţia victimelor, intervin mecanisme şi organe
jurisdicţionale internaţionale. În acest sens, Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind
aplicarea în practica judiciară de către instanţe a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,
nr.17 din 19 iunie 2000, precizează că „sarcina primordială cu privire la aplicarea CEDO revine
instanţelor naţionale nu Curţii Europene a Drepturilor Omului”, care în principiu intervine doar
cu titlu subsidiar, în special, atunci când dreptul intern nu oferă recursuri efective contra
situaţiilor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Convenţia
Europeană.
Curtea îşi asumă un rol de a supraveghea şi garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale convenţional garantate în întreg spaţiu al Consiliului Europei. În acest sens, Înalta
Curte nu substituie instanţele interne competente ale statelor justiţiabile în alegerea de soluţii
cele mai optime, dar exercită un veritabil control de conformitate, indicând în dependenţă de
situaţie măsurile care urmează a fi întreprinse pentru a remedia şi redresa încălcările constatate.
Controlul de conformitate înfăptuit de Curte este strâns legat de necesitatea armonizării
prevederilor normative naţionale ca fiind compatibile cu recunoscutele standarde europene, cu o
tratare aparte a specificului naţional, indubitabil propriu jurisprudenţei degajate de Curte şi chiar
estimat foarte atent de magistraţii acesteia în procesul oferirii de soluţii.
Obiectivul urmărit de Curte constă în găsirea unui echilibru just între principiul
suveranităţii naţionale şi necesitatea protecţiei ordinii juridice europene, prin intermediul
mecanismului de control instituit de Convenţie şi pus în sarcina Curţii.
Autonomia noţiunilor convenţionale: Dacă ne referim la specificul jurisprudenţei
degajate de Curtea europeană, atunci reiterăm că ea creează repere fundamentale de respectare a
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drepturilor omului în spaţiul pan-european, formulând reguli autonome de interpretare a
noţiunilor convenţionale. Hotărârile ei, suplimentar rolului de bază de asigurare a garantării
drepturilor şi libertăţilor consacrate convenţional cu privire la indivizi concreţi, exercită rolul de
interpretare şi detaliere a noţiunilor fundamentale ca limite şi concepte, de o manieră autonomă
calificând şi tălmăcind categoriile juridice protejate convenţional. În plus, cadrul jurisprudenţial
formează un sistem de drept instituţional particular, care generează scheme unice de asigurare a
respectării drepturilor omului în spaţiul Europei, obligatorii pentru toate statele-părţi la
Convenţie. Astfel asigurând o uniformizare a sistemelor naţionale de drept cel puţin în optica
garantării drepturilor omului.
În acest sens, trebuie să reamintim că, potrivit art. 32 din Convenţie, misiunea specifică a
instanţei europene este interpretarea şi aplicarea prevederilor acesteia, materializarea cărora are
loc în cadrul exercitării competenţei contencioase. Pornind de la această dispoziţie, eficacitatea
dreptului european al drepturilor omului se datorează faptului că instanţa europeană nu este
legată de calificările drepturilor şi libertăţilor omului pe care acestea le-ar primi în sistemele de
drept naţionale. Jurisprudenţa CEDO constituie un instrument de armonizare a regimurilor
juridice naţionale ale drepturilor omului ale statelor contractante, prin luarea în considerare a
standardului minim de protecţie dat de prevederile Convenţiei. În acest sens, hotărârile Curţii au
nu numai rolul de a soluţiona cauzele cu care ea este sesizată, ci şi pe acela ca, pe un plan mai
larg, să clarifice, să salvgardeze şi să dezvolte normele Convenţiei, contribuind astfel la
respectarea, de către state, a angajamentelor pe care acestea şi le-au asumat în calitatea de lor de
părţi contractante.Prevederile Convenţiei şi ale protocoalelor sale adiţionale nu pot fi interpretate
şi aplicate în mod corect decât prin raportarea la jurisprudenţa Curţii, aceasta cu atât mai mult cu
cât instanţa europeană a pus în evidenţă adeseori în jurisprudenţa sa caracterul autonom al
noţiunilor Convenţiei: sensul lor nu poate fi cel dat de sistemele de drept ale statelor
contractante. Prin urmare, aceste sisteme trebuie să ţină cont de interpretarea dată de instanţa
europeană dispoziţiilor Convenţiei.
Multiple categorii juridice şi noţiuni au în lumina Convenţiei un sens autonom, precum:
jurisdicţie a unui stat contractant, persoană, lege, magistrat, tribunal, drepturi şi obligaţii cu
caracter civil, acuzaţie în materie penală, privare de proprietate, viaţă privată, viaţă de
familie,domiciliu, asociaţie, dezvăluire de informaţii, tratament degradant, recurs efectiv, termen
rezonabil etc.
Opozabilitate: În fapt, hotărârile pronunţate de Curte constituie adevărate surse
jurisprudenţiale adresate în prim plan statului reclamat găsit vinovat de încălcarea prevederilor
convenţionale, şi în plan secund tuturor statelor din jurisdicţia Curţii.În această optică,Curtea
europeanădispune de o competenţă de contencios de injoncţiune, hotărârea de condamnare
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conţinând implicit ordinul adresat autorităţilor naţionale, care poate de asemenea viza
armonizarea legislaţiei şi a practicii interne la normele convenţionale pertinente.
În speţa de referinţă Marckx contra Belgiei88 Curtea a subliniat că efectul obligatoriu al
hotărârii presupune, de cele mai multe ori, pe lângă obligaţia de a adopta măsuri în favoarea
reclamantului, în vederea restabilirii drepturilor încălcate, şi obligaţia de a adopta măsuri cu
caracter general, mergând până la schimbarea legislaţiei într-un anumit domeniu. Iar în hotărârea
Curţii Scozarri şi Giunta contra Italiei

89

, Marea Cameră a Curţii a conchis că statul pârât este

chemat nu numai să verse celor interesaţi sumele alocate cu titlu de satisfacţie echitabilă, ci şi să
aleagă, sub controlul Comitetului de Miniştri, măsurile generale şi/sau, individuale, după caz,
care se cer adoptate în ordinea sa juridică internă pentru a pune capăt încălcării constatate de
Curte şi a-i şterge pe cât posibil consecinţele.
În acest sens, o serie de state au luat măsuri privind modificarea legislaţiei interne ca
urmare a pronunţării unei hotărâri a Curţii. Cu titlu de exemplu nominalizăm Austria (a
modificat articole importante din Codul său de procedură penală, precum şi instrucţiunile
referitoare la tratamentul deţinuţilor spitalizaţi şi întregul sistem de asistenţă juridică); Belgia (a
revizuit legislaţia referitoare la vagabondaj şi a adoptat măsuri în sensul subvenţionării şcolilor
francofone din zona flamandă, a modificat codul civil în scopul acordării de drepturi egale
copiilor legitimi şi nelegitimi); Danemarca (a modificat legea privind încredinţarea spre îngrijire
a copilului); Franţa (a adoptat o lege referitoare la secretul comunicaţiilor telefonice); Grecia (a
modificat o lege privind detenţia provizorie); Italia (a integrat în noul său Cod de procedură
penală dispoziţiile care impun prezenţa avocaţilor apărării în timpul proceduri juridice, inclusiv
în faţa Curţii de Casaţie); Olanda (a modificat Codul penal militar şi legea referitoare la
internarea pacienţilor bolnavi mintal); Suedia (a modificat legea asupra instrucţiei religioase
obligatorii); Elveţia (a modificat integral sistemul de organizare judiciară şi procedura penală
aplicată armatei federale şi a revizuit dispoziţiile din codul civil referitoare la privarea de
libertate în casele de corecţie), Marea Britanie (a interzis pedepsele corporale în învăţământul
public).90
Moldova în mod logic nu prezintă o excepţie în acest sens, amintim speţa Mitropolia
Basarabiei şi alţii contra Moldovei91, undeCurtea de la Strasbourg a constat încălcarea
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drepturilor reclamanţilor la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie garantate de art. 9 al
Convenţiei Europene prin refuzul autorităţilor naţionale de a recunoaşte şi oficializa cultul
ecleziastic respectiv. Cadrul legal intern care reglementa sfera relaţiilor cultelor la momentul
depunerii plângerii a constituit Legea RM nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte, care s-a
dovedit a fi necorespunzătoare prevederilor europene în materie. Astfel, ulterior Parlamentul
RM, în vederea promovării şi implementării standardelor europene inclusiv în materia religiei, a
adoptat noua Lege a RM nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de
religie, care chiar a preluat denumirea art. 9 al Convenţiei Europene.
Aşadar, forţa obligatorie a hotărârilor instanţei europene depăşeşte cu mult cadrul
„individual” al procedurii soluţionării unei cauze şi al rezultatului acesteia. Ea priveşte, în egală
măsură, şi adoptarea unor măsuri de ordin general, de natură a înlătura producerea, în viitor, a
unor încălcări de genul celei constatate. Deşi statele sunt de regulă libere să aleagă modalitatea
de executare a hotărârilor Curţii, mai ales în privinţa măsurilor cu caracter general.
Hotărârile pilot: În jurisprudenţa recentă a Curţii au apărut unele hotărâri-pilot în care
instanţa europeană indică statului măsurile generale pe care acesta trebuie să le ia pentru a evita
cazuri similare ulterioare. Astfel, în conformitate cu art.611 din Regulamentul CEDO92 se
configurează o situaţie distinctă, când faptele şi circumstanţele stipulate în cererea reclamantului
relevă existenţa unei probleme structurale sau de sistem, precum şi unei alte disfuncţiuni similare
cu privire la statul pârât, problemă care a dat sau poate da naştere cererilor de natură omogenă. În
asemenea cazuri, Curtea decide asupra iniţierii procedurii pilot din oficiu sau la cererea expresă a
unei sau ambelor părţi în litigiu. Procedura pilot se finalizează cu adoptarea unei hotărâri pilot,
care include identificarea problemei structurale sau de sistem, precum şi prescrie măsurile de
remediere care urmează a fi adoptate de statul pârât la nivel intern în vederea realizării
prescripţiilor operative ale hotărârii.
În dependenţă de situaţie, Curtea poate stabili şi perioada de timp necesară adoptării
măsurilor de remediere, dată fiind natura problemelor constatate şi posibilităţile reale de
soluţionare ale acesteia la nivel naţional.
O trăsătură distinctă a procedurii pilot dezvoltată de Curte este necesitatea informării
despre pronunţarea unor asemenea hotărâri, precum şi despre natura şi specificul problemelor
constatate în cadrul jurisdicţiei, a Comitetului de Miniştri, Adunării Parlamentare, Secretarului
General şi Comisarului european pentru drepturile omului ale Consiliului Europei (art. 61 al. 9 al
Regulamentului Curţii).
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Dacă ne referim la hotărâri pilot pronunţate, atunci amintim prima hotărâre în acest sens
din speţa Broniowski contra Poloniei93, care a evaluat respectarea de către autorităţile poloneze a
obligaţiunii de a oferi proprietate compensatorie persoanelor repatriate din teritoriile statelor
învecinate (Ucraina, Bielorus şi Lituania) după cel de-al Doilea Război Mondial. Marea Cameră
a Curţii a conchis asupra existenţei unor deficienţe de structură în sistemul legislativ polonez, ca
rezultat al cărora o întreagă clasă de persoane (peste 80 de mii) au fost lipsite de posibilitatea de
a se bucura neîngrădit de proprietatea sa legitimă. Curtea a subliniat obligaţiunea statului pârât
de a adopta măsuri juridice şi administrative adecvate în vederea implementării respectării
eficiente a dreptului la proprietate pentru persoanele vizate şi promovării unei redresări
echivalente acestora. Ca rezultat al hotărârii respective, Polonia a adoptat şi implementat în anul
2005 o Lege nouă care prevede acordarea de compensaţii pentru persoanele repatriate. CEDO a
găsit schema respectivă implementată ca fiind efectivă în practică.94
În speţa Hutten-Czapska contra Poloniei95era pusă în discuţie legislaţia poloneză privind
controlul chiriilor, care impunea unele restricţii proprietarilor în privinţa rezilierii unor clauze şi
un control sever asupra majorării chiriei. Marea Cameră a Curţii a conchis că, în temeiul art. 46
din Convenţie, statul reclamant trebuie prin măsuri adecvate, legislative şi/sau administrative, să
garanteze un nivel rezonabil al chiriei pentru reclamantă şi pentru toţi proprietarii afectaţi sau să
le ofere un mecanism care să atenueze impactul sistemului asupra dreptului lor. Dar nu este de
sarcina Curţii să desemneze măsurile de remediere, acestea urmând a fi echilibrate cu alte
interese în joc, în virtutea art. 46 din Convenţie statele fiind libere să decidă asupra măsurilor
care vizează onorarea obligaţiunilor sale, izvorâte din executarea hotărârilor adoptate de Curte.
Dacă ne referim la statul nostru, problema majoră identificată de forul de la Strasbourg,
este neexecutarea hotărârilor definitive legitim pronunţate în favoarea persoanelor, de partea
cărora a fost câştig de cauză. Astfel, în speţa Olaru şi alţii contra Moldovei96 Curtea a adoptat
prima şi actualmente unica hotărâre pilot cu referire la RM. Speţa a vizat asigurarea cu locuinţe
din partea diverselor autorităţi locale a reclamanţilor în virtutea prevederilor legale interne în
materie, reclamanţii fiind: colaborator de poliţie, fost judecător, victimă a represiunilor politice,
persoană forţată să părăsească domiciliul din cauza conflictului de pe Nistru, precum şi membrii
familiilor lor. Curtea a statuat în temeiul art. 46 din Convenţie că statul pârât urmează să
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promoveze despăgubiri adecvate şi suficiente persoanelor, hotărârile definitive pronunţate în
favoarea cărora pe marginea acordării de locuinţe sociale au rămas neexecutate, şi care au depus
plângeri la curte în vederea constatării încălcării drepturilor sale legitime, în perioada de un an de
la rămânerea hotărârii definitive. În opinia Curţii, promovarea de asemenea despăgubiri poate
avea loc doar prin implementarea unui sistem efectiv de acordare a măsurilor de remediere la
nivel naţional.
Ultima hotărâre pilot pronunţată de Curte (pentru noiembrie 2012) este cea pe marginea
speţei Glykantzi contra Greciei97 din 30 octombrie 2012, unde Curtea a constatat existenţa la
nivel intern a unor deficienţe privind durata excesivă a procedurilor în materie civilă în faţa
instanţelor naţionale, notând inexistenţa unui remediu efectiv în această privinţă.
În genere, în conformitate cu prevederile Buletinului informativ al CEDO98, procedura
hotărârilor pilot operată de Curte urmăreşte trei obiective majore:
-

Asistarea statelor-membre ale Consiliului Europei în rezolvarea problemelor de

structură sau sistem constatate la nivel intern,
-

Promovarea unui mecanism de redresare rapidă pentru indivizii afectaţi de probleme

şi deficienţe,
-

Organizarea eficientă şi diligentă a procesului lucrativ al Curţii prin reducerea

cazurilor similare, de cele mai dese ori complexe, care necesită a fi examinate în detaliu.
Natura procedurii pilot presupune posibilitatea de a suspenda cererile pendinte pentru o
anumită perioadă de timp cu condiţia că Guvernul va acţiona prompt în vederea adoptării unor
măsuri eficace pentru a satisface stipulaţiile rezolutive ale hotărârii pronunţate.
Până actualmente (noiembrie 2012) CEDO a adoptat 17 hotărâri pilot (contra Rusiei,
Ucrainei, Germaniei, Greciei, Bulgariei, Turciei, Sloveniei, Albaniei, României etc.) prin care a
dispus adoptarea de către autorităţile guvernelor pârâte diverse măsuri eficiente pentru a redresa
situaţia reclamanţilor şi a înlătura deficienţele de sistem şi structură privind: disfuncţionarea
sistemului penitenciar în aspectul condiţiilor inadecvate de detenţie, neexecutarea hotărârilor
definitive pronunţate, durata excesivă a procedurilor judiciare în faţa tribunalelor, neacordarea
unui statut juridic legal persoanelor-cetăţeni ai fostei Iugoslavii din motive procedurale desuete,
nerambursarea depozitelor depuse în perioada de până la destrămarea Iugoslaviei,
nedespăgubirea în termene rezonabile pentru averea naţionalizată în perioada socialistă etc.
Actualmente în faţa Curţii sunt pendinte aproape de 8 mii de cereri din partea
pensionarilor maghiari, care se plâng de încălcarea drepturilor convenţional garantate prin
operarea unor modificări extrem de nefavorabile în legislaţia ungară internă.
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Recomandarea Rec (2004)6 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei către statele
membre privind îmbunătăţirea recursurilor interne99 prevede: după ce o hotărâre a Curţii care
relevă deficienţe structurale sau generale în dreptul sau practica statului (hotărâre pilot) a fost
adoptată, iar un număr mare de cereri la Curte privitoare la aceeaşi problemă (cauze repetitive)
sunt pe rol sau susceptibile de a fi introduse la Curte, statul pârât trebuie să se asigure cu
potenţialii reclamanţi dispun de un recurs efectiv care să le permită să se adreseze unei autorităţi
naţionale competente, recurs care ar putea fi, în egală măsură, utilizat de reclamanţii actuali. Un
astfel de recurs rapid şi eficient le-ar permite săobţină o reparaţie la nivel intern; în cazul în care
recursurile specifice au fost create ca urmare a unei cauze pilot, guvernele ar trebui să informeze
rapid Curtea, pentru ca aceasta să le poate lua în considerare în examinarea cauzelor repetitive
subsecvente, cu toate acestea, nu ar fi necesar sau adecvat să se creeze recursuri noi sau să se
acorde celor existente un anumit efect retroactiv, în urma fiecărei cauze în care o hotărâre a
Curţii a identificat o problemă structurală.
Executarea: Dacă ne referim la obligaţia de a executa hotărârile Curţii, subliniem că
trebuie avute în vedere principiile generale ale răspunderii internaţionale: aplicarea regulii
restitutio in integrum, atunci când este posibil (prin repunerea reclamantului în situaţia
anterioară) şi/sau acordarea unor despăgubiri: „dacă natura încălcării permite restitutio in
integrum, revine statului în cauză obligaţia de a o realiza. Dacă dreptul intern nu permite sau
permite doar parţial înlăturarea consecinţelor încălcării, art. 41 conferă Curţii puterea de a acorda
părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacţie pe care o consideră adecvată” 100. Uneori, Curtea a
considerat că prin însăşi pronunţarea existenţei unei încălcări a Convenţiei reclamantul a obţinut
o satisfacţie echitabilă suficientă. Spre exemplu, în speţa Amihalachioaie contra Moldovei101,
Înalta Curte a decis că constatarea unei încălcări în sine prezintă o satisfacţie echitabilă suficientă
pentru orice prejudiciu moral eventual suferit de reclamant.
Alteori, nu mai este posibilă restitutio in integrum (de exemplu, atunci când e vorba de
încălcarea cerinţelor privind durata rezonabilă a unei proceduri sau încălcarea interdicţiei de a nu
fi supus torturii etc.)
În esenţă, jurisprudenţa degajată de Curtea de la Strasbourg de fapt este direcţionată spre
promovarea supremaţiei valorii umane la cea mai largă scară, edificarea societăţilor democratice
şi a statelor de drept în ţările din spaţiul Consiliului Europei, conturarea de standarde obligatorii
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şi viabile în materia protecţiei şi garantării drepturilor şi libertăţilor omului, asigurarea bunei
funcţionări ai justiţiei la nivel intern etc. În acest sens, hotărârile emise de actuala Curte sunt
proporţionale situaţiilor de fapt şi de drept cu care se confruntă justiţiabilii europeni şi reflectă
nivelul concret de dezvoltare al sistemelor juridice mijlocite de exigenţele convenţionale.

§ 3. Aspecte deficitare în realizarea justiţiei identificate de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului în hotărârile împotriva Republicii Moldova (R. Panţîru)

Introducere
Republica Moldova a aderat la Convenţia Europeană a drepturilor omului pe 12
septembrie 1997. De atunci şi până în prezent, Curtea a examinat mii de cereri împotriva statului
nostru, adoptând decizii şi hotărâri pe măsură. Observând, din chiar interiorul acestui organism,
desfăşurarea întregii evoluţii jurisprudenţiale, îmi propun să fac în cele ce urmează o scurtă
trecere în revistă a cauzelor contra Republicii Moldova în faţa Curţii Europene, precum şi o
analiză a reuşitelor şi nereuşitelor care s-au înregistrat în acest răstimp, pe plan intern, în
domeniul respectării drepturilor omului. Ţin să menţionez că opiniile exprimate aici îmi aparţin
în totalitate. Ele nu reflectă poziţia Curţii.
Pentru început, voi prezenta câteva date statistice referitoare la numărul de cereri contra
Republicii Moldova. Evoluţia numărului cererilor introduse împotriva Republicii Moldova din
1997 până în 2011 este următoarea: 1997 – 7 cereri, 1998 – 27 cereri, 1999 – 60 cereri, 2000 –
60 cereri, 2001 – 132 cereri, 2002 – 200 cereri, 2003 – 295 cereri, 2004 – 377 cereri, 2005 – 632
cereri, 2006 – 656 cereri, 2007 – 829 cereri, 2008 – 1204 cereri, 2009 – 1172 cereri, 2010 – 1015
cereri, 2011 – 985 cereri. Cifrele nu includ şi dosarele care au fost reunite sau care au fost radiate
de pe rolul Curţii pentru că reclamanţii nu s-au conformat solicitărilor acesteia în timp util.
Cantitatea lor depăşeşte numărul de 1,000.
Astfel, din 1997 şi până în prezent, împotriva Republicii Moldova au fost formulate peste
9,000 de cereri, iar Curtea a declarat inadmisibile, a radiat de pe rolul său sau a distrus peste
5,000 dintre dosare.
În prezent (octombrie 2012), la Curte sunt înregistrate aproximativ 4,000 de cereri
introduse împotriva Republicii Moldova, dintre care aproximativ 3,200 sunt cereri care fac parte
din dosarele fără vreo şansă de succes, dosare distribuite organului judiciar format dintr-un
singur judecător – „judecătorul unic”.
Pentru a face faţă numărului crescând de dosare, Curtea s-a văzut nevoită să angajeze tot
mai mulţi jurişti în grefa sa. Astfel, dacă în 2003 doar un singur jurist din grefa Curţii era
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responsabil de analiza dosarelor moldoveneşti, în prezent, acestea sunt studiate de opt jurişti,
Republica Moldova făcând parte din primele zece state cu cele mai multe dosare aflate pe rolul
Curţii.
Există câteva modalităţi prin care un dosar aflat pe rolul Curţii îşi încetează parcursul.
Prima este distrugerea sa, dacă reclamantul nu dă curs indicaţiilor Curţii de a-i pune la dispoziţie
informaţii sau documente în termenul prevăzut de către aceasta. O altă modalitate, cea mai
întâlnită, este declararea inadmisibilităţii dosarului, atunci când acesta nu întruneşte criteriile de
admisibilitate prevăzute în articolul 35 din Convenţie. Anume aşa îşi încetează parcursul cea mai
mare parte a cererilor trimise Curţii, rata lor fiind de aproximativ 95-97%. În final, doar într-un
număr limitat de cazuri, Curtea pronunţă hotărâri prin care constată violarea sau lipsa vreunei
violări pe fond a drepturilor garantate prin Convenţia Europeană.
Până în prezent, împotriva Republicii Moldovei au fost pronunţate 247 de hotărâri prin
care Curtea a constatat violarea diferitor drepturi garantate de Convenţie. Fiecare constatare
denotă existenţa unei probleme mai mult sau mai puţin grave. În cele ce urmează, voi prezenta
problemele sistemului judiciar moldovenesc, aşa cum le-a identificat Curtea Europeană. Pentru o
mai bună înţelegere, îmi voi împărţi analiza în ordinea articolelor din Convenţie.

Articolul 3
O problemă de incidenţă a articolului 3 este cea legată de internarea forţată în spitalele de
psihiatrie. În cazul Gorobet c. Republicii Moldova, reclamantul a fost internat în spitalul de
psihiatrie din Bălţi, în circumstanţe dubioase, urmare a unui conflict de natură patrimonială cu
familia sa. Chiar dacă legislaţia naţională prevede garanţii multiple pentru asemenea situaţii,
internarea s-a făcut în mod arbitrar, iar reclamantului i-a fost administrat un tratament psihiatric
foarte puternic timp de patruzeci şi unu de zile. Curtea a considerat că obligarea unei persoane la
un tratament psihiatric inutil echivalează cu supunerea acesteia la rele tratamente, în sensul
articolului 3 din Convenţie.
Aceasta nu este singura cauză în care Curtea a constatat violări ale prevederilor
Convenţiei în urma internărilor abuzive într-un stabiliment psihiatric. O situaţie asemănătoare a
avut loc şi în cazul David c. Republicii Moldova, doar că aici reclamantul nu a fost supus şi
tratamentului forţat, ci numai internării contrar voinţei sale. Din acest motiv, Curtea a constatat
doar violarea prevederilor articolului 5 din Convenţie, nu şi a articolului 3. Mă voi referi mai jos
la acest caz.
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Articolul 5
Au fost înregistrate două cazuri în care Curtea a constatat violarea articolului 5 parag. 1
prin internarea ilegală şi arbitrară a reclamanţilor în spitale de psihiatrie. Mă refer în primul rând
la dosarul David c. Republicii Moldova, persoană care în perioada anilor ’80 ai secolului trecut a
fost internată forţat într-un spital de psihiatrie din Ucraina pentru motivul că a criticat orânduirea
sovietică. La peste douăzeci de ani de la acele evenimente, a iniţiat o acţiune împotriva statului,
reclamând compensaţii pentru represiunile politice la care a fost supus. În timpul procesului,
reprezentantul statului a pus la îndoială capacitatea de exerciţiu a reclamantului, pe motiv că
acesta urma un tratament în cadrul unui spital psihiatric. Pentru a-şi dovedi integritatea psihică,
reclamantului i s-a propus examinarea de către o comisie medicala, pe care a acceptat-o. Odată
ajuns la spitalul de psihiatrie, acesta a fost informat că examinarea va dura câteva sapatamani şi
că nu poate fi făcută decât dacă se internează în spital. Reclamantul a consimţit, însă după puţin
timp s-a răzgândit şi a vrut să părăsească spitalul. Încercările sale s-au soldat cu un eşec, întrucât
a fost împiedicat de către personalul medical. Prin urmare, a fost nevoit să petreacă în spital
câteva săptămâni. Curtea a considerat că nu exista baza legală în dreptul naţional şi niciun motiv
pentru a-l reţine pe reclamant în spital din momentul în care acesta şi-a exprimat dorinţa de a-l
părăsi. Din acest motiv, Curtea a considerat că detenţia sa a fost ilegală şi arbitrară, violându-se
prevederile articolului 5 parag. 1 din Convenţie.
Un alt caz de acest tip este Gorobet c. Republicii Moldova, unde reclamantul a fost
internat într-un ospiciu contrar voinţei sale, ca urmare a unui conflict în familie şi în lipsa unor
motive serioase, precum şi cu încălcarea gravă a procedurii stabilite de lege. Ca şi în cazul
David, Curtea a constatat violarea articolului 5 parag. 1 din Convenţie.

Articolul 6
Articolul 6 din Convenţie garantează dreptul la un proces echitabil, atât în materie civila,
cât şi în materie penală. O serie de garanţii procedurale sunt conţinute în însuşi textul său. Altele,
nefiind prevăzute expres, îşi au originea în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Problemele legate de încălcarea articolului 6 din Convenţie sunt cele mai întâlnite. În
aproximativ 90% cererile venite la Curte, reclamanţii invocă lipsa caracterului echitabil al
procesului. Bineînţeles, majoritatea absolută a acestor cereri sunt inadmisibile. Există însă o
parte care ajung să fie comunicate guvernelor statelor parte la Conventie, materializându-se
adesea în hotărâri.
În cazul Republicii Moldova, exista peste o sută de hotărâri în care s-a constatat violarea
articolului 6 din Convenţie. Cea mai mare parte a acestora se referă la neexecutarea hotararilor
date de către instanţele interne, problemă care, până de curând, îşi revendica întâietatea în
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cauzele împotriva Republicii Moldova. Prima hotărâre de acest tip este Prodan c. Republicii
Moldova. Problema mai prezintă şi astăzi importanţă, soluţionarea ei rămânând în sarcina
instanţelor naţionale. Cel puţin pentru moment.
Până în 2010, dosarele care aveau ca obiect neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în
Republica Moldova constituiau cea mai mare parte a dosarelor cu şanse de succes. La acel
moment, aproximativ 40% din hotărârile Curţii şi circa 80% din toate deciziile de radiere ca
urmare a unor acorduri amiabile, în care statul Republica Moldova era pârât, se refereau la
neexecutarea hotărârilor judecătoreşti.
Având în vedere aceste realităţi, Curtea a decis că problema neexecutărilor, în Republica
Moldova, poartă un caracter sistemic şi că eradicarea fenomenului nu poate avea loc prin
condamnări nesfârşite la plata despăgubirilor, pentru fiecare caz în parte. S-a decis aşadar
adoptarea unei hotărâri-pilot prin care să se stabilească existenţa problemei de sistem şi prin care
statul să fie obligat la adoptarea unor măsuri generale pentru rezolvarea problemei la nivel
naţional.
În hotărârea Olaru şi alţii c. Republicii Moldova, adoptată la 28 iulie 2009, Curtea a
constatat, printre altele, existenţa unei deficienţe în privinţa modului de funcţionare a sistemului
de executare a hotărârilor judecătoreşti şi, cel mai important, inexistenţa la nivel naţional a unor
remedii eficiente împotriva acesteia. Conform articolului 13 din Convenţie, statele au obligaţia
asigurării dreptului la un remediu efectiv, la nivel naţional, în cazul violării drepturilor garantate
de către aceasta. Întrucât Republica Moldova nu se conforma de mai mult timp acestei obligaţii
izvorâte din Convenţie, Curtea a obligat Guvernul să garanteze un remediu eficient pentru ca
persoanele ce se confruntă cu problema neexecutării sau executării tardive a hotărârilor
judecătoreşti, sa aibă şi posibilitatea reparării. În acelaşi timp, Curtea a decis sa suspende toate
cererile referitoare la neexecutare depuse după adoptarea hotărârii Olaru, hotărâre pendinte.
Aproximativ 350 de cereri de pe rolul Curţii au fost vizate de această decizie.
Statul s-a conformat obligaţiilor izvorâte din hotărârea Olaru şi, pe 21 Aprilie 2011,
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, lege prin care a fost introdus
noul remediu împotriva neexecutării sau executării tardive, precum şi a duratei excesive a
procedurii. Urmare a acestui fapt, Curtea a declarat ca inadmisibile toate cele 350 de cereri
pendinte de acest tip. Astfel, pe 24 ianuarie 2012, Curtea a adoptat hotărârea Balan c. Republicii
Moldova, în care noul remediu instituit de către autorităţile naţionale a fost declarat eficient, iar
cererea reclamantului a fost declarată inadmisibilă pentru faptul ca nu a epuizat toate căile de
atac. Curtea a luat aceasta hotărâre, chiar daca la momentul adoptării ei nu exista încă o practică
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a instanţelor naţionale ce i-ar fi permis să constate funcţionarea instituţiei nou-introduse. Prin
urmare, Curtea i-a acordat statului prezumţia bunei-credinţe în activitatea judiciară, cu menţiunea
că poziţia ei va putea fi revăzuta, în funcţie de capacitatea instanţelor naţionale de a-şi crea
jurisprudenţa relativă la Legea nr. 87/2011, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei.
Prin urmare, guvernul si legislativul şi-a îndeplinit, pentru moment, obligaţiile, mingea
aflându-se pe terenul instanţelor judiciare naţionale care urmează să justifice încrederea Curţii si
să dovedească eficienţa noului remediu. Dezideratul poate fi îndeplinit, în primul rând, prin
acordarea de despăgubiri conforme, după caz, cu cele prevăzute de jurisprudenţa Curţii.
O altă problemă în legătură cu aplicabilitatea articolului 6 din Convenţie şi cu care se
confruntă încă Republica Moldova este cea a încălcării principiului securităţii raporturilor
juridice. După neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, această problemă ocupă locul secund ca
număr de cereri şi condamnări.
Chiar de la intrarea în vigoare a Convenţiei, Codurile de Procedură civilă şi penală ale
Republicii Moldova prevedeau o cale extraordinară de atac numită recurs în anulare, putând fi
exercitată doar de către Procurorul General. Această cale de atac, precum şi efectele ei au fost
considerate de către Curte ca fiind contrare principiului securităţii raporturilor juridice în cauza
Rosca c. Republicii Moldova. Odată cu intrarea în vigoare a noilor Coduri de Procedură civilă şi
penală în 2003, instituţia recursului în anulare a fost abrogată. Din acest motiv, nu voi insista
asupra acestei probleme. Din păcate, odată cu această abrogare, nu au încetat problemele legate
de încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice.
În lipsa instrumentului de odinioară, instanţele de judecată au început să improvizeze,
folosind alte metode pentru a obţine acelaşi efect: anularea hotărârilor definitive şi irevocabile şi
redeschiderea proceselor. Astfel au inceput să fie folosite în mod abuziv instituţia revizuirii şi
cea a apelului.
În cauza Popov c. Republicii Moldova (nr. 2), reclamantul dispunea de o hotărâre
definitivă şi irevocabilă datând din anul 1997, care îi conferea dreptul de proprietate asupra unui
imobil. În 2004, această hotărâre a fost atacată prin revizuire, cerându-se anularea ei şi
redeschiderea procesului. Motive pentru revizuirea hotărârii au servit două acte: o ediţie a
Monitorului Oficial din 1940 şi un document eliberat de Oficiul Cadastral în 2004. Reclamantul
a susţinut în faţa instanţei naţionale că aceste două acte nu constituiau fapte şi/sau circumstanţe
noi care nu puteau fi cunoscute anterior (în sensul articolului 449 (c) al Codului de Procedură
Civilă) şi că, termenul legal de trei luni de înaintare a cererii de revizuire expirase oricum. Cu
toate acestea, instanţa a admis cererea de revizuire, a anulat hotărârea definivă favorabilă
reclamantului şi a dispus redeschiderea procesului.
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Curtea a considerat că o ediţie a Monitorului Oficial nu poate fi calificată drept faptă şi
circumstanţă care nu puteau fi cunoscute anterior, chiar daca această ediţie data din 1940. În fapt,
copia în cauză avea ştampila unei biblioteci, prin urmare era accesibilă publicului. De asemenea,
Curtea nu a fost convinsă nici de existenţa documentului eliberat de către Oficiul Cadastral în
2004, întrucât acesta nu conţinea nicio informaţie care ar fi fost imposibil de obţinut în timpul
examinării fondului cauzei. Pe lângă acestea, Curtea a mai menţionat că instanţele au ignorat cu
desăvârşire şi termenul legal de trei luni pentru introducerea unei cereri de revizuire. În atari
circumstanţe, Curtea a considerat că revizuirea din speţă nu a constituit o încercare reală de a
corecta greşelile comise în timpul examinarii cazului, ci a constituit un apel disimulat, efectele
lui demoland principiul securităţii raporturilor juridice. Prin urmare, Curtea a constatat o violare
a articolului 6 parag. 1 din Convenţie.
În cauza Istrate c. Republicii Moldova, cererea iniţială a reclamantului adresată Curţii se
referea la neexecutarea unei hotărâri definitive din iulie 1998. După comunicarea dosarului către
Guvern, Curţii de Apel i-a fost înaintată o cerere de către partea adversă din dosar, cerere datată
cu decembrie 1998. Reclamantul s-a plâns că cererea ar fi fost falsificată şi că, de fapt, ea a fost
depusă după comunicarea dosarului către Guvern. Curtea de la Strasbourg a constatat şi ea că
cererea de apel din cauză avea o ştampilă de intrare a Curţii de Apel datată cu mai 2002 şi şi-a
exprimat îngrijorarea în legătură cu acest fapt. Ea a considerat că situaţia, combinată cu
împrejurarea că reclamantul nici nu a fost informat despre judecarea apelului, constituie o violare
a dreptului la un proces echitabil, în sensul dat de articolul 6 parag. 1 din Convenţie.
O altă modalitate de încălcare a principiului securităţii raporturilor juridice a fost
remarcată de către Curte în cauza Asito c. Republicii Moldova (nr. 2). În acest caz, o companie
care era asigurată de compania reclamantă a fost acţionată în judecată de către o bancă şi, în baza
unei hotărâri irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie, a fost obligată să-i plătească despăgubiri în
mărime de 882,000 lei plus cheltuieli de judecată în valoare de aproximativ 40,000 lei. Ulterior,
o companie terţă, care nici măcar nu a fost parte în proces, a înaintat o cerere Curţii Supreme de
Justiţie în baza articolului 250 din Codul de Procedură Civilă prin care a solicitat rambursarea de
către compania asigurată de compania reclamantă a unor cheltuieli de judecată în cuantum de
91,000 lei. Această din urmă companie a pretins ca ar fi fost împuternicită de bancă să intervină
în acest dosar, ca prestator de servicii juridice. Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea şi a
obligat compania asigurată de ASITO să ramburseze suma cerută de compania terţă.
Curtea Europeană a constatat că, potrivit articolului 250 din Codul de Procedură Civilă,
instanţa care a omis să se pronunţe în hotărârea sa asupra unui capat de cerere formulat de către
parţi în timpul procesului, poate să emită ulterior o hotărâre suplimentară. Această posibilitate nu
este, de regulă, contrară principiului securitatii raporturilor juridice. În cazul de faţă însă,
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compania terţă care a solicitat compensarea unor cheltuieli de judecata nici măcar nu fusese parte
în proces. Prin urmare, hotărârea suplimentară nu purta asupra unor omisiuni făcute în hotărârea
pricipală, ci asupra unor noi pretenţii. Efectele sale s-au dovedit a fi incompatibile cu principiul
securităţii raporturilor juridice.
O altă hotărâre în care s-a constatat încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice
a fost în cazul Macovei c. Republicii Moldova. În acest caz, un grup de persoane au semnat
contracte privind pensii suplimentare cu o companie de asigurari – ASITO. Întrucât compania în
cauză a încetat să-şi mai respecte obligaţiile contractuale, reclamanţii au acţionat-o în judecata şi,
între anii 2001-2002, au obţinut hotărâri irevocabile în favoarea lor, hotarâri prin care s-a stabilit
că ASITO nu avea dreptul să denunţe unilateral contractele şi era obligată să se conformeze
angajamentelor sale. Ulterior, în urma demersurilor companiei ASITO, Procurorul General a
facut un recurs în interesul legii în cadrul Curţii Supreme de Justiţie sub motivul că jurisprudenţa
instanţelor naţionale n-ar fi fost una uniformă. Acesta a solicitat Curţii Supreme să stabilească
dacă era sau nu în drept ASITO sa denunţe unilateral contractele în cauză. Curtea Supremă de
Justiţie a decis în favoarea companiei ASITO, considerând că aceasta avea dreptul să rezilieze
contractele. Decizia Curţii Supreme însă urma să aibă efect doar în privinţa litigiilor viitoare, nu
şi în privinţa celor terminate.
Cu toate acestea, imediat dupa pronuntarea hotărârii Curţii Supreme de Justiţie, compania
ASITO a iniţiat noi procese cu identitate de obiect, părţi şi cauză, solicitând, în baza hotărârii
Curţii Supreme, rezilierea contractelor. Instanţele au acceptat noile cereri ale companiei şi,
motivând cu argumentele deciziei Curţii Supreme, au dispus rezilierea contractelor.
Curtea Europeana a considerat că atunci când instanţele naţionale au admis noile acţiuni
înaintate de ASITO în baza unor procese care se bucurau de autoritatea lucrului judecat, acestea
au încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Altfel spus, noile hotărâri adoptate de către
instanţele naţionale au golit de conţinut efectul primelor hotărâri adoptate în favoarea
reclamanţilor. Astfel, a fost violat articolul 6 parag. 1 din Convenţie.
O ultimă modalitate de încălcare a principiului securităţii raporturilor juridice constatată
de Curte în cauzele împotriva Republicii Moldova a fost ignorarea termenului de prescripţie de
către instanţele naţionale. Asa s-a întamplat, de exemplu, în cauza Baroul Partner-A c.
Republicii Moldova, unde compania reclamantă a cumpărat de la stat o carieră de piatră. Peste
şase ani, Procurorul General a intentat o acţiune prin care a solicitat anularea contractului de
vânzare-cumpărare pe motiv că preţul plătit ar fi fost prea mic. Compania reclamantă a susţinut
în faţa instanţelor că dreptul la acţiune al Procurorului General era prescris, însă fără succes,
întrucât instanţele naţionale au calculat termenul de prescripţie de la data la care Procurorul
General ar fi aflat despre circumstanţele care, în viziunea sa, justificau anularea contractului.
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Curtea a menţionat că respectarea condiţiilor de admisibilitate atunci când sunt îndeplinite acte
procedurale constituie un aspect important al dreptului la un proces echitabil. Rolul pe care îl au
termenele de prescripţie este unul deosebit, interpretat fiind în lumina preambulului Convenţiei
care proclamă preeminenţa dreptului ca fiind parte a patrimoniului comun al Statelor
contractante. În acest sens, Curtea a considerat că nimic nu a împiedicat Guvernul sau pe
Procurorul General să afle din timp circumstanţele pe care le considerau relevante. Prin urmare,
interpretarea dată de către instanţele naţionale regulilor referitoare la calcularea termenului de
prescripţie a avut un efect care era incompatibil cu principiul securităţii raporturilor juridice
garantat de articolul 6 din Convenţie.
Chiar dacă mai rar decât în cazurile cu încălcarea principiului securităţii raporturilor
juridice, Curtea a constatat încălcarea articolului 6 şi în privinţa motivării deciziilor şi a
răspunsurilor date la argumentele părţilor.
Curtea a menţionat în nenumărate rânduri că, potrivit articolului 6 din Convenţie,
instanţele au obligaţia de a argumenta în mod corespunzator afirmaţiile, precum şi dovezile
aduse de către părţi. Cu toate acestea, articolul 6 nu impune detalierea fiecărui argument. Măsura
în care această obligaţie devine incidentă variază în funcţie de natura deciziei şi urmează a fi
determinată în lumina circumstanţelor cazului.
Astfel, atunci când o persoană acuzată de săvârşirea unei infracţiuni îi prezintă instanţei
un alibi şi susţine că la data şi ora la care a fost săvârşită infracţiunea se afla în altă parte şi în
compania altor persoane, instanţa nu poate trece cu vederea, pur şi simplu, un astfel de argument.
Anume aceasta a fost maniera în care au procedat instanţele în cazurile Gradinar c. Republicii
Moldova şi Vetrenco c. Republicii Moldova. Curtea a considerat că un astfel de argument, daca
s-ar fi dovedit a fi veridic, ar fi putut influenţa în mod determinant soluţia dată de instanţă.
Pentru acest motiv, instanţa nu-l poate trece cu vederea pur şi simplu, fara a afecta caracterul
echitabil al procesului per ansamblu.
Spre deosebire de cauzele descrise mai sus, în cazul Coroi c. Republicii Moldova
(decizie), unde reclamantul s-a plâns că instanţa de apel nu a dat un răspuns detaliat tuturor
argumentelor invocate de el, Curtea a ajuns la o altă concluzie. Curtea a considerat că
argumentele invocate de reclamant în apel nu erau de o asemenea natură încât să necesite o
expunere amanunţită a instanţei de apel asupra lor. Altfel spus, Curtea a considerat că
argumentele invocate de către reclamant în apelul său nu aveau puterea să răstoarne soluţia
cazului dacă ar fi fost considerate valide.
Probleme relative la motivarea insuficientă a hotărârilor pot fi întâlnite adesea în
procesele legate de contravenţii. Chiar dacă asemenea cauze au un caracter penal, în sensul
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noţiunii autonome prevăzute de articolul 6 din Convenţie, instanţele naţionale din Republica
Moldova par să nu o conştientizeze, încălcând aşadar dispoziţiile articolului sus-menţionat.
Un exemplu este cauza Fomin c. Republicii Moldova, cauză în care reclamantul a fost
sancţionat în baza Codului Contravenţional al Republicii Moldova pentru faptul că ar fi insultat o
altă persoană. Curtea a constatat că atât instanţa de fond, cât şi cea de apel au început descrierea
situaţiei de fapt prin a-l acuza pe reclamant că ar fi săvârşit contravenţia, ignorând cu desăvârşire
argumentele pe care acesta le-a formulat în apărarea sa şi omiţând menţiunea lor în hotărâri.
Curtea a considerat că argumentele aduse de către reclamant nu erau în mod evident inadmisibile
sau irelevante, astfel încât instanţele aveau obligaţia de a le examina. Faptul ca acestea nici
măcar nu le-au menţionat în hotărâri, a semnificat o încalcare de către instanţele naţionale a
dreptului reclamantului la un proces echitabil.
În cauza Plotnicova c. Republicii Moldova, Curtea a constatat violarea articolului 6
parag. 3 din Convenţie având în vedere că instanţele au ignorat solicitarea reclamantului de a fi
ascultat un martor şi pentru că procurorul nu a pus la dispoziţia apărării toate materialele
anchetei. Astfel, reclamanta, femeie de afaceri, a fost acuzată de escrocherie pentru că ar fi
împrumutat bani de la patru persoane, bani pe care nu i-ar fi întors. În cadrul procesului penal,
reclamanta a solicitat ascultarea în calitate de martor a unuia dintre creditorii săi pentru a
demonstra că acestuia i-au fost restituiţi banii. Cu toate acestea, instanţele de judecată au ignorat
solicitarea reclamantei şi nici măcar nu au adoptat o decizie privind admiterea sau respingerea sa.
În plus, în cadrul anchetei, organul de urmărire a solicitat intervenţia unei comisii rogatorii din
Franţa. Rezultatele obţinute în urma acestei proceduri erau favorabile reclamantei, însă
procurorul nu a considerat de cuviinţă sa le puna la dispoziţia apărării şi nici să le anexeze la
dosar. Curtea a reiterat că din motive de echitate a procedurii, acuzaţia trebuie să pună la
dispoziţia apărării orice piesa probantă favorabilă sau nu acuzatului.
În cauza Dan c. Republicii Moldova, reclamantul acuzat de luare de mită a fost achitat în
primă instanţă. Acuzarea se baza în principal pe declaraţiile testimoniale. Audiind martorii
acuzării, prima instanţă a exprimat dubii cu privire la veridicitatea declaraţiilor lor. Cea de-a
doua instanţă însă a avut o altă părere în această privinţă, chiar daca nu i-a ascultat în persoană,
ci doar citindu-le depoziţiile. Prin urmare, Curtea de Apel a casat hotărârea de achitare şi l-a
condamnat pe reclamant. Curtea a considerat că, având în vedere miza mare a procesului pentru
reclamant, era imperios necesar pentru Curtea de Apel să-i audieze pe martorii acuzării, pentru aşi putea forma o părere justă despre credibilitatea lor. Aprecierea veridicităţii declaraţiilor
testimoniale este o sarcină complexa care, de obicei, nu poate fi efectuată prin simpla parcurgere
a textelor depoziţiilor. Judecătorul trebuie să-l observe pe martor, să-i vadă reacţiile şi să-i pună
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întrebări înainte de a-si crea o părere despre credibilitatea lui. Întrucât Curtea de Apel nu a
procedat aşa, Curtea a constatat violarea articolului 6 parag. 1 din Convenţie.
O problema asemănătoare poate fi dedusă şi în cauza Popovici c. Republicii Moldova, caz
în care reclalmantul a fost achitat în primă instanţă de către Curtea de Apel. Curtea Supremă,
judecând recursul în ultimă instanţă, a casat acea hotărâre. Judecând din nou fondul cauzei,
aceasta l-a condamnat pe reclamant la pedeapsa detenţiei pe viaţă fără a-l audia şi fără a
administra probele. Curtea a considerat că nu era posibil ca instanţa supremă să judece fondul
cauzei fără a-l audia pe acuzat în persoană şi fără a administra probele în prezenţa lui,
constatând, prin urmare, o violare a Articolului 6 parag. 1 din Convenţie.
Un caz clasic de violare a articolului 6 îl constituie cauza Ziliberberg c. Republicii
Moldova, caz în care reclamantul, sancţionat cu plata amenzii pentru savarşirea unei contravenţii
administrative, nu a fost citat, sau mai bine zis a fost citat cu o mare întârziere la şedinţa Curţii
de Apel în care s-a examinat şi s-a respins recursul său. Curtea a considerat că reclamantul nu-şi
putea pregăti o apărare rezonabilă în condiţiile în care nici nu a ştiut data în care a avut loc
şedinţa Curţii de Apel şi a constatat violarea articolului 6 din Conventie.
În final, o ultimă problemă de aplicabilitate a articolului 6 din Convenţie constatată de
către Curte a fost violarea principiului prezumţiei de nevinovăţie în acelaşi caz Popovici. În
timpul desfăşurării procesului penal, până la pronunţarea unei soluţii de către instanţă,
Procurorul General a dat un interviu în care l-a numit pe reclamant „cap al unei organizaţii
criminale”. Curtea a considerat că o asemenea declaraţie făcută de o persoană într-o astfel de
funcţie constituia o afirmare a culpabilităţii reclamantului care împingea publicul să creadă în
aceasta, influenţând instanţa.

Articolul 8
Potrivit articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are
dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie. Conceptul de viaţă privată este o noţiune
largă ce se referă, printre altele, şi la integritatea psihică a persoanei. La rândul ei, integritatea
psihică a fost definită în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg ca înglobând şi noţiunea de
reputaţie. Prin urmare, respectul pentru viaţa privată a unui individ, în sensul dat de articolul 8
din Convenţie, presupune şi respectul pentru onoarea, demnitatea şi reputaţia sa.
Articolul 8 din Convenţie nu doar că obligă statul să nu comită ingerinţe arbitrare în viaţa
privată a persoanei, ci, mai mult, îi impune acestuia să adopte măsuri menite să protejeze
individul de ingerinţele arbitrare ale particularilor. Astfel de măsuri constau în adoptarea şi
implementarea unor legi care să interzică şi să sancţioneze orice atacuri nejustificate împotriva
demnităţii indivizilor.
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Problema care se iveşte în mod firesc şi ţine de dreptul la protecţia demnităţii persoanei
este aceea că el vine în contradicţie directă cu un alt drept fundamental: cel al libertăţii de
exprimare. În jurisprudenţa sa constantă, Curtea a menţionat că libertatea de exprimare constituie
un element fundamental al societăţii democratice şi că garanţiile oferite presei au o importanţă
majoră. Cu toate că presa nu trebuie să depăşească anumite limite, în special în cazul respectului
drepturilor altora, datoria acesteia rămâne a de a comunica informaţii şi idei referitoare la
subiecte de interes public. Presa are această obligaţie, iar publicul are dreptul de a beneficia de
aceasta. În sens contrar, presa nu şi-ar putea juca rolul de „câine de pază” al societatii.
Prin urmare, în fiecare caz în care se pune problema protecţiei demnităţii persoanei în
conformitate cu articolul 8 din Convenţie, intervine imperativul unui just echilibru dintre aceasta
şi libertatea de exprimare.
Curtea de la Strasbourg a examinat nenumărate cazuri cu incidenţa articolului 10 din
Convenţie, inclusiv în privinţa Republicii Moldova, unde jurnalişti au fost sancţionaţi de către
instanţele naţionale pentru defăimare şi unde Curtea a trebuit să evalueze dacă instanţele
naţionale au reuşit sau nu să stabilească un just echilibru între cele două drepturi: libertatea de
exprimare a presei şi demnitatea persoanei.
De cele mai multe ori, în cazurile împotriva Republicii Moldova, Curtea a stabilit că
instanţele naţionale au exagerat în intenţia lor de a proteja demnitatea unor persoane, mai cu
seamă a unor politicieni aflaţi la guvernare. Astfel, Curtea a considerat în patru cauze că dreptul
la protecţia reputaţiei deputatului Victor Stepaniuc nu era mai important decât dreptul ziarului
Flux de a prezenta informaţii de interes public, chiar şi în condiţiile în care limbajul folosit în
articolele de ziar la adresa deputatului nu era tocmai blând.
Alta a fost concluzia în cauza Flux 6, unde balanţa Curţii a fost înclinată în favoarea
reputaţiei victimei defăimării. În acest caz, nu mai era vorba de un politician, ci de directorul
unui liceu care a fost acuzat de luare de mită de la părinţii elevilor. Mita în învăţământ este, cu
siguranţă, un subiect de mare interes public. Totuşi, Curtea nu a fost motivată să considere că
libertatea de exprimare trebuia să aibă întâietate în acest caz, în raport cu reputaţia persoanei.
Curtea a reţinut că ziarul Flux a publicat o scrisoare anonimă în care se aduceau acuzaţii grave
directorului liceului Spiru Haret, fără a depune eforturi rezonabile pentru verificarea autenticităţii
învinuirilor aduse. Curtea a statuat că libertatea de exprimare nu conferă presei un drept absolut,
un drept de a acţiona într-un mod iresponsabil, acuzând indivizii de fapte penale şi fără a aduce
probe cu privire la aceasta. Faptul că ulterior, în cadrul procesului de judecată, ziarul Flux a adus
martori care să confirme acuzaţia referitoare la mită, nu a influenţat opinia Curţii potrivit căreia
investigaţia de presă trebuia făcută înainte de publicarea articolului şi nu după ce cazul a ajuns în
instanţă. Curtea a mai reţinut că ziaristul de la Flux nici nu l-a contactat pe directorul liceului
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pentru a-i cere opinia vis-à-vis de învinuirile grave care i se aduceau. Mai mult, atunci când
profesorii liceului au vrut să publice o replică la acuzaţiile care li s-au adus, ziarul Flux i-a
refuzat acest drept. După ce replica a fost totuşi publicată în ziarul Jurnal de Chişinău, ziarul
Flux a mai publicat un articol în care, folosind un limbaj înjositor, repeta acuzaţiile referitoare la
mită şi făcea insinuări cu privire la relaţia amoroasă dintre directorul liceului şi una dintre
profesoarele de acolo. Curtea a considerat inacceptabil un astfel de comportament, având în
vedere interesul public de a proteja autoritatea şi reputaţia profesorilor în ochii elevilor.
Concluzia Curţii a fost că ziarul a acţionat comiţând încălcări flagrante ale eticii jurnalistice şi
încălcând dreptul la reputaţie al directorului liceului Spiru Haret.
De departe, cel mai important caz privind protejarea demnităţii persoanei a fost cauza
Petrenco c. Republicii Moldova, unde reclamantul a fost acuzat, într-un articol din ziarul
Moldova Suverană, că în perioada sovietică ar fi colaborat cu serviciile de securitate. Instanţele
naţionale în faţa cărora reclamantul s-a plâns de defăimare au respins acţiunea, pe motiv că
afirmaţia în cauza ar fi constituit o judecată de valoare. Având în vedere rolul represiv al
serviciului sovietic de securitate, Curtea a considerat că o atare acuzaţie era de natură să
prejudicieze grav imaginea reclamantului. În plus, spre deosebire de instanţele naţionale, Curtea
a considerat ca enunţul în cauză nu constituia în niciun caz o judecată de valoare, în sensul
articolului 10, ci o informaţie care trebuia probată. Având în vedere gravitatea acuzaţiei aduse
reclamantului, Curtea a concluzionat că motivele pe care s-au fundamentat instanţele naţionale
pentru apărarea libertăţii de exprimare a pârâţilor erau insuficiente pentru a înclina balanţa
raportat la dreptul reclamantului la reputaţie. Din aceste considerente, Curtea a constatat violarea
articolului 8 din Convenţie.
O alta cauză împotriva Republicii Moldova în care Curtea a constatat încalcarea dreptului
la respectarea vieţii private a fost Ciubotaru c. Republicii Moldova. În acest caz, reclamantul a
solicitat schimbarea denumirii etniei înscrise în actele sale de stare civilă, din moldovenească în
română, dar fără succes. Instanţele naţionale i-au cerut să demonstreze că părinţii lui ar fi fost
etnici români şi nu moldoveni. Întrucât la momentul naşterii părinţilor reclamantului - în
perioada interbelică - administraţia de pe teritoriul Basarabiei nu înregistra în actele de stare
civilă decât religia nou-născuţilor, iar nu şi etnia, reclamantul nu avea cum să facă proba pe care
i-au solicitat-o instanţele naţionale. Prin urmare, aceste instanţe au respins acţiunea
reclamantului. Reclamantul a invocat în faţa Curţii încalcarea dreptului său la respectarea vieţii
private pentru motivul că era obligat să accepte, în actele de stare civilă, apartenenţa sa la o etnie
din care nu făcea parte. Curtea a considerat că, de rând cu noţiuni precum numele, genul, religia
şi orientarea sexuală, apartenenţa etnică este şi ea un aspect esenţial al identităţii şi vieţii private
a unei persoane, bucurându-se aşadar de protecţia articolului 8 din Convenţie. Curtea nu a pus la
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îndoială dreptul autorităţilor de a solicita probe obiective în privinţa certificării unei etnii. Mai
mult, Curtea a statuat că autorităţile pot respinge cererile de înscriere a unei anumite etnii în
actele de stare civilă atunci când acestea se bazează doar pe motive pur subiective. În acest caz
însă, reclamantul s-a confruntat cu o cerinţă care îl punea în imposibilitatea de a furniza vreo
dovadă în sprijinul solicitării sale, şi asta pentru că legea în vigoare crea bariere de nedepăşit
pentru cineva care solicita înscrierea unei alte etnii decât cea pe care i-au atribuit-o autorităţile
sovietice în acte, în speţă cea română în loc de cea moldovenească. Cerinţa legala impusă
reclamantului de a prezenta probe imposibil de procurat a constituit o sarcină disproporţionată şi
nerezonabilă, având în vedere realităţile istorice ale Republicii Moldova. Prin urmare, Curtea a
constatat violarea articolului 8 din Convenţie.
O problema interesantă privind dreptul la respectarea vieţii private a fost examinată de
Curte în cauza Avram şi alţii c. Republicii Moldova, caz în care un grup de jurnaliste au fost
filmate în momente de intimitate, într-o saună, iar imaginile au fost difuzate de televiziunea
publica la o oră de vârf. Chiar dacă instanţele naţionale le-au acordat reclamantelor despăgubiri
de până la 3 600 de lei, Curtea a considerat că aceste sume erau insuficiente pentru a înlătura
statutul de victime al reclamantelor. Ajungând la aceasta concluzie, Curtea a luat în considerare
gravitatea ingerinţei în dreptul reclamantelor la respectarea vieţii private şi repercursiunile grave
pe care o asemenea ingerinţă le putea avea asupra lor. Din acest motiv, Curtea a constatat
violarea articolului 8 din Conventie.
Judecătorul ales în numele Republicii Moldova nu a fost de acord în totalitate cu soluţia
Curţii, prezentând o opinie concurentă în care considera că judecătorii de la Strasbourg trebuiau
să se expună şi asupra unui alt capăt de cerere al reclamantelor, cel referitor la eficienţa anchetei
în problema filmării clandestine din saună, de către colaboratori ai Ministerului de Interne. Este
adevărat ca problema a fost lăsată în suspensie de către Curte, fără a fi identificată o soluţie şi
pentru ea.
O altă problemă constatată de către Curte în câteva cauze împotriva Republicii Moldova
s-a referit la violarea dreptului la respectarea domiciliului. Astfel, în cauza Gutu c. Republicii
Moldova, Curtea a constatat că pătrunderea poliţiştilor în curtea reclamantei prin escaladarea
gardului nu era una legitimă, fiind deci contrară şi articolului 8 din Convenţie. Aceeaşi a fost
soluţia în cazul Bisir şi Tulus c. Republicii Moldova, unde poliţiştii au efectuat o percheziţie în
timpul nopţii, tot contrar legii interne şi, respectiv, articolului 8 din Convenţie. Într-un alt caz,
Mancevschi c. Republicii Moldova, Curtea a constatat încălcarea articolului 8 tot pentru violarea
domiciliului, însă din alte motive. Mandatul eliberat de judecătorul de instrucţie pentru
efectuarea percheziţiei în apartamentul şi biroul reclamantului era formulat în termeni foarte
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vagi, fără a specifica ce anume urmăreau să caute anchetatorii în timpul percheziţiei, precum şi
fără a fi indicate motivele pentru care se consideră necesară efectuarea percheziţiei.
Curtea a mai constatat violarea articolului 8 din Convenţie în cauza Iordachi şi alţii c.
Republicii Moldova. Aici, reclamanţii s-au plâns de încălcarea secretului corespondenţei,
încălcare stimulată prin legislaţia naţională deficitară în materie. Curtea a studiat legislaţia
privind interceptările telefonice şi a ajuns la concluzia că aceasta prezenta numeroase lacune
generatoare de abuzuri din partea organelor împuternicite cu efectuarea interceptărilor telefonice.
În plus, Curtea a remarcat faptul că practic toate solicitările de autorizare a interceptărilor erau
admise de către judecătorii de instrucţie şi a subliniat că interceptarea convorbirilor telefonice
constituie o metodă deosebită de intruziune în viaţa privată a unei persoane şi că, din acest
motiv, ea urmeaza a fi aplicată în cazuri excepţionale, doar atunci când există motive suficiente
şi relevante.
Nu doar probleme legate de viaţa privată au fost discutate în hotărârile moldoveneşti cu
privire la articolul 8 din Convenţie, ci şi problemele ce ţin de viaţa de familie. În cauza
Bordeianu c. Republicii Moldova, reclamanta nu a putut obţine, în decursul a patru ani,
executarea unei hotărâri judecatoreşti prin care copilul ei minor îi era încredinţat urmare a
divorţului. Curtea a considerat că autorităţile n-au depus toate eforturile necesare pentru
anihilarea împotrivirilor tatălui copilului şi pentru punerea în executare a hotărârii judecatoreşti.
Curtea a menţionat că executarea hotărârilor referitoare la transmiterea minorilor trebuie să se
facă într-un termen restrâns, având în vedere efectele negative pe care le poate avea trecerea
timpului asupra relaţiilor dintre părinţi şi copiii lor minori.

Articolul 9
Articolul 9 din Convenţie garantează libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie.
Republica Moldova s-a evidenţiat pentru întâia oară, sub aspectul încălcării libertăţii de religie,
prin cauza Mitropolia Basarabiei şi alţii c. Republicii Moldova. În acest caz, autorităţile au
refuzat recunoaşterea şi înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, reclamanţii invocând încălcarea
dreptului lor garantat de articolul 9 din Convenţie. Curtea a decis că refuzul autorităţilor a
constituit o ingerinţă disproporţionată în raport de scopul legitim urmărit şi a constatat violarea
articolului 9.
Alte două cazuri legate de recunoaşterea unor culte religioase au fost cauzele Fusu
Arcadie şi alţii c. Republicii Moldova şi Biserica Adevarat Ortodoxă din Moldova c. Republicii
Moldova.

Ca

şi

în

cazul

Mitropoliei

Basarabiei,

autorităţile

au

refuzat

înregistrarea/recunoaşterea unor culte/biserici. Spre deosebire de Mitropolia Basarabiei însă, în
aceste două cazuri reclamanţii au obţinut hotărâri favorabile la nivel naţional prin care
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autorităţile au fost obligate să le satisfacă cerinţele. În pofida acestor hotărâri, situaţia
reclamanţilor nu s-a ameliorat, întrucât autorităţile au refuzat să le execute. Examinând cererile
sub aspectul dreptului la libertatea religiei, Curtea a constatat că neexecutarea hotărârilor
judecătoreşti în aceste cauze era contrară legii naţionale şi deci că ingerinţa în dreptul
reclamanţilor decurgând din articolul 9 nu era prevazută de lege. Prin urmare, Curtea a constatat
o violare a articolului 9 din Convenţie.
Un caz important cu incidenţa articolului 9 din Convenţie a fost cauza Masaev c.
Republicii Moldova, caz în care reclamantul, musulman, a fost sancţionat pentru că se ruga
împreună cu un grup de aceeaşi religie. Guvernul a susţinut în faţa Curţii că este normal ca
autorităţile să poată impune sancţiuni persoanelor care practică religii nerecunoscute atât timp
cât statele au dreptul să impună recunoaşterea şi înregistrarea cultelor religioase pe teritoriile lor.
Curtea a confirmat argumentul Guvernului în privinţa dreptului statelor de a impune înregistrarea
cultelor religioase. Ea nu a fost de acord însă cu părerea Guvernului potrivit căreia sancţionarea
persoanelor care sunt membri ai unor culte nerecunoscute ar fi compatibilă cu prevederile
Convenţiei. A admite aşa ceva, a menţionat Curtea, ar echivala cu interzicerea confesiunilor
minoritare, nerecunoscute de către stat şi, în consecinţă, ar însemna să admitem că statul poate
dicta unei persoane în cine şi ce să creadă. Curtea a constatat aşadar violarea articolului 9 din
Convenţie.

Articolul 10
Articolul 10 garantează dreptul la libertatea de exprimare. Republica Moldova a fost
găsita vinovată de încălcarea acestui articol de foarte multe ori. Totuşi, aşa cum am spus şi mai
sus, problemele autorităţilor Republicii Moldova legate de acest articol par a se fi rezolvat de la
un timp încoace, dat fiind faptul că, din 2009, Curtea nu mai primeste cereri în care reclamanţii
să invoce încălcarea dreptului lor la libertatea de exprimare.
Cele mai întâlnite hotărâri referitoare la încălcarea articolului 10 s-au referit la procesele
de defăimare, în care ziare sau ziarişti au fost daţi în judecată de către persoane care s-au
considerat prejudiciate. A existat un şir lung de asemenea cazuri, dintre cele clasice numărânduse şapte cereri ale ziarului Flux, unde publicaţia reclamantă a fost sancţionată pentru defăimarea
mai multor persoane, în majoritate politicieni. În practic toate aceste cazuri, Curtea a considerat
ca sancţiunile impuse ziarului reclamant n-au fost necesare într-o societate democratică,
deoarece interesul publicului de a beneficia de informaţii de interes general prevala asupra
interesului personal al politicienilor vizaţi, şi anume cel de a-şi păstra intactă reputaţia. În plus, în
unele dintre cazuri, instanţele naţionale nu au reuşit să facă o distincţie clară între informaţii şi
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judecăţile de valoare, iar în altele nu au acordat atenţie argumentelor pârâţilor care încercau să
dovedească faptul că afirmaţiile pretins defăimătoare erau adevărate.
Cazuri mai grave in care s-a constatat încălcarea articolului 10 au fost câteva în care
autorităţile au interzis efectiv unele publicaţii incomode. Este cauza Timpul Info Magazin şi
Anghel c. Republicii Moldova, caz în care, urmare a unei investigaţii jurnalistice referitoare la
achiziţionarea unui lot de maşini de către Guvern, ziarul şi ziarista în cauza au fost acţionaţi în
judecata, fiindu-le impusă plata unor sume atât de mari, încât ziarul a fost nevoit să-şi declare
falimentul. Curtea a constatat în primul rând că articolul în cauza a fost scris cu bună-credinţă şi
purta asupra unor chestiuni de interes general sporit, iar în al doilea rând că sancţiunea impusă
reclamanţilor a fost atât de mare, încât a fost de natură a descuraja dezbaterile pe teme de interes
general.
Un alt caz în care a fost interzisă o publicaţie este Kommersant Moldovy c. Republicii
Moldova, unde ziarului reclamant i-a fost blocată activitatea pentru pretinse viziuni separatiste ce
constituiau un pericol la adresa siguranţei naţionale. Curtea a constatat că decizia de scoatere în
afara legii a ziarului reclamant nu conţinea niciun argument, ci se limita doar la parafrazarea
prevederilor legale pe care se întemeia. În atari circumstanţe, măsura nu putea fi considerată
drept necesară într-o societate democratică, încălcând aşadar prevederile articolului 10.
În cazul Amihalachioaie c. Republicii Moldova, reclamantul, preşedinte al Uniunii
Avocatilor, a fost sancţionat de către Curtea Constituţională pentru faptul că a criticat o hotărâre
a acesteia. În speţă, reclamantul a declarat într-un interviu că acea hotărâre a Curţii
Constituţionale va crea haos în profesia avocaţilor şi că, în acest sens, se impune întrebarea dacă
insăşi Curtea Constituţională este constituţională, atât timp cât aceasta nu respectă jurisprudenţa
Curţii Europene. Curtea Europeana a reţinut că aceste remarci nu erau grave şi/sau ofensatoare la
adresa judecătorilor Curţii Constituţionale. Prin urmare,sanctionarea reclamantului nu era
justificată.
Un caz de o importanţă majoră şi de aplicare a articolului 10 din Convenţie a fost cazul
Manole şi alţii c. Republicii Moldova. În acest caz, pentru prima oară Curtea a constatat violarea
articolului 10 din Convenţie pentru instituirea cenzurii la compania publică de televiziune, în
speţă la televiziunea naţională a Republicii Moldova (TRM). Reclamanţii, un grup de jurnalişti
de la televiziunea naţională, s-au plâns că, începând cu anul 2001, în cadrul companiei a fost
instaurată cenzura, astfel încât au fost interzise anumite subiecte cum ar fi deportările şi
represiunile politice staliniste, sau anumite sintagme precum „limba română”. În plus, au fost
intezise reportajele care ar reflecta punctul de vedere al opoziţiei, fiind permise exclusiv cele
care reflectau punctul de vedere al partidului de guvernământ.
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Curtea a menţionat că, în calitatea sa de garant suprem al pluralismului, statul are
obligaţia pozitivă de a garanta publicului accesul la informaţie prin intermediul televiziunii şi
posturilor de radio, sub condiţia imparţialităţii şi a varietăţii acesteia. Informaţiile trebuie să
acopere tot spectrul de opinii politice din societate, iar statul nu trebuie să restricţioneze
diseminarea acestora. Autorităţile nu sunt obligate să înfiinţeze un post public de televiziune.
Însă, atunci când decid să o facă, acestea trebuie să respecte principiul pluralismului de opinii.
Având în vedere accesul limitat al populaţiei din zonele rurale ale Republicii Moldova, zone care
constituie aproximativ 60% din populaţia ţării, la serviciile de televiziune prin cablu şi satelit,
Curtea a considerat că era fundamental pentru traseul democraţiei din Republica Moldova ca
televiziunea naţională să funcţioneze în baza principiilor descrise mai sus.
Pentru a atinge aceste scopuri, era esenţial ca legea internă să garanteze o independenţă
propriu-zisă a serviciilor naţionale de televiziune, protejându-le de imixtiunile politice. Nu aşa sa întâmplat şi în cazul TRM-ului, întrucât organul care conducea compania, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, avea o componenţă care nu putea asigura o astfel de
independenţă. Aşadar, din cei 9 membri ai săi, 3 erau numiţi de Parlament, 3 de Guvern şi 3 de
Preşedintele statului, fără vreo garanţie împotriva revocării. Conducerea companiei era numită de
către Parlament, la propunerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În condiţiile în care,
dupa 2001, puterea politică din Republica Moldova era concentrată în mâinile unui singur partid,
era imposibil ca televiziunea naţională sa fi fost independentă şi imparţială conform legii în
vigoare. Prin urmare, Curtea a constatat violarea articolului 10 din Conventie, statul
neîndeplinindu-şi obligatia pozitivă de a garanta pluralismul opiniilor şi libertatea de exprimare
în cadrul televiziunii naţionale.
De o maximă importanţă şi generatoare de noi viziuni jurisprudenţiale este cauza Guja c.
Repulicii Moldova. În

acest caz, Marea Cameră a Curţii dezbătut aşa-numita problemă

„whistleblowing”, care semnifică, în sensul englezesc al sintagmei, „pâră, turnătorie”. Înţelesul
pozitiv al acesteia exprimă ideea de „voce a conştiinţei”. Termenul de „whistleblower” se referă,
în cel din urmă înţeles, la angajatul care trage un semnal de alarmă în privinţa ilegalităţilor
comise la locul său de muncă, ilegalităţi despre care a aflat în virtutea atribuţiilor lui de serviciu.
Asemenea angajaţi sunt de obicei stigmatizaţi sau chiar concediaţi, fapt care contravine dreptului
lor la libertatea de exprimare.
În cazul Guja, reclamantul, purtător de cuvânt al Procuraturii Generale, a trimis unui ziar
o scrisoare adresată Procurorului General de către vicepreşedintele Parlamentului. În acea
scrisoare, ultimul îi reproşa pe un ton dur Procurorului General începerea urmăririi penale a unui
grup de poliţişti acuzaţi de abuzuri şi îi sugera să o înceteze. După publicarea în ziar a copiei
scrisorii, reclamantul a fost eliberat din funcţie pentru divulgarea unor documente secrete.
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Chiar dacă reclamantul avea obligaţia loialităţii faţă de angajator, Curtea a stabilit ca
dreptul său de a comunica informaţii de interes general a prevalat în acest caz. În plus, Curtea a
stabilit un set de criterii care trebuie îndeplinite pentru ca angajatul care divulgă informaţii de
interes public să se bucure de protecţia articolului 10 din Convenţie.

Articolul 11
Articolul 11 al Convenţiei garantează doua drepturi distincte, şi anume dreptul la asociere
şi dreptul la întrunire. Ultimul reprezintă posibilitatea persoanei de a manifesta în mod paşnic
împreună cu alţii.
Republica Moldova a creat o jurisprudenţă bogată prin încălcarea acestui articol, iar
campionii promovării dreptului la întrunire în Moldova pot fi uşor identificaţi: fraţii Brega şi
organizaţia Hyde Park. Ei sunt sursa unei bune părţi din cererile împotriva Republicii Moldova,
cereri soldate cu adoptarea unor hotărâri de condamnare. Totuşi, trebuie menţionat că, după anul
2009, autorităţile au devenit mult mai atente atunci când este incident dreptul la libertatea
întrunirilor. Întradevăr, Curtea nu a mai înregistrat de câţiva ani cereri cu şanse de succes în
privinţa acestui articol, iar problema pare să-şi fi găsit rezolvarea.
Cu toate acestea, nu pot să nu prezint câteva din cele mai importante cauze cu aplicarea
articolului 11. În grupul de cazuri Hyde Park, membrii organizaţiei au fost împiedicaţi de mai
multe ori să desfăşoare mitinguri de protest paşnice pentru a-şi exprima opinia faţă de anumite
politici ale guvernului. De fiecare dată, mitingurile au fost întrerupte brutal de către poliţie din
motivul că reclamanţii ar fi ultragiat poliţiştii si s-ar fi opus reţinerii. De fiecare dată însă,
reclamanţii înregistrau video protestele lor. Din înregistrări, se putea lesne observa că
demonstraţiile lor erau absolut paşnice şi că acuzaţiile aduse de către poliţie erau nefondate. Din
acest motiv, Curtea a constatat violarea articolului 11 din Convenţie în toate dosarele
organizaţiei Hyde Park, şase la numar, şi în câteva cereri depuse separat de către reclamantul
Ghenadie Brega.
În cauza Partidul Popular Creştin Democrat c. Republicii Moldova, Curtea a examinat
un alt aspect al articolului 11, şi anume dreptul la asociere. În acest caz, Ministerul Justiţiei a
dispus suspendarea activităţii partidului reclamant pentru faptul că acesta a organizat în perioada
2002-2004 demonstraţii neautorizate. Ministerul Justiţiei a invocat trei motive principale pentru
care a aplicat măsura suspendării: că PPCD nu a obţinut o autorizaţie de protest de la Primăria
Chişinău, că PPCD a implicat minori într-o manifestaţie cu caracter politic şi că PPCD a chemat
la violenţă, cântând versurile „Mai bine mort decât comunist”. Curtea a considerat că măsura
luată de autorităţi era disproporţionată în raport cu scopul legitim vizat. Pentru aceasta, Curtea a
examinat pe rând motivele şi a ajuns la concluzia că sancţiunea suspendării unui partid de
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opoziţie pentru organizarea unui miting neautorizat era mult prea dură. Contravenţia era, în mod
normal, sanctionabila cu o amendă de câteva sute de lei. Referitor la prezenţa copiilor în cadrul
demonstraţiilor organizate de PPCD, Curtea a menţionat că, de principiu, este la discreţia
părinţilor de a le permite sau nu copiilor lor participarea la întrunirile politice. În final, în ceea ce
ţine de aşa-zisul îndemn la acte de violenţă, Curtea nu a fost convinsă că acele versuri ar fi
reprezentat un îndemn veritabil la acte de violenţă impotriva partidului de guvernământ. Prin
urmare, Curtea a decis că, în acest caz, autorităţile au încălcat dreptul la libera asociere garantat
partidului reclamant de articolul 11 din Convenţie.
Un caz recent, de rezonanţă în mijloacele mass-media, a fost cazul Genderdoc-M c.
Republicii Moldova, unde, în anul 2005, unui ONG i s-a refuzat autorizaţia de organizare a unei
demonstraţii paşnice, în vederea susţinerii drepturilor comunităţii LGBT. Problema legată de
articolul 11 din Convenţie nu a mai fost decisă pe cale contencioasă, întrucât Guvernul a admis
violarea acestui articol. Ceea ce suscită interesul în acest caz este faptul că, admiţând violarea
dreptului, agentul guvernamental a declarat că în acea perioadă au fost respinse mai multe cereri
de autorizare a întrunirilor paşnice de către autorităţi.
Articolele 13 şi 14
Articolul 13 din Convenţie obligă statele să instituie remedii la nivel naţional împotriva
violărilor drepturilor garantate de aceasta. Lipsa remediilor nu este întotdeauna imputabilă
sistemului judiciar din Republica Moldova sau modului în care acesta funcţionează, deoarece,
instituirea lor depinde mai degraba de Parlament. Cu toate acestea, s-au înregistrat cazuri în
jurisprudenţa Curţii când constatarea violării articolului 13 a avut la bază proasta funcţionare a
sistemului de protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova. Mă refer aici la cazurile
privind relele tratamente aplicate de către poliţie, în care, urmare a unor anchete ineficiente,
reclamanţilor le-a fost blocată calea despagubirilor civile. O particularitate a justiţiei din
Republica Moldova, moştenită de la defuncta URSS, este accea că de motivul pentru care s-a
dispus neînceperea urmăririi penale depind şansele de succes ale unei eventuale cereri de
despăgubiri înaintate instanţelor civile. Astfel, dacă plângerea penală a fost respinsă din motivul
că fapta nu întruneşte elementele unei infracţiuni sau că faptele nu s-au adeverit, instanţele civile
nu vor mai examina pretenţiile reclamantului şi nu vor efectua o verificare de sine statatoare, ci
le vor respinge, făcând trimitere la decizia penală. Aşa s-a întâmplat, de exemplu, în cauzele
Corsacov c. Republicii Moldova şi Parnov c. Republicii Moldova. Curtea a constatat violarea
articolului 13 din Convenţie, deoarece reclamanţii nu au avut posibilitatea de a pretinde
despăgubiri, în faţa instanţelor civile, ca urmare a anchetei penale deficiente.
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Alte cazuri în care s-a constatat violarea articolului 13 au fost cele referitoare la lipsa de
remedii efective împotriva neexecutarii hotărârilor judecatoreşti definitive. Cu toate acestea,
problema a fost soluţionată odată cu adoptarea Legii nr. 87/2001.
În privinţa articolului 14, acesta garantează dreptul de a nu fi discriminat în exercitarea
drepturilor şi libertătilor pe care le garantează Convenţia. Unul din cazurile în care Republica
Moldova a fost condamnată pentru încălcarea acestui articol a fost Genderdoc-M c. Republicii
Moldova, unde Curtea a constatat discriminarea organizaţiei reclamante pe motiv de orientare
sexuală a membrilor săi.

Articolul 1 al Protocolului 1
Articolul 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei garantează respectarea dreptului de
proprietate. De rând cu articolul 6 (dreptul la un proces echitabil), acest articol este unul din cele
mai des încălcate în Republica Moldova. Acest lucru este firesc, deoarece majoritatea
problemelor cu care se confruntă sau s-a confruntat Republica Moldova până în prezent privesc
neexecutarea hotărârilor judecatoreşti sau încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice.
Ambele cazuri se referă atât la articolul 6, cât şi la dreptul garantat de articolul 1 din Protocolul
nr. 1. Prin urmare, în mai toate dosarele în care Curtea a constat o violare a articolului 6 pe motiv
de neexecutare a hotărârilor judecatoresti sau de încălcare a principiului securităţii juridice, a fost
constatată în acelaşi timp şi încălcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1.
Fireşte că au existat şi cazuri în care Curtea a constatat doar violarea articolului 1 al
Protocolului 1. O asemenea cauză a fost Megadat.com c. Republicii Moldova, caz în care licenţa
de activitate a celei mai mari companii de prestare a serviciilor de internet din Republica
Moldova a fost retrasă urmare a unei omisiuni a companiei de a anunţa Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică despre schimbarea adresei de sediu. Curtea a considerat, printre
altele, că o astfel de sancţiune era disproporţionată în raport cu încălcarea comisă de către
companie. Prin urmare, Curtea a constatat violarea articolului 1 al Protocolului Nr. 1
O situaţie analoagă a avut loc în cauza Bercut SRL c. Republicii Moldova, caz în care
Camera Înregistrării de Stat a retras licenţa de funcţionare a unei şcoli auto pentru faptul ca
aceasta nu ar fi anunţat-o, în termenul prevăzut de lege, despre înlocuirea a doi instructori.
Având experienţa cazului Megadat.com, Guvernul a recunoscut aici existenţa unei violări a
Articolului 1 din Protocolul 1.
Un caz interesant referitor la dreptul de proprietate a fost Balan c. Republicii Moldova.
Guvernul a folosit pe reversul buletinelor de identitate o fotografie a cetăţii Soroca, fotografie
aparţinând reclamantului, fara a-l remunera. Instanţele naţionale au respins cererea reclamantului
la plata despăgubirilor, iar Curtea a considerat că ingerinţa în dreptul reclamantului garantat de
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Articolul 1 al Protocolului nr. 1 a fost contrară legii interne, precum şi disproporţionată în raport
cu scopul legitim vizat.

Articolul 3 din Protocolul nr. 1
Acest articol garantează dreptul la alegeri parlamentare libere. Până în prezent, Republica
Moldova a pierdut un singur dosar cu incidenţa acestui articol, Tanase c. Republicii Moldova,
dosar examinat de către Marea Cameră a Curţii. Reclamantul s-a plâns de faptul că Parlamentul
ar fi adoptat o nouă lege prin care îi îngradea dreptul de a deveni deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, din cauza faptului că, pe lângă cetăţenia Republicii Moldova, mai avea
cetăţenia română. De principiu, ingerinţa în drepturile reclamantului a fost făcută de către
Parlament prin adoptarea legii în discuţie. Ulterior, Curtea Constituţională, sesizată fiind, a decis
prin votul unanim al judecătorilor că legea nu contravenea Constituţiei, şi nici Convenţiei. O cu
totul altă părere a avut Curtea Europeană, care, cu votul unanim al celor 17 membri ai Marii
Camere a reţinut încalcarea dreptului reclamantului garantat de Articolul 3 al Protocolului nr. 1.
Curtea a considerat că măsura impusă nu era proporţională cu scopul legitim urmărit. Mai mult
chiar, Curtea a pus la îndoială însăşi existenţa unui scop legitim vizat în acest caz.
Încheiere
Proaspăt aderatul stat la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Republica Moldova,
şi-a căpătat, în numai 16 ani de la semnarea acestui act şi a Protocoalelor sale, un renume deloc
meritoriu. Cauzele împotriva Republicii Moldova reprezintă o mostră – spun unii chiar un tratat despre „cum să încalci drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei”. Deficienţele
constatate în hotărârile Curţii constituie, prin forţa exemplului şi rigoarea argumentării logicojuridice, o carte de învăţătură pentru autorităţi şi mai cu seamă pentru judecători. Putem constata,
fără pic de tăgadă, că multe din greşelile comise odinioară de către autorităţile Republicii
Moldova nu mai sunt repetate astăzi. Încălcările articolelor 3, 5, 10 şi 11 s-au redus considerabil.
O demonstrează cu prisosinţă statisticile. Şi cum speranţa moare ultima, nutresc şi eu sentimentul
că într-un viitor nu prea îndepărtat, Curtea de la Strasbourg nu va mai zăbovi, în cazul Republicii
Moldova, decât la fineţuri juridice legate de interpretarea Convenţiei. Încălcările grosolane ale
drepturilor omului, comportamentul aspru al autorităţilor statale, erorile judiciare crase vor
deveni istorie.
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§ 4. Precedentul judiciar (M. Poalelungi)
Definirea precedentului judiciar: Precedentul judiciar este considerat a fi o hotărâre
judecătorească anterioară care chiar dacă nu constituie izvor de drept formal, are locul de a
orienta practica judiciară la un moment dat, o hotărâre citată ca exemplu sau analogie pentru a
soluţiona probleme similare de drept în cazuri ulterioare. Precedentul judiciar este rezultatul
interpretării legii de către o instanţă de judecată competentă, rezultat care dezvăluie şi adînceşte
conţinutul unei speţe la regula dezvoltată anterior.
Spre comparaţie, jurisprudenţa (sau practica judiciară) constituie ansamblul de decizii
sau soluţii date de un organ de jurisdicţie în anumite probleme de drept, adica presupune un set
de hotărâri existente, prin care s-au făcut interpretări noi ale unei norme juridice, hotărâri care
pot fi citate ca precedente.
Rolul precedentului judiciar în sistemul de drept intern: După cum se cunoaşte,
precedentul judiciar nu constituie izvor formal în sistemul de drept al RM, care aparţine familiei
de drept romano-germane.
Reorientarea legislaţiei naţionale la standardele europene şi internaţionale de protecţie a
drepturilor omului şi, în special, aderarea Republicii Moldova la Convenţia Europeană pentru
apărarea drepturilor omului a şi libertăţilor fundamentale, a ridicat problema oportunităţii
aplicării în sistemul de drept intern de formaţie continentală a izvorului de drept caracteristic
sistemului de drept comun. S-a stabilit că globalizarea relaţiilor internaţionale economice,
politice, juridice şi de altă natură au condus la o tot mai pronunţată apropiere a instituţiilor de
drept în sensul interferenţei şi extinderii principiilor de reglementare caracteristice sistemelor de
drept romano-germanic şi cel anglo-saxon.
Evoluţia practicii judiciare astăzi se face simţită tot mai mult, întrucît existenţa unei
divergenţe între jurisprudenţa degajată de Curtea europeană a drepturilor omului şi practica
naţională existentă, constituie o problemă de sistem incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei
europene, RM fiind ţinută în virtutea obligaţiilor sale pozitive asumate să adopte măsuri eficiente
cu caracter general pentru a soluţiona această problemă, inclusiv să opereze modificări
legislative în vederea perfecţionării legislaţiei şi conformării ei principiilor formulate de Curte.
Tendinţele contemporane de a reforma sistemul juridic intern presupun inter alia şi
îmbunătăţirea activităţii instituţiilor de drept, fapt de neconceput fără aplicarea relevantelor
practici internaţionale.
Deci, efectele practicii judiciare operante pe plan internaţional necesită abordarea acesteia
şi în context naţional, fiind vizibile orientările de unificare a practicii judiciare în aspectul
convergenţei dreptului naţional cu cel al Convenţiei europene.
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Ţinând cont de obligaţia judecătorului de a respecta legea şi de a o aplica coerent,
impunând părţilor o conduită conformă cu norma de drept pertinentă, rezultă că instanţa într-un
oareacre mod se găseşte pe poziţia de a crea ea înseşi norme pentru părţi. Rolul magistratului
este astfel nu doar de a decide, dar şi de a crea, a descoperi elemente particulare în domeniul
dreptului.
Este cu neputinţă de a nega importanţa considerabilă a precedentului judiciar în
administrarea justiţiei la nivel intern. Când magistratul naţional operează cu precedente, este
proeminentă analiza de sistem a speţei deferite spre a fi soluţionată. Trebuie în prim plan
identificată problema care se pune în speţa respectivă şi examinate argumentele aduse de instanţă
pe marginea speţelor anterioare similare. Este insuficient de a lectura şi cunoaşte hotărârile
precedente care au fost date, este absolut necesar de a penetra în raţionamentele finale dezvoltate
şi a înţelege esenţa acestora, întrucât anume conştientizarea motivelor instanţei care au condus la
adoptarea unei hotărâri de precedent, este elementul-cheie fără de care magistratul este în
imposibilitate să dezvolte o analogie cu alte speţe. Analogia se bazează pe o desprindere a unei
reguli generale cu ajutorul analizei cazuistice.
Cu referire la RM, este proeminent rolul Curţii Supreme de Justiţie, care analizează şi
sintetizează practica judiciară, oferind îndrumări cu privire la clarificarea legii, explică conţinutul
normelor şi defineşte anumite concepte şi termeni care de altfel lipsesc din lege. Hotărîrile
Plenului sunt considerate având forţă de ghidare pentru instanţele judecătoreşti naţionale.
De asemenea, CSJ este preocupată de generalizarea practicii judiciare existente, în acest
sens contribuind la eficientizarea actului de justiţie în stat. Pentru realizarea acestei atribuţii, prin
Hotărârea nr. 4 din 12.03.2004 Plenul CSJ a aprobat Regulamentul cu privire la efectuarea
generalizării practicii judiciare, care stabileşte regulile generalizării, selectării şi prelucrării
practicii judiciare, precum şi modul în care trebuie transmisă informaţia respectivă pentru a fi
inclusă în baza de date a CSJ, care se numeşte Practica judiciară.102
Conform art. 17 Codul de procedură civilă al RM, pentru aplicarea corectă şi uniformă a
legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie generalizează, din oficiu, practica examinării de către
instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii de pricini, adoptă şi dă publicităţii hotărâri
explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a pricinilor civile.
Potrivit art. 7 al. 7 din Codul de procedură penală, hotărârile explicative ale Plenului
Curţii Supreme de Justiţie în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica
judiciară au caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală şi instanţele
judecătoreşti. Conform art. 39 pct. 5 din Codul de procedură penală, Curtea Supremă de Justiţie
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adoptă hotărâri explicative în chestiunile de practică judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei
penale şi procesual penale.
Sunt salutabile modificările recente operate în Codul de procedură penală prin Legea
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al RM din 05.04.2012, privitor la
recursul în interesul legii şi prin Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova din 05.07.2012, în vigoare din 01.12.2012, prin care a fost introdus
un nou mecanism de unificare şi de aplicare unitară a practicii judiciare, şi anume consfinţită
instituţia Avizelor consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie.
Ţinem să menţionăm şi normele procesual-penale care prevăd printre temeiurile de recurs
situaţia când norma de drept aplicată în hotărârea atacată contravine unei hotărâri de aplicare a
aceleiaşi norme date anterior de către Curtea Supremă de Justiţie (pct. 16 al. 1 din art. 427 al
Codului de procedură penală). Aceeaşi lege pune în sarcina judecătorului instanţei de recurs să
determine jurisprudenţa în problemele de drept aplicabilă la soluţionarea hotărârii atacate (al. 2
art. 431). Mai mult ca atât, Legea cu privire la statutul judecătorului califică drept abatere
disciplinară interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionată sau din neglijenţă
gravă, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii judiciare (lit. b, al. 1 art. 22).
Potrivit art. 122 Codul de procedură civilă, dacă în procesul judecării pricinii într-o
instanţă de judecată se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a normelor de drept material sau
procedural, instanţa de judecată solicită Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la
cererea participanţilor la proces, să emită un aviz consultativ cu privire la modul de punere în
aplicare a legii; avizul consultativ se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie; în cazul
în care instanţa de judecată respinge demersul participanţilor la proces privind solicitarea unui
aviz consultativ din partea Plenului CSJ, aceasta va emite o încheiere nesusceptibilă de recurs; în
cazul în care decide respingerea solicitării, Plenul CSJ emite o încheiere motivată irevocabilă
care de asemenea se publică pe pagina web a Curţii; avizul consultativ al Plenului nu mai este
obligatoriu pentru Curte în cazul în care ulterior se modifică legea sau se schimbă modul de
punere în aplicare a acesteia; până la emiterea avizului consultativ al Plenului judecarea pricinii
se amână.
Ultimele sintagme din dispoziţiile legale menţionate supra demonstrează faptul că
crearea unui precedent nu presupune funcţionarea acestuia pentru totdeauna. Precedentul poate fi
depăşit de timp prin noile realităţi sociale, în acest caz, este important să se înţeleagă cum acesta
este depăşit.
Soluţiile neuniforme date de instanţele de judecată în condiţiile unei jurisprudenţe
caracterizate de tendinţe contradictorii, ridică probleme serioase pentru înfăptuirea justiţiei la
nivel intern.
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Ca urmare, recent, în legislaţia RM s-au operat modificări în Legea privind statutul
judecătorului prin Legea nr. 153 din 05.07.2012, în vigoare din 31.08.2012, care vor
responsabiliza comportamentul magistraţilor naţionali şi vor înlătura hotărârile arbitrare de
aplicare neunitară a legislaţiei. În art. 22 a legii menţionate a fost introdusă o nouă abatere
disciplinară – aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, dacă acest
fapt a fost constatat de instanţa ierarhic superioară şi a condus la casarea hotărârii defectuoase
pronunţate. Comiterea repetată a abaterii disciplinare specificate, potrivit art. 23 din Legea
privind statutul judecătorului, constituie temei chiar pentru eliberarea din funcţie a magistratului.
Aşadar, deşi in termenis precedentul juridic în R. Moldova nu este recunoscut ca izvor de
drept, în mod indirect acest rol deja i-a fost conferit.
Elemente de drept comparat: Există ţări (în afara celor cu sistem de drept comun) care
susţin că practica judiciară şi în special deciziile de îndrumare constituie izvoare de drept în sens
formal. Spre exemplu, Codul civil elveţian103, în art. 1, precizează că la soluţionarea pricinilor cu
care este sesizat, judecătorul trebuie să aplice corect legea; în lipsa acesteia, judecătorul aplică
cutuma, în lipsa cutumei el este ţinut să aplice principiile doctrinei şi ale jurisprudenţei, în lipsa
şi a acestora, el va aplica regulile pe care le-ar fi edictat dacă ar fi trebuit să facă munca de
legiuitor. Se recunoaşte în acest fel valoarea practicii judiciare ca şi a unui izvor subsidiar de
drept.
Interpretarea judiciară sau jurisdicţională este deseori utilizată şi în sistemul de drept
italian, fiind abordată ca una naturală, frecventă, concretă şi necesară.
Legea Israelului cu privire la drepturile fundamentale stabileşte că: "Dacă pentru
problema de drept instanţa judecătorească nu a găsit o soluţie în lege, în precedentul judiciar ori
prin analogie, ea o va soluţiona în lumina principiilor libertăţii, justiţiei, echităţii şi păcii,
conform tradiţiilor Israelului".104
În general jurisprudenţa nu este acceptată ca izvor de drept în familia romano-germană,
deşi de exemplu, în ultimul secol, mai ales după al Doilea Război Mondial, în Franţa, problema
de recunoaştere a jurisprudenţei ca izvor de drept a iscat întotdeauna o discuţie contradictorie.
Tipologia

precedentului judiciar: Precedentul judiciar al dreptului comun în mod

tradiţional este divizat în două categorii, clasificare care considerăm că poate fi atribuită şi în
vederea sistematizării precedentului judiciar în sistemul nostru de drept şi anume:
1. Precedentul judiciar obligatoriu potrivit căruia o decizie luată de către o instanţă
superioară, sau de către aceeaşi instanţă într-o decizie anterioară, menţinută de către curţile
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supreme, se consideră precedent cu caracter obligatoriu pentru instanţa în cauză şi toate
instanţele inferioare, care sunt obligate să-l urmeze şi să-l aplice în mod coerent. Curţile supreme
sunt ţinute să nu modifice precedentele degajate anterior, cu excepţia cazului de motive
temeinice privind schimbarea raporturilor şi tendinţelor din societate.
În categoria precedentului judiciar obligatoriu, pot fi incluse toate deciziile stabilite de
Curtea Supremă de Justiţie ca fiind precedente pentru anumite categorii de litigii, avizele
consultative (precedent judiciar obligatoriu intern sau naţional) şi deciziile, hotărîrile Curţii
Europene a Drepturilor Omului (precedent judiciar obligatoriu extern sau internaţional).
2. Precedentul judiciar persuasiv (consultativ), este precedentul pe care instanţele de
judecată sunt autorizate să-l ignore. Ocazional el poate avea un impact convingător asupra
cauzelor ulterioare pentru că este util sau relevant, însă poate fi limitat doar la ghidarea
judecătorul în luarea unei decizii. Precedentul persuasiv include cazurile soluţionate de instanţele
inferioare, de colegi sau de instanţele superioare din alte state (excluzând precedentul judiciar
obligatoriu extern sau internaţional), declaraţiile făcute în recenzii sau tratate academice şi de
drept, anumite circumstanţe excepţionale, raţionamentele neimperative ale instanţelor judiciare
internaţionale, opiniile disidente ale magistraţilor internaţionali, hotărîrile cu caracter explicativ
al Plenului Curţii Supreme de Justiţie etc.
Formele de aplicare a precedentului judiciar: Vorbind despre acceptarea precedentului
judiciar ca izvor de drept în RM, un loc care încă nu i s-a oferit de către legislator, urmează să
distingem între formele de aplicare a precedentului judiciar (care determină tipizarea acestuia),
precum şi cerinţele faţă de actele judecătoreşti care pot fi catalogate drept „precedent judiciar”.
Or, nu toate hotărârile instanţelor de judecată ar trebui să fie recunoscute ca precedent judiciar.
Aşadar, formele de aplicare a precedentului judiciar sunt următoarele:
- aplicarea precedentului judiciar naţional (aplicarea deciziilor şi avizelor Curţii Supreme
de Justiţie);
- aplicarea precedentului judiciar internaţional (aplicarea hotărîrilor CEDO).
Aplicarea precedentului judiciar naţional presupune cunoaşterea şi utilizarea de către
instanţele judecătoreşti la soluţionarea litigiilor a precedentelor juridice naţionale. Nu oricare
hotărâre poate fi apreciată drept precedent judiciar şi invocată arbitrar de către instanţele de
judecată. Recunoaşterea calităţii de „precedent judiciar” însumează operaţiuni de căutare,
cercetare, analiză, selectarea tuturor cauzelor emise într-un anumit subiect litigios, stabilirea
celei mai corecte soluţii, precum şi identificarea precedentului care va constitui hotătârea pilot
pentru toate litigiile similare care vor apărea ulterior. Trebuie selectat doar acel precedent care
stabileşte un principiu semnificativ juridic nou sau un concept, care schimbă în mod substanţial o
interpretare a legii existente.
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Cum am menţionat, prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, în vigoare din 01.12.2012, a fost introdus un
nou mecanism de unificare

şi de aplicare unitară a practicii judiciare şi anume Avizele

consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie.
În context, considerăm că atribuirea Curţii Supreme de Justiţie a funcţiei de a emite avize
consultative,

constituie cel mai eficient

remediu de unificare a practicii judiciare, fapt

demonstrat de implementarea de către instanţele judecătoreşti a celor 30 de Recomandări de
aplicare a legislaţiei publicate de Curtea Supremă de Justiţie pe site-ulsău oficial, care de altfel
au realizat a priori scopul avizelor consultative, aplicabile din 1 decembrie 2012 cu un efect
director ad futurum şi anume:
1. Recomandarea nr. 1 privind prezentarea şi administrarea înscrisurilor;
2. Recomandarea nr. 2 privind termenul de depunere a cererii despre prejudiciul cauzat
prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea
în termen rezonabil;
3. Recomandarea nr. 3 privind aplicabilitatea art. 30 al Legii cu privire la statutul
judecătorului, în privinţa judecătorilor, care la momentul abrogării normei în cauză, nu erau
asiguraţi cu locuinţă;
4. Recomandarea nr. 4 privind aplicabilitatea Legii privind protecţia consumatorilor în
cauzele civile ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în termen a imobilelor etc.;
5. Recomandarea nr. 5 privind dreptul instanţei de judecată să asigure acţiunea prin
suspendarea actului de concediere;
6. Recomandarea nr. 6 privind satisfacţia echitabilă;
7. Recomandarea nr. 7 privind cererile despre recunoaşterea dreptului de proprietate de
către instanţele de judecată asupra construcţiilor neautorizate;
8. Recomandarea nr. 8 privind dreptul instanţei de a obliga organul de autoadministrare
publică locală să repartizeze teren (lot de pămînt) pentru construcţia casei individuale;
9. Recomandarea nr. 9 privind punerea în aplicare a normelor de procedură civilă;
10. Recomandarea nr. 10 privind întoarcerea executării;
11. Recomandarea nr. 11 privind examinarea cererilor depuse de S.A. „TERMOCOM”;
12. Recomandarea nr. 12 privind cuantumul taxei de stat la depunerea cererii de chemare
în judecată în litigiile de reparare a prejudiciului moral;
13. Recomandarea nr. 13 privind relaţia rezonabilă dintre dobânzile practicate pe piaţa
financiară non-bancară şi rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei;
14. Recomandarea nr. 14 privind anularea măsurilor de asigurare a acţiunii civile;
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15. Recomandarea nr. 15 privind dobânda de întârziere în cazul neexecutării benevole a
hotărârii judecătoreşti;
16. Recomandarea nr. 16 privind procedura de examinare a cererilor ce ţin de rectificarea
actelor stării civile ca urmare a schimbării sexului;
17. Recomandarea nr. 17 privind unele aspecte ale practicii judiciare de soluţionare a
litigiilor privind stabilirea îndemnizaţiei pentru maternitate;
18. Recomandarea nr. 18 privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
19. Recomandarea nr. 19 privind unele aspecte ale practicii judiciare la examinarea
pricinilor despre plata indemnizaţiilor de concediere;
20. Recomandarea nr. 20 privind scutirea de taxa de stat în cauzele de contencios
administrativ;
21. Recomandarea nr. 21 privind procedura de examinare a cererilor despre încasarea
pensiei;
22. Recomandarea nr. 22 privind unele aspecte ale reprezentării în procesul civil;
23. Recomandarea nr. 23 privind unele aspecte ale încasării cheltuielilor de asistenţă
juridică;
24. Recomandarea nr. 24 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.155 din
05.07.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii
Moldova;
25. Recomandarea nr. 25 privind calitatea pârâtului în litigiile despre dreptul la pensie.
26. Recomandarea nr.26 privind imunitatea misiunilor diplomatice;
27. Recomandarea nr.27 privind soluţionarea cauzelor penale expediate în instanţele de
judecată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova prin acceptarea transferului
procedurii penale;
28. Recomandarea nr.28 privind unele aspecte ale aplicării Codului de procedură civilă la
examinarea cererilor de recuzare;
29. Recomandarea nr.29 privind judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate
la faza urmăririi penale;
30. Recomandarea nr.30 privind soluţionarea cauzelor de înlocuire a amenzii
contravenţionale aplicate persoanei fizice de către agentul constatator.
În general, aplicarea principiului precedentului judiciar naţional urmează a se realiza în
RM în plan vertical, fapt care presupune respectarea de către instanţele inferioare a precedentelor
stabilite de către Curtea Supremă de Justiţie. Domeniul de aplicare a avizelor consultative ale
CSJ ar trebui să fie circumscris la adaosuri, ameliorări sau corective, să explice substanţa textelor
legale anacronice, nuanţarea abordării problematicii omisiunilor legislative, observarea
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carenţelor acesteia. Promovarea unei practici unitare prin intermediul avizelor consultative va
genera îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, atât pe plan orizontal, la CSJ, cât şi pe plan
vertical de la CSJ până la instanţele de fond.
Mai mult, avizele consultative, vor exercita o influenţă considerabilă preventivă şi
stimulativă asupra ansamblului actelor normative existente, contribuind la

perfecţionarea

legislaţiei şi la crearea unui cadru juridic solid, stabil şi funcţional, apt să asigure protejarea
valorilor democraţiei, având un impact direct asupra conţinutului dispoziţiilor legale care nu au
fost finalmente elaborate.
Consacrarea prin avizele consultative de către CSJ a unei practici unitare, susţinută de
eforturile continue de armonizare a legislaţiei, constituie inevitabil un progres pentru RM în
realizarea unui demers atât de amplu de aliniere la standardele europene, şi nu ar putea fi decât
benefică. Or, cu cât este mai mare nivelul de uniformitate a practicii judiciare, cu atât este mai
fermă şi forţă de convingere a justiţiabililor în jurisprudenţa degajată.
Avizele consultative constituie o adevărată provocare lansată pentru CSJ, care urmează să
pregătească terenul pentru reforma solidă a justiţiei, care va contribui evident la asigurarea unei
interpretări şi aplicări uniforme a legislaţiei de către instanţele judecătoreşti naţionale inferioare.
Considerăm că aplicarea uniformă a legislaţiei în vigoare, prin intermediul avizelor
consultative, date de Plenul Curţii Supreme de Justiţie, va duce în consecinţă şi la micşorarea
numărului de cereri depuse de către justiţiabili şi ca rezultat la micşorarea numărului de cauze
aflate pe rolul instanţelor de judecată; creând o practică judiciară clară şi previzibilă nu numai
pentru jurişti, dar pentru justiţiabili în întregime.
Cât despre unificarea practicii judiciare, în conformitate de jurisprudenţa degajată de
CEDO, la nivelul instanţelor interne pot apărea opinii diferite în privinţa aceleiaşi probleme de
drept, aceste divergenţe fiind tolerate atunci când dreptul intern prevede mecanisme de unificare
a lor, într-un timp rezonabil; încrederea cetăţeanului în eficienţa sistemului judiciar, depinde de
existenţa şi funcţionarea unui sistem intern de unificare a practicii judiciare divergente. Astfel,
existenţa unei divergenţe de jurisprudenţă în privinţa aceleiaşi chestiuni de drept constituie, la
nivel naţional, o problemă sistemică şi/sau o practică incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei.
În fapt, recunoscând pe deplin puterea judecătorilor de a interpreta legea, este
evidentă obligaţia acestora de a promova securitatea şi previzibilitatea actului de justiţie.
Principiul securităţii raporturilor juridice garantează predictibilitatea conţinutului şi
aplicării normei de drept, asigurând astfel o înaltă calitate a actului justiţiei.
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Potrivit principiilor stabilite în speţa Iordan Iordanov şi alţii contra Bulgariei105, pentru a
verifica dacă pronunţarea unor soluţii diferite în cazuri similare reprezintă sau nu o încălcare a
dreptului la un proces echitabil, sub aspectul nerespectării principiului securităţii raporturilor
juridice, trebuie de analizat în primul rând dacă a existat la nivel intern o divergenţă „profundă şi
persistentă”, dacă dreptul intern prevede un mecanism pentru unificarea acestor practici şi, în
ultimul rând, dacă acest mecanism a funcţionat eficient în speţă.
Deşi iniţial neîncrezători în jurisprudenţa constantă, juriştii europeni au dezvoltat treptat
un scepticism sănătos cu privire la idealurile de certitudine în jurisprudenţă, ca o modalitate de a
promova securitatea, coerenţa şi stabilitatea în sistemul juridic, ceea ce dreptul codificat nu a
reuşit să realizeze. Ca urmare, această cale de dezvoltare juridică a dat naştere conceptului de
jurisprudenţă constantă. Atunci când există un flux de hotărâri uniforme şi omogene, cu acelaşi
raţionament, jurisprudenţa devine convingătoare. Coerenţa în jurisprudenţă ar putea induce
schimbări majore în legislaţie.
Criteriile de catalogare a unei decizii drept precedent judiciar: Catalogarea unei
decizii drept precedent în sistemul de drept comun se efectuează în baza următoarelor criterii:
criteriul cantitativ, adică numărul de hotărîri cu aceiaşi soluţie pe cazuri similare, precum şi
criteriul reputat şi relevanţa argumentului, adică ponderea unui precedent este raportată la
reputaţia judecătorului care a emis hotărîrea în cauză.
Totuşi aprecierea unui caz drept precedent judiciar urmează a se realiza pornind de la
substanţa cazului şi corectitudinea soluţiei date pe marginea lui. Un precedent judiciar este
aplicabil, atunci cînd loveşte direct la ţintă, este direct referit la obiect, ceea ce înseamnă că:
- problema rezolvată în cazul precedentului este aceeaşi ca problema rezolvată în cauză
pendinte;
- rezolvarea cazului este necesară pentru dezlegarea problemei de drept ivite;
- faptele semnificative ale cazului precedent sunt similare cazului în curs de examinare;
- nu apar date suplimentare în cazul în curs de examinare, care ar putea fi tratate ca
semnificative în vederea schimbării sau/şi unificării practicii.
De asemenea, pentru ca un precedent judiciar să fie cu adevărat respectat, ierarhia
instanţelor trebuie să fie acceptată, să existe un sistem eficient de raportare a legii şi să fie găsit
un echilibru între necesitatea, pe de o parte, pentru certitudinea juridică rezultată din efectul
obligatoriu al deciziilor anterioare, iar pe de alta parte să se evite restricţii nejustificate cu privire
la dezvoltarea corespunzătoare a legii, adică evitarea rigidităţii precedentului.

105

Speţa Iordan Iordanov şi alţii contra Bulgariei, hotărârea din 2 iulie 2009, definitivă din 2 octombrie 2009, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93376 (vizitat la 21.12.2012).
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Or, relaţiile sociale întotdeauna au evoluat anticipat legii, iar în cazul în care hotărârea va
fi contestată, instanţa superioară va avea posibilitatea de a revizui atât precedentul în cauză
intervenind în jurisprudenţa sa anterioară prin stabilirea unui nou precedent. De asemenea, este
necesar ca normele de bază să aibă flexibilitatea necesară pentru a ţine seama de particularităţile
procedurale în cazul în care instanţa consideră că evoluţia sau tendinţele în raţionamentul juridic
face precedentul inaplicabil sau anacronic la noile circumstanţe.
Instanţa poate în hotărîre să motiveze respingerea aplicării unui asemenea precedent cu
referire la faptul că el este incompatibil cu realităţile actuale sau se distinge printr-o diferenţă
semnificativă situaţia de fapt actuală.
Un criteriu important pe care urmează să-l întrunească precedentul judiciar, este ca
decizia care va fi considerată ca precedent judiciar să fie suficient de motivată, fapt reclamat de
caracterul contradictoriu sau discrepanţele soluţiilor emise de către diferite instanţe pe aceleiaşi
categorii de cauze. Motivarea deciziei presupune să se explice în detaliu motivele juridice
pertinente, prin folosirea unei limbi inteligibile întrucît va constitui un precedent cu caracter
obligatoriu pentru alte instanţe, pentru ca cititorul să poată deduce logica de decizie.
Este necesar de menţionat că, pronunţarea, în principiu a dispozitivului hotărîrii, cu
motivarea suficientă a acesteia, în situaţia în care judecătorii deţin în procedură un mare număr
de cause, va da posibilitate de a se concentra asupra motivării mai profunde, mai calitative a
celorlalte hotărîri, care au o importanţă majoră pentru părţi şi societate.
Avantatajele şi dezavantajele precedentului judiciar: Examinînd un anumit caz,
judecătorii, sunt obligaţi să umple golurile şi să rezolve contradicţiile din legislaţia în vigoare.
Interpretarea corectă a legilor şi a incidentelor juridice de generalizare este prerogativa cea mai
importantă a sistemului judiciar, care va creşte rolul său în dezvoltarea şi îmbunătăţirea legii.
Apariţia şi consolidarea precedentului judiciar în RM ca o sursă de drept este justificată. În mod
ideal, pentru că precedentul să poată prinde rădăcini trainice, este necesar de a legifera procedura
de consolidare rapidă a deciziilor judiciare ca un precedent şi a stabili un corp-filtru, care ar fi
admis anularea precedentelor care nu îndeplinesc (sau au încetat să îndeplinească) realităţile
vieţii curente.
Urgenţa de a stabili practica judiciară ca sursă de drept în cadrul sistemului juridic
naţional se datorează schimbărilor politice cu valenţe democratice, adică schimbarea ideologiei
oficiale a autorităţilor publice şi anume că principala sarcină a statului este recunoaşterea,
respectarea şi protecţia drepturilor omului. Recunoaşterea precedentului judiciar ca sursă de
drept va respecta tendinţele actuale de dezvoltare democratică a societăţii şi va contribui la
asigurarea efectivă a exerciţiului drepturilor omului.
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Precedentul judiciar determină capacitatea de a fi mai obiectiv, a identifica lacunele,
conflictele de legi aplicabile. Anume judecătorii sunt în mijlocul unor probleme de viaţă şi pot
rapid şi eficient să ia decizia necesară, să restabilească justiţia. Prin urmare, oferind instanţelor
funcţia de urmare a precedentului judiciar, li se atribuie un mecanism ferm de autoreglare şi
identificare a defectelor justiţiei. În comparaţie cu sistemul legislativ, sistemul judiciar este mult
mai mobil şi rapid în identificarea realităţii spre o schimbare juridică necesară. Un judecător este
obligat în virtutea funcţiei sale să soluţioneze corect cazul, chiar dacă el evocă situaţii noi;
legiuitorul nu reuşeşte în permanenţă să modifice legea, avînd în vedere viteza de dezvoltare a
raporturilor din societate.
O practică bine stabilită judiciară ar trebui să constituie o sursa de drept în RM.
Cu toate acestea, nu ar trebui să obţinem o certitudine juridică deplină, deoarece o astfel de
determinare ar împiedica crearea

legilor. Într-adevăr, există o tensiune dialectică între

securitatea juridică şi de dezvoltare a legii. De fapt, este nevoie de un grad rezonabil de
certitudine juridică.
Avantajele precedentului judiciar includ: certitudine, coerenţă, precizie şi economisire a
timpului. Precedentul judiciar facilitează în mare măsură activitatea judecătorilor. Motivaţia
generală privind necesitatea recunoaşterii precedentului judiciar ca izvor de drept, este că acesta
asigură certitudinea şi consecvenţa în aplicarea legii. Incontestabil, certitudinea juridică, este un
principiu fundamental al oricărui sistem juridic, aplicarea legii la o situaţie specifică trebuie să
fie previzibilă în multe situaţii.
Precedentul judiciar mai este calificat drept furnizor de predictibilitate, stabilitate,
echitate, eficienţă şi coerenţă; invocarea precedentului oferind previzibilitatea legii şi
consolidând încrederea cetăţeanului în justiţie. Scopul precedentului judiciar este atingerea unui
grad cât mai înalt de armonizare a dreptului, în vederea eliminării efectelor negative ale diferitor
hotărîri judecătoreşti contradictorii şi uniformizării practicii judiciare.
Or, o aderenţă oarbă la un precedent poate conduce la o nedreptate, întrucît aplicarea unei
decizii cu titlu de precedent a unei instanţe superioare demult depăşite care a rezistat mulţi ani
doar din motivul că nimeni nu a contestat-o, poate constitui o injustiţie.
Aşadar, dezavantajele includ: rigiditate, complexitate, raţionamentul ilogic.
Concluzii pe marginea semnificaţiei precedentului judiciar şi unificării practicii
judiciare: Precedentul are un rol important în formarea şi perfecţionarea normelor juridice care,
în principal se realizează prin contribuţia la găsirea unor soluţii ce să ajute la preluarea unor acte
normative vechi care nu mai corespund condiţiilor economico-sociale noi, găsirea unor soluţii
pentru concretizarea reglementarilor cu caracter general, contribuţia la perfecţionarea tehnicoredacţională a legislaţiei.
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Aplicarea adecvată a precedentul judiciar ca şi izvor de drept intern constituie una din
soluţiile fundamentale pentru reformarea sistemului de drept şi judiciar naţional, alături de
crearea unui sistem legislativ clar, neechivoc, nelacunar, coerent, consecvent şi necontradictoriu;
şi trasarea unor direcţii spre standardizarea şi ierarhizarea principiilor juridice de interpretare.
Astfel există mari şanse ca sistemul juridic să se amelioreze considerabil, conducând la o paletă
de beneficii, precum uniformizarea şi unificarea practicii judiciare, posibilitatea de a predicta
soluţiile, eliminarea contradictorialităţii dintre soluţiile propuse în aceeaşi cauză de instanţe cu
grade de jurisdicţie diferite, reducerea complexităţii cauzelor, accelerarea soluţionării lor,
creşterea încrederii justiţiabililor în actul intern al justiţiei.
Reformele specifice ale sistemului judecătoresc naţional necesare pentru a asigura un
progres în racordarea legislaţiei naţionale standardelor relevante ale Consiliului Europei urmează
să fie direcţionate spre: elaborarea unei politici de promovare a responsabilităţii şi integrităţii în
sistemul judiciar, prin practici disciplinare convingătoare şi jurisprudenţă, cu repere clare pentru
implementare; dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare pentru a pune în aplicare structurile,
procedurile şi practicile necesare pentru accelerarea unificării practicii judiciare; consacrarea
unificării practicii judiciare precum un element important în cadrul sistemului de evaluare şi
promovare a judecătorilor; publicarea on-line şi actualizarea continuă a motivărilor deciziilor
judecătoreşti; reforma în continuare a Curţii Supreme de Justiţie pentru a permite o concentrare
mai puternică pe unificarea practicii judiciare.
Unificarea practicii judiciare ar trebui să constituie o tematică inclusă în cadrul instruirii
judecătorilor şi urmează a fi privită ca imperativă în cadrul programului de formare continuă, cu
asigurarea unui cadrul necesar de dezbatere şi analiză care să permită o mai bună cunoaştere a
practicii instanţelor în probleme care au primit o soluţionare diferită şi identificarea argumentelor
şi metodelor de interpretare şi aplicare a actelor normative, apte să conducă la unificarea practicii
judiciare în materie.
Un punct de plecare spre un sistem de justiţie coerent, eficient şi adaptat cerinţelor
europene vizează următoarele: adoptarea de legi clare, neechivoce, necontradictorii, nelacunare,
coerente şi consecvente; crearea Registrului de stat unificat a hotărârilor judecătoreşti; publicarea
şi implimentarea avizelor consultative ale CSJ, care oferă explicaţii instanţelor şi impun
respectarea principiului practicii unitare.
Aşadar, unificarea practicii judiciare de către Curtea Supremă de Justiţie ar trebui să
constituie un indicator de îmbunatăţire a calităţii actului de justitie.
Fiecare sistem de drept are capacitatea de a găsi mijloace prin care să-şi acopere lacunele,
pertinenţa aplicării precedentului judiciar de către instanţele naţionale urmează să o demonstreze
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practica de durată, adevărul fiind că inconvenienţele practice se reflectă întotdeauna, cu
predilecţie, în actul final de justiţie.

Clasificarea precedentului judiciar
PRECEDENTUL JUDICIAR
Precedentul judiciar obligatoriu
Intern (naţional)

Internaţional

Precedentul judiciar persuasiv (consultativ)
•

cazuri

soluţionate

de

instanţele

inferioare, de colegi sau de instanţele
• deciziile Curţii Supreme de • deciziile şi hotărîrile superioare din alte jurisdicţii, state;
Justiţie;
CEDO;
• declaraţiile făcute în recenzii sau
• deciziile Plenului Colegiului • deciziile şi hotărîrile tratate academice şi de drept, în anumite
Penal pe marginea recursului altor

instanţe circumstanţe excepţionale, de cazuri de
în interesul legii art. 4651 Cod internaţionale la care R. alte naţiuni, tratate, organismele
Penal )
Moldova a fost parte.
mondiale judiciare:
• avizele consultative.

• Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de
Justiţie (cu caracter explicativ) ;
• notele informative, generalizări

ale

Curţii Supreme de Justiţie privind
aplicarea legislaţiei.
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TITLUL III. PROCEDURA ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE
§ 1. Procedura contencioasă (I. Druţă, E. Belei)
Cel mai frecvent aplicat fel al procedurii civile este procedura contencioasă, în cadrul
căreia se examinează şi se soluţionează litigii de drept între cel puţin 2 părţi cu interese opuse.
Procedura contencioasă se mai numeşte procedură generală pe acţiuni civile.
Finalitatea acesteia este de a garanta un mod eficient de apărare a drepturilor încălcate
sau contestate ale justiţiabililor, a libertăţilor şi intereselor lor legitime.
În procedură contencioasă se judecă pricini106 în acţiuni civile ce rezultă din raporturi
juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din alte raporturi juridice
(art.2, alin.(4) CPC).107
Examinarea şi soluţionarea oricărei cauze civile trece în mod firesc prin cîteva faze
procesuale care se succed în consecutivitatea prevăzută expres de lege.
Este vorba de:
1. intentarea procesului civil (art. 166-173 CPC),
2. pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare (art. 183-191 CPC),
3. dezbaterile judiciare (art.192-236 CPC).

1. Intentarea procesului civil
Dreptul la apărare corelat cu accesul liber la justiţie se exercită efectiv de către orice
justiţiabil prin depunerea unei cereri de chemare în judecată. Acest act de procedură marchează
începutul fazei de intentare a procesului. Instanţa de judecată108 urmează în mod obligatoriu să
reacţioneze, pronunţîndu-se generic în 2 sensuri care se exclud reciproc: fie nu primeşte cererea
de chemare în judecată, fie o acceptă. În primul caz, judecătorul va putea decide fie refuzul, fie
restituirea, fie necesitatea corectării cererii de chemare în judecată.
Ne propunem să analizăm în detalii fiecare din situaţiile procesuale enunţate.
Cererea de chemare în judecată se perfectează în formă scrisă, iar dacă reclamantul este
asistat în judecată de un reprezentant, aceasta trebuie să fie dactilografiată (art.166, alin.(7)
CPC). Exigenţa de a dactilografia cererile depuse în instanţă se extinde şi asupra procurorilor,
106

Sintagmele „pricini civile” şi „cauze civile” au aceiaşi semnificaţie juridică. Ţinînd cont de faptul că legislaţia
procesual civilă a RM le utilizează pe ambele, nu ne propunem să o ignorăm pe vreuna dintre acestea.
107
În prezentul manual autorii îşi propun să detalieze particularităţile procesuale de examinare şi soluţionare a
diferitor categorii de cauze numite generic „cauze sau pricini civile”.
108
Deşi folosim accepţiunea generică de „instanţă de judecată” nu negăm că la faza incipientă a procesului civil
judecătorul unipersonal emite acte de dispoziţie.
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autorităţilor publice şi organizaţiilor care pot porni procese civile conform art.71, 73 CPC. În caz
contrar, cererilor nedactilografiate nu li se va da curs potrivt art.171 CPC.
Întrucît judecarea pricinilor civile se desfăşoară în limba moldovenească (art.24. alin.(1)
CPC), cererile de chemare în judecată nu se vor putea depune în instanţa de judecată într-o altă
limbă. Fără a diminua dreptul tuturor justiţiabililor de a vorbi în limba maternă, considerăm
necesar a accentua că aceştia pot beneficia gratuit de dreptul la interpret. Adică cererea de
chemare în judecată perfectată într-o altă limbă decît limba oficială a procesului, va fi însoţită de
traducerea acesteia realizată de un translator autorizat. În caz contrar, acesteia nu i se va da curs
în condiţiile art.171 CPC. Instanţa va putea aplica alin.(3) şi (4) ale art.24 CPC, intentînd şi
judecînd procese într-o altă limbă pe care o cunoaşte ea însăşi, doar dacă indică expres acest
lucru într-o încheiere protocolară, cu acceptul majorităţii participanţilor la proces, asigură
realizarea gratuită a dreptului la interpret pentru ceilalţi participanţi la proces şi emite hotărîrea
în limba procesului şi în limba moldovenească. Însă la faza intentării procesului acest aspect
decizional nu poate fi perfectat protocolar şi nici opinia celorlalţi participanţi la proces nu poate
fi aflată.
Cererea de chemare în judecată este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă.
Dacă justiţiabilul este asistat de un reprezentant, inclusiv avocat, precum şi de către subiecţii din
art.71, 73 CPC considerăm că denumirea corectă a actelor procesuale perfectate de acesta este o
dovadă în plus a profesionalismului.
Justiţiabilul trebuie în virtutea art.166, alin.(2), lit.a) CPC să indice instanţa căreia îi este
adresată cererea de chemare în judecată. În acest sens atenţionăm judecătorii că indicarea eronată
a denumirii judecătoriei în cererea de chemare în judecată109 nu urmează a determina judecătorul
să nu dea curs cererii, dacă cererea de chemare în judecată este totuşi adresată instanţei
competente. Aplicarea art.171 CPC doar din acest considerent va constitui un abuz din partea
judecătorului. Pentru a evita tergiversările şi pentru a exclude formalismul excesiv al
procedurilor în cazul în care justiţiabilul greşeşte denumirea actului, legiuitorul a atenţionat că
cererea de chemare în judecată este valabil făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă.
Considerăm că dacă este respectată competenţa, dar este indicată eronat denumirea instanţei de
judecată competente, cererea de chemare în judecată, de asemenea, este valabil făcută.
Art.166 CPC prevede mai multe elemente esenţiale110 ale cererii de chemare în judecată:

109

Competenţa jurisdicţională materială sau teritorială se apreciază după alte criterii decît simpla indicare a
denumirii instanţei. De aceea apreciem această cerinţă de conţinut ca fiind una neesenţială.
110
În lipsa unuia dintre elementele esenţiale, cererea de chemare în judecată nu poate pretinde a fi un document
integru care să producă efectul procesual scontat – acceptarea şi punerea pe rol. Judecătorul nu va da curs unei
cereri de chemare în judecată căreia îi lipseşte măcar un element esenţial sau dacă acesta este inserat altfel decît cum
cere legea. Alte elemente ale cererii de chemare în judecată, neesenţiale, se pot regăsi la discreţia reclamantului în
cerere, însă lipsa lor nu afectează valoarea procesuală a actului.
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1. Datele de identificare ale participanţilor. Graţie acestui element, instanţa de judecată,
în primul rînd, va verifica competenţa teritorială, iar în al doilea rînd, va putea înştiinţa
corespunzător părţile şi ceilalţi participanţi la proces. Dacă este aplicabil art. 38 CPC contează
domiciliul pîrîtului-persoană fizică ori sediul persoanei juridice sau localizarea organului ei de
administraţie. Dacă se invocă art.39 CPC, va conta şi domiciliul reclmantului.
Pentru reclamantul persoană fizică

se indică numele, prenumele, domiciliul (adresa,

inclusiv codul poştal), numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de
contact, precum şi aceleaşi date ale reprezentantului reclamantului (avocatul, avocatul-stagiar,
salariatul sau reprezentantul legal).
Pentru reclamantul persoană juridică se indică denumirea, sediul, datele bancare, codul
fiscal, numele reprezentantului şi adresa lui, numărul de telefon, numărul de fax, poşta
electronică sau alte date de contact ale reprezentantului.
Dacă sunt coreclamanţi se indică aceleaşi date.
Pentru pîrîtul persoană fizică obligatoriu se va indica numele, prenumele şi domiciliul
acestuia.
Pentru pîrîtul persoană jurdică se va indica denumirea şi sediul lui. Dacă cererea a fost
depusă la locul aflării oganului de administraţie a persoanei juridice, aşa cum permite art.38,
alin.2 CPC, reclamantul are obligaţia să indice şi să probeze această locaţie, pentru a nu
determina confuzii şi reacţii adverse din partea instanţei de judecată.
Bineînţeles datele de identificare a pîrîtului sunt extrem de importante nu doar pentru
intentarea corectă a unui proces civil, ci şi pentru buna desfăşurare a acestuia.

De aceea

considerăm că reclamanţii, cu ajutorul avocaţilor, vor trebui să depună toată diligenţa pentru a
insera corect în cererile de chemare în judecată şi alte date date de contact ale pîrîtului, cum sunt
numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau altele, chiar dacă legea nu le consideră
esenţiale, or, art.166. alin.2, lit.c) CPC condiţionează clar “în cazul în care reclamantul dispune
de aceste date.”
Accesul instanţei la bazele de date oficiale vor permite identificarea justă a datelor de
identificare ale părţilor, fapt care nu scuteşte justiţiabilii, preponderent reclamanţii, să se
preocupe să indice ei însăşi aceste date.
Dacă reclamantul nu cunoaşte domiciliul pîrîtului persoană fizică, sau pîrîtul nu are
domiciliu în Republica Moldova, reclamantul va recurge la art.39 alin.1 CPC şi va indica locul
de aflare a bunurilor pîrîtului sau ultimul lui domiciliu din Republica Moldova cu dovezile de
rigoare.
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2. Pretenţiile reclamantului, concretizate prin expunerea esenţei încălcării sau a
pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale reclamantului,
precum şi prin valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată (lit.d), f), g), art.166 CPC);
Reclamanţii îşi formulează pretenţiile potrivit legii materiale. Cadrul normativ general îl
formează art.11 Cod Civil şi art.6 CPC. Însă multitudinea actelor normative, precum şi
diversitatea cauzelor civile, permit şi impun, în acelaşi timp, concretizarea pretenţiilor cu referire
la cazuri şi persoane concrete. Principiul disponibilităţii (art.27 CPC) lasă exclusiv pe seama
reclamantului nu doar decizia de a se apăra, ci şi formularea pretenţiilor adresate părţii adverse
prin intermediul instanţei de judecată.
Formularea clară a pretenţiilor în cererea de chemare în judecată permite stabilirea
corectă a competenţei jurisdicţionale materiale şi teritoriale. Făcînd excepţie de categoriile de
cauze atribuite expres în competenţa altor instanţe decît judecătoriile, 111 judecătorul chiar de la
depunerea cererii de chemare în judecată va putea verifica dacă reclamantul a respectat sau nu
competenţa jurisdciţională teritorială. În acest sens se verifică mai întîi art.40 CPC – competenţa
excepţională, ulterior art. 42, alin.1 şi art. 39 CPC – dacă reclamantul a ales una din opţiunile
legal oferite, şi abia la final corectitudinea art.38 CPC.
De asemenea, pretenţiile reclamantului vor putea permite judecătorului să decidă dacă
acestea se judecă sau nu în procedură civilă (art.169, a) CPC) ori dacă acestea (aceleaşi pretenţii
şi aceleaşi temeiuri între aceleaşi părţi) au fost deja examinate şi soluţionate irevocabil (art.169,
b) CPC). Deşi trebuie să recunoaştem că la faza incipientă judecătorului îi este aproape imposibil
să cunoască informaţia necesară pentru aplicarea corectă a art.169, lit.b) CPC.
Extrem de important pentru justiţiabili şi pentru instanţă este cuantumul taxei de stat,
precum şi scutirea din oficiu de achitarea acesteia. Pretenţiile reclamantului corect şi clar
formulate, inclusiv indicarea valorii acestora unde este posibil şi necesar, permit diferenţierea
acţiunilor civile ca fiind patrimoniale sau nepatrimoniale, şi respectiv modul diferit de taxare a
adresărilor în judecată.112
Pretenţiile formulate de către reclamant vor face în viitor obiectul modificărilor. Astfel,
reclamantul le va putea schimba (formulînd o altă pretenţie în locul celei iniţiale), va putea mări
sau micşora cuantumul pretenţiilor (adăugând sau excluzînd pretenţii accesorii, ori schimbînd
valoarea acţiunii) sau chiar renunţa integral sau parţial la ele. Pentru instanţă acest lucru este
extrem de important, or, legea în art. 240, alin.3) CPC prevede că instanţa “va adopta hotărîrea
în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant.” Schimbarea lor pe parcursul procesului depinde
de disponibilitatea reclamantului, cu condiţia că nu va ieşi din limitele acţiunii civile iniţiale.
111

Art.35, 355 CPC, art.25 Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii Nr. 947 din 19.07.1996
Acţiunile nepatrimoniale se taxează prin sume fixe, iar cele patrimoniale – în cote procentuale în limitele
prevăzute de lege.
112
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În cererea de chemare în judecată se pot conţine mai multe pretenţii (capete de cerere)
conexe prin temeiurile apariţiei sau prin probe. (art.166, alin.4 CPC) Aceasta multitudine de
pretenţii poate fi opozabilă doar unui pîrît sau poate determina coparticiparea procesuală pasivă
(mai mulţi copîrîţi). Judecătorul va stabili caracterul de sine stătător al fiecărei pretenţii şi
valoarea fiecăreia sau care pretenţie este principală şi care este accesorie.
În cazul mai multor pretenţii independente inserate întro singură cerere de chemare în
judecată, judecătorul va ţine cont de necesitatea taxării fiecărei pretenţii aparte (art.87, lit.k)
CPC). Dacă diferite pretenţii independente din aceiaşi cerere de chemare în judecată impun
diferită competenţă jurisdicţională, atunci judecătorul nu va putea restitui o astfel de cerere
conform art.170, alin.(1), lit. b) CPC dacă cel puţin o pretenţie este de competenţa instanţei
sesizate. Ulterior, după acceptarea cererii de chemare în judecată, judecătorul va putea decide
separarea acestora potrivit art.188 CPC şi strămutarea conform art.43, alin.2, lit.b) CPC.
În cazul în care în cererea de chemare în judecată se conţine o pretenţie principală şi alte
pretenţii accesorii, atunci doar pretenţia principală va determina cerinţa şi cuantumul taxei de
stat, precum şi reperele competenţei jurisdicţionale.
3. Circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile şi
probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii (art.166, lit.e) CPC)
Circumstanţele de fapt care trebuie incluse în conţinutul oricărei cereri de chemare în
judecată se rezumă la expunerea unor fapte juridice care s-au produs şi care au generat pretenţiile
reclamantului. Realmente, acestea întruchipează temeiul acţiunii civile, adică justificarea pe care
reclamantul o invocă pentru a putea convinge instanţa că pretenţiile sale trebuie admise. Însă
invocarea nu este suficientă, reclamantul urmează să dovedească anume aceste circumstanţe de
fapt pe care le invocă drept temei al pretenţiilor sale. (art.118, alin.(1) CPC). Importanţa practică
a circumstanţelor de fapt, ca element esenţial al cererii de chemare în judecată, este indispensabil
legată de obiectul probaţiei.
Evident că disponibilitatea reclamantului, pe care o instanţă imparţială nu o poate
distorsiona, permite acestuia sa-şi întemeieze pretenţiile cum crede că e mai corect, precum şi să
le modifice pe parcursul examinării cauzei (art.60, alin.(2) CPC). De aceea, la primirea cererii de
chemare în judecată judecătorul va putea impune doar indicarea circumstanţelor de fapt, nu şi
faptul că acestea nu sunt suficiente, convingătoare sau imposibil de probat. În asemenea cazuri,
judecătorul anticipează posibila examinare în fond, expunîndu-se asupra acestuia, fapt pe care îl
considerăm inadmisibil şi incompatibil cu stadardele CEDO.
Circumstanţele de drept sunt prevederile normelor juridice materiale şi procesuale pe
care se bazează reclamantul în formularea şi probarea pretenţiilor sale. Este adevărat că un
justiţiabil care se adresează nemijlocit în instanţă, fără a beneficia de asistenţa juridică a unui
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avocat, avocat-stagiar, ajutorul unui procuror sau a unui subiect prevăzut în art.73 CPC, poate să
nu cunoască exact şi exhaustiv pe care articole din care legi se poate baza pentru apărarea
drepturilor sale.113 Mai mult decît atît, conform art. 5, alin.(2) CPC “Nici unei persoane nu i se
poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, de
coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare.” Considerăm că în cazul în care un justiţiabil
persoană fizică se adresează nemijlocit în instanţa de judecată lipsa circumstanţelor de drept în
textul cererii de chemare în judecată nu va determina judecătorul să nu-i dea curs conform
art.171 CPC. În restul cazurilor lipsa acestui element esenţial al cererii de chemare în judecată va
constitui un neajuns care urmează a fi corectat în termenul oferit de judecător.
Ţinem să menţionăm că, oricum, judecătorul verifică doar dacă acest element esenţial
face conţinutul integru al cererii de chemare în judecată şi nu va aprecia dacă suportul normativ
(normele juridice scrise în textul cererii) sunt suficiente, relevante sau corect invocate. La faza
intentării procesului civil nu se cercetează şi apreciază fondul cauzei, fiindcă doar prin hotărîre
judecătorească instanţa va soluţiona litigiul de drept, aplicînd corect legea materială şi
procesuală.
4. Indicarea probelor de care reclamantul dispune la data depunerii cererii de chemare
în judecată este un element indispendabil pentru confirmarea circumstanţelor de fapt. În textul
cererii de chemare în judecată se poate face referire la orice mijloc de probă, cu excepţia
concluziilor expertului,114 indiferent dacă reclamantul le deţine sau nu.115 Întrucît la depunerea
cererii de chemare în judecată pot fi anexate doar înscrisuri şi înregistrări audio şi/sau video,
celelalte mijloace de probă vor putea fi adminstrate ulterior în condiţiile legii.
Reiterăm că judecătorul se va pronunţa tendenţios şi neobiectiv dacă va imputa
reclamantului la faza depunerii cererii de chemare în judecată că acesta nu a indicat toate probele
necesare examinării şi soluţionării juste a cauzei civile. Totodată nu recomandăm justiţiabililorreclamanţi să evite anexarea probelor de care dispun în mod indiscutabil reieşind din categoria şi
circumstanţele cauzei civile (de ex. actele juridice care se contestă, actele de stare civilă,
înscrisurile care justifică scutirea de taxă de stat etc.)
5. Date despre respectarea ordinii prealabile. Ordinea prealabilă este prevăzută fie de
lege, fie de contractul părţilor. Atenţionăm instanţele că nu reprezintă ordine prealabilă clauza de

113

Afirmaţia „necunoaşterea legii nu absolvă de răspundere” nu este un argument elocvent pentru a admite abuzuri
în privinţa justiţiabililor, or, reclamantul nu este subiect al răspunderii, ci prezumat titular de drepturi încălcate sau
contestate, care solicită valorifică accesul la justiţie şi dreptul la apărare.
114
Expertiza se desemnează de către instanţă în condiţiile art.185 CPC. Dacă reclamantul deţine careva concluzii
făcute de anumite autorităţi înaintea adresării în judecată, acestea se vor anexa şi aprecia ca înscrisuri.
115
Reclamantul se poate baza pe probe deţinute de partea adversă sau de ale persoane (art.138, alin.5 CPC). De
asemenea, în condiţiile art.119 CPC poate reclama probe pe care nu le poate administra prin eforturi proprii.
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arbitraj inserată sau anexată la contractul părţilor, precum şi formula de curtoazie privind
soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor care rezultă din contractul respectiv.116
4. Semnătura pe cererea de chemare în judecată (art.166, alin. (5) CPC).
Actele procesuale nesemnate nu se iau în lucru, or, semnătura este prima dovadă certă a
valorificării eficiente a principiului disponibilităţii. Instanţele de judecată niciodată nu pornesc
procese civile din oficiu, doar la cererea persoanei care crede că i s-a încălcat sau contestat un
drept. Pentru a evita disensiunile legate de semnarea necorespunzătoare a cererilor de chemare
în judecată, justiţiabilii şi judecătorii vor ţine cont de următoarele reguli:
a.

Pe cel puţin un exemplar de cerere de chemare în judecată se va regăsi în original
semnătura reclamantului. Considerăm necesar ca numele şi prenumele complete ale
reclamantului să figureze la sfîrşitul cererii dactilografiate sau scrise olograf.
Fascimilul semnăturii nu este dovada semnării cererii de către justiţiabil, respectiv este
o încălcare a exigenţei legale. Pentru evitarea dubiilor despre valabilitatea semnăturii,
reclamantul va anexa copia buletinului de identitate sau paşaportului unde se regăseşte
mostra propriei semnături;

b.

Aceiaşi exigenţă privitor la semnătură vor respecta şi reprezentanţii legali ai
reclamanţilor care îşi vor menţiona şi certifica documentar calitatea în funcţie de
categoria reprezentării legale (art.79 CPC);

c.

Coreclamanţii care figurează în aceiaşi cerere de chemare în judecată vor semna
fiecare pesonal cererea, ţinînd cont de cerinţele anterior menţionate;

d.

Dacă coreclamanţii îl împuternicesc pe unul dintre ei de a semna cererea de chemare
în judecată, această împuternicire specială va trebui transmisă printr-o procură
autentificată notarial.117 Este unica soluţie prin care se poate completa un gol
legislativ, or, norma procesuală nu prevede expres cum se perfectează împuternicirile
speciale ale coreclamantului-reprezentant, doar art. 81 CPC impune sub sancţiunea
nulităţii ca această împuternicire specială să se regăsească în formă scrisă întrun act
prevăzut (manadat sau procură).

e.

Conducătorii persoanelor juridice vor putea semna personal cererile de chemare în
judecată, confirmîndu-şi calitatea prin actele de numire certificate corespunzător. În
acest caz, se va indica în mod obligatoriu funcţia, calitatea persoanei fizice care de
jure întruchipează o persoană juridică. Dacă ne referim la o persoană juridică de drept
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Ordine prealabilă impune mai multe cerinţe care trebuie să fie clare părţilor şi instanţei, cum sunt forma şi
termenul adresării în prealabil, persoana către care se poate îndrepta cererea prealabilă, termenul în care aceasta din
urmă este obligată să răspundă, termenul adresării în instanţă. Iar formula generală „cale ameabilă” nu face posibilă
respectarea ordinii prealabile în condiţii corespunzătoare.
117
Coreclamantul nu poate fi impus să beneficieze de serviciile unui avocat care să-şi dovedească împuternicirile
prin mandat.
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public, constituită prin lege, conducătorul căreia a fost ales, numit sau confirmat în
funcţie printrun act al unei autorităţi publice centrale de stat, publicat în Monitorul
Oficial, este suficientă referinţa la acest act.
Dacă cererea de chemare în judecată este semnată de către un reprezentat contractual – un
avocat pentru reclamantul persoană fizică sau juridică118 sau un salariat neavocat119 al
reclamantului persoanei juridice, împuternicirile de semnare a cererrii de chemare în judecată
trebuie să se regăsească sub sancţiunea nulităţii în mandatul avocatului sau procura salariatului.
În caz contrar, cererea este pasibilă de restituire irevocabilă.120 Art. 81 CPC prevede că în
procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului pot fi
inserate împuterniciri speciale, inclusiv „de a transmite împuterniciri unei alte persoane.”
Adică un salariat sau un avocat împuternicit poate transmite împuternicirile sale altui salariat sau
avocat. Această modalitate de reprezentare este justă şi se încadrează perfect în prevederile
Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, care în art. 5 alin (1), (2) şi (3)
prevede că, orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul pentru a fi consultată şi
reprezentată de acesta în materie juridică. În pofida dispoziţiilor punct. 5 alin. 2 lit. b) din
Hotărârea Guvernului nr. 1175 din 21.12.2010 cu privire la aprobarea formularului şi modului de
utilizare a mandatului avocatului potrivit cărora, formularul mandatului avocatului conţine
următoarele elemente obligatorii: pe verso se inserează semnătura clientului, atenţionăm că nu
doar semnătura clientului atestă caracterul veritabil al împuternicirii, ci şi semnătura altui
reprezentant împuternicit în modul cerut de lege. Considerăm necesar ca alături de orice
semnătură să figureze numele şi prenumele persoanei care semnează scris complet şi lizibil.
f.

Dacă cererea de chemare în judecată este depusă de procuror în interesul unei
persoane fizice care din motive legal prevăzute nu se poate adresa în judecată personal
(art.71, alin.2 CPC), cererea de chemare în judecată va fi semnată de către procuror
indicîndu-se expres această calitate procesuală. Însă în mod obligatoriu se va anexa
cererea persoanei fizice, cu excepţia celei incapabile, prin care procurorului i se
solicită intentarea procesului. Această cerere a persoanei fizice adresată procurorului
nu semnifică împuternicirea acestuia din urmă, întrucît procurorul în procesul civil nu
este reprezentant, ci reclamant în accepţiune procesuală. Cererea persoanei fizice este
dovada faptului că procesul

civil nu se porneşte abuziv, din oficiu în pofida

principiului disponibilităţii.
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Persoanele fizice nu pot fi reprezentate contractual decît de avocaţi sau avocaţi-stagiari (art.75, alin.1 CPC)
Avocaţii nu pot fi salariaţi în virtutea unei incompatibilităţi legale (art. 6, alin.1, lit.a) Legea cu privire la
avocatură Nr. 1260 din 19.07.2002), în consecinţă nu vor prezenta altă împuternicire decît mandatul.
120
Încheierea de restituire emisă conform art.170, alin.1, lit.e) CPC nu se contestă cu recurs, concluzie certă conform
art.170, alin.(5) CPC.
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Dacă procurorul se adresează în judecată în interesele statului sau ale societăţii

g.

respectînd temeiurile art.71, alin.(3) CPC semnarea cerereii de chemare în judecată de
către procuror este suficientă pentru valabilitatea actului procesual.
În cazul adresării în judecată a autorităţilor publice, organizaţiilor sau persoanelor

h.

fizice în interesul altor persoane conform art. 73 CPC, judecătorul va verifica mai întîi
dacă există o prevedere legală specială expresă care să permită intentarea procesului
în baza art.73 CPC, or, în lipsa acesteia se va refuza în primirea cererii de chemare în
judecată (art.169, alin.1, lit.c) CPC). Dacă aplicarea acestei prevederi nu se impune,
atunci cererea de chemare în judecată se semnează în interesul reclamantului fie de
către conducătorul autorităţii publice sau a organizaţiei, indicîncu-se funcţia acestuia
cu anexarea actelor confirmative121, fie de către un salariat al autorităţii publice sau
organizaţiei care are împuternicirea de a semna prevăzută expres într-o procură.
5. Anexele obligatorii (art.166, lit.i), art.167 CPC.
Cererea de chemare în judecată va fi însoţită de un şir de anexe obligatorii, în lipsa cărora
judecătorul va trebui să nu-i dea curs (art.171 CPC). Acestea sunt:
a.

Dovada în original a achitării taxei de stat,122 în cazurile în care reclamantul nu
beneficiază conform art.85 CPC de scutirea achitării acesteia. Dacă reclamantul
persoană fizică sau juridică în cererea de chemare în judecată solicită scutire
integrală sau parţială, eşalonare sau amînare a achitării taxei de stat, atunci
obligatoriu va trebui nu doar să invoce ca motiv “situaţia materială”, dar şi să
anexeze probe care o justifică. Fără a putea enumera limitativ care ar putea fi aceste
probe, considrăm oportună enumerarea exemplificativă pe care o face Curtea
Supremă de Justiţie în Hotărîrea Plenului Cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în
cauzele civile nr.25 din 28.06.2004.123 Astfel,

situaţia materială dificilă a

reclamantului persoană fizică pot fi avizul Comisiei pentru protecţie socială,
certificat despre mărimea salariului, pensiei sau a altor venituri; existenţa la
întreţinere a copiilor minori sau a altor persoane etc. În cadrul aprecierii situaţiei
materiale se va lua în considerare: valoarea patrimoniului disponibil al persoanei,
valoarea acţiunii, obligaţiile care ar rezulta din anumite acte, făcîndu-se o concluzie
din ansamblul probelor prezentate. Persoana juridică solicitînd scutirea de plata
taxei de stat urmează să probeze lipsa mijloacelor financiare prezentînd probe
121

Avocatul parlamentar nu va anexa acte confirmative ale funcţiei sale.
Taxa de stat nu este un impediment al accesului liber la justiţie, atît timp cît statul asigură aplicarea eficientă şi
uniformă a prevederilor normative referitoare la cuantumul taxei de stat, la scutirile de taxa de stat dispuse din oficiu
ori la solicitarea persoanei interesate.
123
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.10, pag.4
122
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pertinente în acest sens. În calitate de probă pot servi:

informaţia de la

Inspectoratul fiscal privind existenţa şi situaţia conturilor bancare, dările de seamă
fiscale pentru ultimii ani, informaţia de la oficiul Cadastral privind imobilele
deţinute, informaţia de la SA „Registru” privind mijloacele de transport, pe care le
are în proprietate etc.
b.

Copia actului de identitate a reclamantului. Acest act nu este prevăzut în art.167
CPC, dar este necesar pentru a verifica autenticitatea semnăturii, precum şi pentru a
garanta respectarea art.169, lit.e) CPC.

c.

Actele certificate corespunzător care atestă calitatea de conducător al persoanei
juridice, de reprezentant legal sau împuternicirile reprezentantului contractual,124
precum şi cererea în original a persoanei fizice adresată procurorului;

d.

Înscrisurile care confirmă pretenţiile reclamantului, dacă acesta le deţine la data
adresării. In acest context pot fi anexate şi suporturile pe care se conţin înregistrările
audio, video ca mijloace de probă. Potrivit art.167, alin.1, lit.c) CPC, coroborat cu
art.138 CPC, prezentarea originalelor înscrisurilor ca mijloace de probă este o
cerinţă generală. Însă anexarea unei copii de pe un document nu este exclusă, dacă
aceasta este certificată corespunzător. Multitudinea şi diversitatea înscrisurilor ca
mijloace de probă ce pot fi anexate la depunerea cererii de chemare în judecată
implică diferite metode de confirmare a valabilităţii copiilor de pe acestea. Astfel
copiile actelor de identitate ale părţilor nu necesită nici o certificare (instanţa va
putea verifica identitatea în şedinţă), copiile actelor de stare civilă, se vor autentifica
fie de către avocat, fie notarial. La fel se va proceda cu copiile actelor juridice
(contracte, testamente etc.) Copiile actelor de constituire a persoanelor juridice,
precum şi celorlalte acte emise de acestea (copii ale carnetelor de muncă, ordine
interne, contracte etc) pot fi certificate şi de persoana juridică care confirmă
corespunderea cu originalul.

e.

Copiile cererii de chemare în judecată şi ale celorlalte anexe. Numărul copiilor
cererii de chemare în judecată trebuie să fie egal cu numărul pîrîţilor plus una
pentru instanţă. Deşi legea prevede că şi intervenienţilor trebuie să li se înmîneze o
copie a cererii de chemare în judecată, considerăm că această cerinţă este
prematură, or, intervenienţii principali întotdeauna, iar cei accesorii deseori, apar în
proces după intentarea acestuia. Oricum dacă în cererea de chemare în judecată este

124

Avocaţii doar mandat, indiferent dacă reprezintă persoane fizice sau juridice, pentru salariaţii persoanelor juridice
– procuri, autentificate de persoana cu funcţii de răspundere în drept, cu justificarea calităţii şi dreptului de
semnătură a acesteia, plus acte justificative a calităţii de salariat – ordin de angajare, contract individual de muncă.
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indicat un intervenient accesoriu, reclamantul va pregăti şi pentru acesta un set de
materiale
f.

Copiile de pe înscrisuri se depun pentru pîrîţi doar dacă aceştia nu dispun de ele în
virtutea specificului raportului material litigios.

g.

Dacă reclamantul nu va anexa documentele care confirmă respectarea ordinii
prealabile, judecătorul va dispune restituirea cererea de chemare în judecată
conform art.170, alin.1, lit.a) CPC. Însă dovada respectării ordinii prealabile nu va
necesita nici un fel de certificare, întrucît legea nu prevede acest lucru (art.167,
alin.1, lit.d) CPC). Forţa probantă a documentului care confirmă respectarea ordinii
prealabile obligatorii, se atestă prin data expedierii şi cea a recepţionării cererii
prealabile.

Elemente şi anexe neobligatorii ale cererilor de chemare în judecată:
1. date importante pentru soluţionarea cauzei în viziunea reclamantului, precum şi alte
documente pertinente;
2. demersuri care nu constituie pretenţii inserate în textul cererii de chemare în judecată
sau anexate la aceasta ca acte separate. Cele mai frecvente în acest sens sunt: cererile de scutire
integrală sau parţială, amînare sau eşalonare de taxa de stat, cererile privind asigurarea probelor,
a acţiunilor civile, reclamarea de probe. La fiecare dintre acestea judecătorul va reacţiona în
forma cerută de lege.
• Astfel, înaintea acceptării cererii de chemare în judecată, se va emite o încheiere
judecătorească de admitere sau respingere a solicitărilor legate de facilităţile de taxare, care nu se
va putea contesta decît odată cu fondul. În cazul respingerii cererii de scutire integrală sau
parţială, amînare sau eşalonare de taxa de stat, judecătorul nu va da curs cererii de chemare în
judecată şi va stabili un termen de achitare a taxei de stat. Ulterior, dacă reclamantul nu se va
conforma, cererea de chemare în judecată se va restitui prin încheiere susceptibilă de recurs.
• Cererea de asigurare a probelor se va putea soluţiona înainte de intentarea procesului
prin încheiere de asigurare a probei125 (se atacă odată cu fondul)126 sau de refuz în asigurarea
probei (se atacă cu recurs în 5 zile de la pronunţare) – art.128 CPC.
• Cererea de asigurare a acţiunii se va soluţiona doar după acceptarea cererii de chemare
în judecată (art.168, alin.3 şi art. 177, alin.2 CPC)
• La solicitarea de reclamare a probelor, perfectată conform art.119, al.2 CPC judecătorul
va reacţiona după acceptarea cererii de chemare în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri
judiciare.
125

În cazul pericolului de întîrziere, instanţa examinează cererea de asigurare a probei de îndată, fără citarea părţilor.
În astfel de cazuri, încheierea de asigurare se comunică părţilor şi altor persoane interesate. Art.129, alin.1 CPC.
126
În acest caz judecătorul va întreprinde acte procesuale necesare procesului de asigurare de probe.
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Indiferent de modul de depunere a cererii de chemare în judecată - nemijlocit la sediul
instanţei de către reclamant, de către alţi subiecţi în interesul reclamantului (art.71, 73 CPC) sau
prin intermediul unui reprezentant legal sau contractual (împuternicit expres), ori prin poştă, cererea cu anexele sale trebuie înregistrată. În termen de 24 ore aceasta se va distribui aleatoriu
prin intermediul programului integrat de gestionare a dosarelor. Din momentul distribuirii unui
judecător a cererii de chemare în judecată, acesta în termen maxim de 5 zile va putea decide una
din următoarele soluţii procesuale - refuzul (art.169 CPC), restituirea (art.170 CPC), necesitatea
corectării cererii de chemare în judecată ( art.171 CPC) sau acceptarea acesteia (art.168 CPC).
Nu toate temeiurile de refuz în primirea cererii de chemare în judecată pot fi aplicate de
către judecător la faza intentării procesului. Motivul este evident – unele temeiuri de refuz
rezultă din circumstanţe invocate şi probate de către partea adversă. De ex. art.169, alin.1, lit.b)
şi d) CPC. Însă în cazurile lit.a), c), e) şi f) art.169 CPC, judecătorului îi poate fi clar de la bun
început că urmează a refuza în primirea cererii de chemare în judecată. Ţinînd cont de gravitatea
consecinţelor procesuale ale încheierii de refuz în primirea cererii de chemare în judecată,
legiuitorul a permis contestarea acesteia cu recurs (art.169, alin.2 şi 3 CPC).
Probabilitatea restituirii cererii de chemare în judecată este mai mare decît cea a refuzării,
or, judecătorul poate şi trebuie să verifice dacă justiţiabilul a respectat condiţiile de exercitare a
dreptului la intentarea acţiunii.

Doar în patru cazuri prevăzute în art.170 CPC încheierea de

restituire este recurabilă – lit.a), b), c) şi g).
Dacă cererea de chemare în judecată poate fi refuzată, restituită sau

trebuie

corectată fără a i se da curs, atunci se aplică consecinţa cea mai gravă. Justificarea acestei
practici nu este defavorabilă justiţiabililor în pofida aparenţelor. Or, atunci cînd un judecător mai
întîi va oferi termen pentru achitarea taxei de stat, ulterior va restitui cererea pentru nerespectarea
ordinii prealabile şi după respectarea acesteia va refuza în primirea cererii din careva cauze
prevăzute de lege, considerăm că nu doar justiţiabilului i se va cauza un grav discomfort, ci şi
timpul eforturile şi resursele umane şi tehnice ale instanţei se vor consuma excesiv. Judecătorul
nu are posibilitatea legală să verifice corectitudinea perfectării cererii de chemare în judecată
după intentarea procesului.
În acelaşi timp temeiurile de refuz sau restituire se pot justifica şi după intentarea
procesului (art.265, 267 CPC), iar primirea pe rol a unei cereri care nu corespunde exigenţelor de
conţinut sau nu este taxată în modul corespunzător este în contradicţie cu consecutivitatea
firesacă a procesului. Instanţa, după pornirea procesului, va putea propune concretizarea
pretenţiilor, completarea motivelor acestora sau depunerea probelor suplimentare, dar atunci cînd
justiţiabilul nu va binevoi să-şi exercite acest drepturi, examinarea va fi destul de dificilă pentru
judecător. Dacă a fost pusă pe rol o cerere netaxată (judecătorul nu a dispus achitarea taxei de
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stat sau a dispus scutirea de taxă fără solictare şi probare corespunzătoare), acest lucru
dezechilibrează grav procesul civil, iar partea adversă este vădit defavorizată prin intentarea unui
proces fără respectarea uniformă a condiţiilor obligatorii pentru toţi justiţiabilii.
Încheierile emise de judecător la faza intentării procesului conform art. 169, 170, 171
CPC sunt documente separate şi trebuie să corespundă cerinţelor art.270 CPC.
PREGĂTIREA PRICINII PENTRU DEZBATERI JUDICIARE
Această fază procesuală începe potrivit art.184 CPC prin emiterea de către judecător în
decursul a 5 zile de la data la care s-a dat curs cererii de chemare în judecată127 a încheierii
privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, fără înştiinţarea participanţilor la proces.
Întrucît în procedură civilă se judecă cauze civile foarte diferite după complexitate, este extrem
de dificil de a formula o recomandare aplicabilă pentru toate cazurile. Totuşi considerăm că este
legal ca în acelaşi document procesual să fie inserate 2 acte de dispoziţie:

încheierea de

acceptare a cererii de chemare în judecată şi cea de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare.
Asta în cazurile cînd judecătorul nu are nevoie de cele 5 zile prevăzute de lege pentru a realiza
efectiv sarcinile de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare. Însă sunt suficient de multe
cauze civile extrem de dificile din punct de vedere a naturii juridice, număr al participanţilor,
mijloace de probă etc. care practic determină judecătorul să emită încheierea de pregătire a
pricinii pentru dezbateri în răstimpul a 5 zile de la acceptarea cererii de chemare în judecată. În
astfle de cazuri, judecătorul trebuie să întreprindă cîteva acţiuni procesuale chiar înaintea
încheierii de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare:
1. Conform art.177, alin.2 CPC judecătorul va trebui să soluţioneze cererea de asigurare a
acţiunii depusă concomitent cu cererea de chemare în judecată, în ziua emiterii încheierii privind
acceptarea cererii de chemare în judecată, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la
proces.
2. Conform art. 129, alin.1 CPC „în cazul pericolului de întîrziere, instanţa examinează
cererea de asigurare a probei de îndată, fără citarea părţilor. În astfel de cazuri, încheierea de
asigurare se comunică părţilor şi altor persoane interesate.”
În acest sens este posibilă situaţia cînd încheierea de asigurare sau neasigurare a acţiunii
civile ori a probei să fie emise înaintea încheierii privind pregătirea pricinii pentru dezbateri
judiciare.
La faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare obligatoriu se vor întreprinde
următoarele acţiuni procesuale:
127

Atenţionăm judecătorii şi justiţiabilii că încheierea de acceptare a cererii de chemare în judecată menţionată în
art.164, alin.4 şi 177 CPC şi momentul menţionat în art.184 CPC „de la data la care s-a dat curs cererii de
chemare în judecată” este aceiaşi acţiune procesuală care semnifică un singur efect – intentarea procesului civil.
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1. Emiterea încheierii privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, în care
se indică toate acţiunile procesuale pe care judecătorul şi participanţii la proces urmează să le
întreprindă pentru ca în şedinţă să nu ajungă o cauză civilă slab pregătită. În art.185 CPC sunt
enumerate nelimitativ acţiunile procesuale ale judecătorului specifice acestei faze. Unele din ele
sunt obligatorii pentru orice categorie de cauze civile, (de exemplu, înştiinţarea pîrîtului cu
indicarea datei depunerii referinţei şi a probelor este acţiunea procesuală fără de care nici o cauză
civilă nu poate fi pusă pe rol). Altele sunt menţionate cu titlu exemplificativ, adică depind fie de
categoria de cauze civile, fie de solicitarea participanţilor la proces (de exemplu, asigură sau
reclamă probe, numeşte delegaţii judecătoreşti, soluţionează problema asigurării acţiunii etc).
De aceea, în cadrul fazei de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare se pot emite mai multe
încheieri judecătoreşti.
2. Expedierea pîrîtului şi, după caz, intervenientului a copiilor de pe cererea de chemare
în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea şi stabilirea datei pînă la care pîrîtul şi, după caz,
intervenientul urmează să prezinte o referinţă scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate
probele necesare;
3. Remiterea reclamantului şi, după caz, intervenientului a copiilor de pe referinţă şi de
pe înscrisurile anexate la ea şi stabilirea datei pînă la care urmează să fie prezentate toate
probele suplimentare;
4. În enumerarea din art.185 CPC prima acţiune procesuală este menţionată necesitatea
soluţionării problemei intervenirii în proces a coreclamanţilor, copîrîţilor şi intervenienţilor. În
consecutivitatea logică şi practică a pregătirii oricărei pricini pentru dezbateri judiciare această
acţiune procesuală nu poate fi prima. Or, existenţa coparticipanţilor obligatorii 128 sau a
intervenienţilor principali ori accesorii rezultă, de regulă, din materiale dosarului.129

După

prezentarea tuturor probelor de către reclamant şi pîrît această circumstanţă poate fi identificată
de către judecător la faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.130

Ţinem însă să

subliniem că judecătorului nu i se pune ca sarcină să devină la fel de activ şi implicit neobiectiv
ca în perioada sovietică. Judecătorul nu trebuie să caute, să identifice eventuali subiecţi pe care
hotărîrea sa îi poate afecta în drepturi. Această situaţie este o rigoare severă doar dacă din
materiale dosarului rezultă existenţa altor subiecţi care nu participă nici într-o calitate
procesuală la examinarea cauzei care îi vizează. În acest caz, judecătorul are o singură obligaţie –
128

Coparticipanţii facultativi (art.63 CPC) nu cad sub incidenţa acestei rigori, fiindcă examinarea separată a
acţiunilor acestora sau împotriva acestora nu afectează nici într-un fel calitatea actului de justiţie.
129
Este extrem de mică probabilitatea ca din cererea de chemare în judecată şi anexele acesteia să rezulte cert că în
proces trebuie antrenate şi alte persoane decît cele indicate de către reclamant.
130
Deşi nici această concluzie nu este absolută, fiindcă pe parcursul examinării cauzei în fond poate apărea sau
clarifica această necesitate procesuală. Instanţele ierarhic superioare, de asemenea, vor fi obligate să verifice din
oficiu această situaţie.
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să-i înştiinţeze despre faptul că pe rol se află respectiva cauză civilă. Judecătorul nu poate atrage
un coreclamant în proces, fie el şi obligatoriu, or asta vine în contradicţie cu principiul
disponibilităţii, după cum judecătorul nu poate să atragă în proces un copîrît obligatoriu, din
acelaşi considerent – doar reclamantul este disponibil să indice persoana sau persoanele către
care se adresează cu pretenţii. Art.62, alin.2 CPC prevede expres că dacă se constată temeiurile
coparticipării procesuale obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau la
cererea participanţilor la proces, pe toţi coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a
interveni în proces.
Anticipînd

îndoielile

multora

referitoare

la

posibilitatea

reală

a

înştiinţării

coparticipanţilor obligatorii din simplul motiv că poate să nu fie cunoscut locul înştiinţării acestei
categorii de subiecţi, considerăm că accesul instanţelor la baza de date oficiale va soluţiona
această problemă. Mai mult decît atît, instanţa poate înştiinţa subiecţii menţionaţi la adresele
indicate de părţi, or, pe buna credinţă a acestora trebuie de mizat atunci cînd acestea vor
conştientiza că hotărîrea judecătorească va fi casată indiscutabil de către instanţele ierarhic
superioare sau în ordine de revizuire.
Dacă înştiinţarea unui astfel de subiect a fost efectivă şi acesta s-a prezentat în instanţă
atunci lui trebuie să i se acorde acces la materiale dosarului pentru a lua cunoştinţă. Eventual,
respectiva persoană poate decide să participe nemijlocit sau prin reprezentant în proces – în acest
caz copiile de pe cererea de chemare în judecată, referinţă şi anexele acestora trebuie să i se pună
la dispoziţie din contul instanţei, ofeindu-i-se similar celorlalţi participanţi dreptul de a decide ce
calitate procesuală va lua şi cum se va apăra.
Dacă subiectul înştiinţat corespunzător de către instanţă va refuza expres să participe în
cadrul examinării cauzei, judecătorul va propune acestuia să perfecteze refuzul în scris pentru
anexare la dosar sau va consemna acest lucru într-un proces verbal special întocmit (art.273 CPC
prevede întocmirea procesului verbal pentru fiecare act de procedură îndeplinit în afara
şedinţei).
În orice situaţie înştiinţarea valabilă a acestei categorii de persoane trebuie să existe, fiind
anexată la dosar, astfel încît în instanţa superioară sau în revizuire să nu poată fi casată hotărîrea
judecătorească din acest considerent.
Acţiunile procesuale prevăzute în art.185, alin.1, lit.d)-m) CPC sunt exemple nelimitative
pe care legiuitorul le-a prevăzut pentru a accentua că judecătorul trebuie să depună eforturi
pentru a realiza sarcinile specificate în art. 182 CPC.
Lit.d) şi e), alin.1, art.185 CPC prevăd obligaţia judecătorului de a contribui la
soluţionarea litigiilor pe alte căi decît cea judiciară.
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Împăcarea părţilor nemijlocit sau cu ajutorul unui mediator este posibilă oricînd, doar că
trebuie să menţionăm că fără a înştiinţa pîrîtul sau eventual alţi subiecţi în litigiu despre cererea
depusă această conciliere nu poate fi realizată.

Considerăm că realmente această acţiune

procesuală poate fi realizată în şedinţa prealabilă.
Dreptul de a recurge la judecată arbitrală pentru soluţionarea litigiului aparţine ambelor
părţi, doar în anumite cazuri131 şi numai dacă în formă scrisă se încheie o clauza de arbitraj. De
aceea judecătorul va exercita această acţiune procesuală cu mai multă atenţie doar în cazurile
cînd pricinile civile sunt de competenţa arbitrajului.

Oricum consecinţa procesuală este

1

prevăzută în art.267, lit, l ) CPC – „Instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în
care” „părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii.”
Multe din acţiunile procesuale prevăzute în art.185 CPC se referă la procesul de
probaţie:
f) soluţionează problema citării în şedinţă de judecată a martorilor sau îi interoghează la
locul aflării lor, conform art.136 alin.(1) CPC. Audierea martorilor la locul aflării lor la această
etapă se poate face doar ca măsură de asigurare a probelor. Audierea chiar în instanţa ca măsură
de asigurare de asemenea este posibilă din punct de vedere procesual. Iar în ordinea firească a
administrării probelor acest act procesual se va exercita în timpul şedinţei de judecată;
g) la cererea participanţilor la proces, reclamă organizaţiilor şi persoanelor fizice probele
necesare. Aplicarea art.119, alin.2 CPC este posibilă anume la faza pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare, chiar dacă aceasta solicitare se conţine în cererea de chemare în judecată.
Bineînţeles că participanţii la proces pot solicita concursul instanţei de judecată la procesul de
colectare a probelor şi prin cereri separate adresate în timpul pregătirii pricinii pentru dezbateri
judiciare. În asemenea cazuri judecătorul va reacţiona printr-un demers al instanţei judecată
adresat persoanelor care deţin probele ce urmează a fi administrate în justiţie. Ţinem să
atenţionăm că reclamarea probelor prin intermediul instanţei de judecată nu întotdeauna va avea
ca efect obligatoriu emiterea acestui fel de demers, or, judecătorul va putea refuza reclamarea
probelor printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs dacă acestea pot fi obţinute fără concursul
instanţei. (art.138, alin.2 CPC)
h) la solicitarea părţilor sau în cazurile prevăzute de lege, dispune din oficiu 132 efectuarea
expertizei. Dispunerea efectuării expertizei se face conform art.148-160 CPC. Fără a detalia
excesiv această procedură, ţinem să atenţionăm că anume la această fază procesuală este
necesară desemnarea expertizei cu convocarea părţilor în şedinţă cu întocmirea procesului
verbal. Art.185, alin.2 CPC anume pentru astfel de situaţii prevede şedinţe prealabile.
131
132

Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj.
Expertize din oficiu se desemnează doar în cazurile expres prevăzute de lege (art. 305 CPC)
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Considerăm necesară semnalarea faptului că la această fază procesuală ca efect al desemnării
efectuării expertizei este posibilă suspendarea facultativă a procesului (art.261, lit.d) CPC).
Totuşi urmează a ţine cont şi de sancţiunea prevăzută de art.92 CPC „Neplata în termenul stabilit
de instanţă a sumelor specificate la alin.(1) are ca efect decăderea din dreptul ......de a efectua
expertiză”.
Atenţionăm instanţele şi justiţiabilii că în lumina Legii 155 din 05.07.2012, art.148, alin.2
CPC şi art.150 CPC, impun mai întîi perfectarea încheierii de efectuare a expertizei în care se
desemnează expertul sau instituţia de expertiză care urmează să efectueze expertiza.
În a doua încheiere, emisă în rezultatul convocării unei şedinţe cu participarea părţilor şi a
expertului se stabileşte legătura dintre expert şi părţi, etapa la care părţile pot fi admise să
participe la investigaţiile expertului, se aduce la cunoştinţa părţilor şi expertului obiectul
expertizei şi întrebările la care expertul urmează să ofere răspunsuri şi li se explică faptul că au
dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere modificarea sau completarea
lor.
j) în caz de urgenţă, la cererea părţilor, cercetează la faţa locului înscrisurile şi probele
materiale, cu înştiinţarea participanţilor la proces. Este un caz de asigurare a probelor conform
art. 129, alin.1 CPC.
k) trimite delegaţii judecătoreşti;
Delegaţia judecătorească solicitată altei instanţe judecătoreşti din ţară poate duce la
suspendarea procesului (art.261, lit.e) CPC). Scopul unei astfel de delegaţii este de a colecta
probe, cum ar fi cercetarea acestora la locul aflării lor – audierea martorilor sau cercetarea
înscrisurilor ori a probelor materiale care nu pot fi aduse efectiv în instanţă. (art.125 CPC)
Obiectul delegaţiilor judecătoreşti străine îl constituie:
a) înmînarea actelor procedurale – citaţiilor, înştiinţărilor, informaţiilor şi altor acte
juridice care, de regulă, se enumără în convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale;
b) adunarea probelor peste hotarele ţării (obţinerea explicaţiilor părţilor,

depoziţiilor

martorilor, concluziilor experţilor, cercetarea la locul aflării a probelor materiale şi alte acte în
vederea obţinerii probelor);
c) informarea asupra dreptului străin (art.13 CPC şi Convenția europeană în domeniul
informației cu privire la dreptul străin din 07.06.1968, Londra, in vigoare pentru Moldova de la
15.06.2002), şi Protocolul adiţional la Convenţie (ratificate prin Legea nr. 724-XV din 7
decembrie 2001, în vigoare pentru Moldova de la 15.06.2002).
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Conform art.260, alin.1, lit.c) CPC instanţa judecătorească obligatoriu va suspenda
procesul în cazul delegării către o instanţă judecătorească străină a efectuării actelor de
procedură.
Potrivit art.185, alin.1, lit. i) CPC judecătorul va rezolva problema introducerii în proces
a specialistului sau interpretului la faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
Specialistul conform art.230 CPC va putea fi audiat în dezbateri judiciare, dar nu este
exclusă şi implicarea acestuia din oficiul instanţei la această fază procesuală.
Antrenarea interpreţilor care asigură traducerea, din limba rusă în moldovenească şi
invers, precum şi a celor care sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei pentru traduceri din alte
limbi nu prezintă nici complicaţii procesuale, nici cheltuieli suplimentare.
La faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare se va soluţiona unipersonal de către
judecător problema asigurării acţiunii, în termen de o zi de la depunere, fără înştiinţarea
pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces, dacă persoana interesată a cerut acest lucru
anume la această etapă. (art.177, alin.1 CPC)
La faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare se va

putea dispune separarea

pretenţiilor conform art.188 CPC. Legea prevede că această acţiune procesuală poate fi făcută
doar la examinarea cauzelor în primă instanţă, fiind prerogativa unipersonală a judecătorului
după ce primeşte cererea. Cu toate acestea credem că acest drept al judecătorului se va exercita
cu respectarea art.185, alin.2 CPC, adică cu convocarea părţilor în şedinţă. În acest caz se va
emite o încheiere judecătorească nesusceptibilă de recurs. Ca efect al separării pretenţiilor cauza
poate rămîne de competenţa aceleiaşi instanţe de judecată, fiind necesară doar redistribuirea ei
aleatorie altui judecător, dar poate determina şi strămutarea către instanţa competentă (art.43,
alin.2, lit.b) CPC). În acest caz se va emite încă o încheiere judecătorească susceptibilă de recurs.
Conform art. 185, alin.1, lit.m) CPC

judecătorul la faza pregătirii pricinii pentru

dezbateri judiciare efectuează alte acte procedurale. Un exemplu elocvent este acţiunea
reconvenţională, care potrivit art. 172, alin.1 CPC este un drept al pîrîtului ce poate fi exercitat
pînă la începerea dezbaterilor judiciare. Atenţionăm că acţiunile reconvenţionale se vor depune
anume la această fază procesuală. Or, depunerea lor fără a justifica vreun temei din art. 173 CPC,
dar şi după începerea dezbaterilor judiciare va determina o singură soluţie – separarea acesteia
prin încheiere nesusceptibilă de recurs.133 Pîrîtului nu i se încalcă nici un drept, întrucît aceste 2
feluri de acţiuni reconvenţionale se pot judeca separat fără careva riscuri.

133

Doar în temeiul lit.b), alin.1, art.173 CPC se pot depune acţiuni reconvenţionale pînă la finalizarea examinării
pricinii în fond. Tot în acest temei se va recurge şi la art.37 CPC, dacă acţiunile legate între ele sînt examinate de
mai multe instanţe judecătoreşti în acelaşi timp.
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Depunerea acţiunii reconvenţionale implică o complicare a procedurii pregătirii pricinii
pentru judecare. În primul rînd, judecătorul va putea trebui să verifice premisele şi condiţiile
exercitării acestui drept (art.169, 170 CPC)134, în al doilea rînd, se vor verifica condiţiile de
formă (art.166, 167 CPC) ale cererii reconvenţionale.
Considerăm că dacă judecătorul va emite încheieri de refuz sau restituire a cererii
reconvenţionale, acestea fiind susceptibile de recurs, şi dacă pîrîtul exercită această cale de atac,
examinarea cauzei iniţiale nu poate continua. Este necesară expedierea dosarului către curtea de
apel. Dacă curtea de apel va menţine încheierile de refuz sau restituire a cererii reconvenţionale
depusă în baza art.172, alin.1, lit.a) şi c) CPC, aceasta va putea fi depusă repetat conform
regulilor generale de intentare a acţiunii într-o procedură separată.
Ultima acţiune procesuală pe care o va efectua judecătorul la faza pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare este fixarea termenului (ora, data şi locul) şedinţei de judecată. (art.190
CPC).
În concluzie, la faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare se înfăptuiesc obligatoriu
acţiuni procesuale de către judecător din oficiu sau ca reacţie la solicitările participanţilor.
Judecătorul din oficiu trebuie:
1.

să emită încheiere de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare;

2.

să înştiinţeze pîrîtul, alţi participanţi la proces, precum şi persoanele drepturile
cărora pot fi lezate prin emiterea hotărîrii judecătoreşti, dacă din materiale
administrate de

participanţi rezultă existenţa acestor subiecţi, inclusiv prin

numirea delegaţiilor judecătoreşti peste hotarele ţării;
3.

să ofere termen pentru prezentarea probelor de către pîrît

şi

a probelor

suplimentare de către reclamant;
4.

să clarifice necesitatea antrenării specialistului sau a interpretului în proces;

5.

să stabilească termenul (ora, data şi locul) şedinţei de judecată (art.190 CPC).

Judecătorul este în drept să dispună din oficiu separarea pretenţiilor conform art.188
CPC.
Ca efect al solicitării participanţilor la proces judecătorul va efectua următoarele acte
de procedură:
1.

va soluţiona cererea de asigurare a acţiunii (art.177 CPC);

2.

vă soluţiona cererea de asigurare a probelor (art. 129 CPC);

3.

vă soluţiona cererea de reclamare a probelor la cererea participanţilor la proces
(art.119 CPC);

134

Excepţie face doar art.170, alin.1, lit.b) CPC - instanţa nu este competentă să judece pricina.
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4.

vă soluţiona cererea de desemnare a expertizei (art.148 CPC);

5.

va soluţiona cererea de numire a delegaţiilor în interiorul ţării sau peste hotarele
ei pentru a colecta probe (art. 125 CPC);

6.

va soluţiona problema primirii acţiunii reconvenţionale (art.172 CPC);

7.

va amîna data începerii şedinţei de judecată (art.191 CPC);

DEZBATERILE JUDICIARE
Dezbaterile judiciare ale cauzelor civile presupun parcurgerea unei consecutivităţi de
acţiuni procesuale care au menirea să garanteze examinarea şi soluţionarea în fond în mod
nemijlocit,135 public,136 efectiv şi just a litigiilor de drept, în termeni optimi şi previzibili.
Judecarea pricinilor civile are loc în şedinţă de judecată cu înştiinţarea obligatorie a
participanţilor la proces despre locul, data şi ora şedinţei.
Conform art.197-210 CPC are loc partea pregătitoare a şedinţei de judecată, care se
deosebeşte de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. Ea constă din următoarele acţiuni
procesuale:
1. Deschiderea şedinţei de către preşedintele acesteia la ora anterior fixată şi
anunţarea procesului care se va judeca. (art. 197 CPC). Şedinţa de judecată urmează să fie
deschisă la ora şi data fixată, indiferent de prezenţa sau absenţa unor participanţi la proces sau a
altor subiecţi procesuali.
Anunţarea şedinţei de judecată la ora şi data fixată se face atît prin citaţii şi înştiinţări,
expediate la faza precendentă prin poştă sau cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin
telegrame sau prin alte mijloace, expediate participanţilor la proces (art.102, alin.(1), (2) CPC),
cît şi

prin afişarea rolului în incinta instanţei, în loc public, cu cel puţin 3 zile înaintea

termenului de judecată (art.193 alin.(2) CPC).
2. Verificarea de către preşedintele şedinţei a identităţii persoanelor prezente,
împuternicirile persoanelor cu funcţie de răspundere şi cele ale reprezentanţilor. Grefierul
anunţă prezenţa participanţilor la proces şi motivele neprezenţei celor absenţi (art. 198 alin.(1)
CPC).
Instanţa trebuie să constate motivele de neprezentare în şedinţa de judecată a
participanţilor la proces şi cît sînt ele de justificate. Chiar dacă există temeiuri de amînare a

135

Art.25, alin.2 CPC „Dezbaterile judiciare se desfăşoară oral şi în faţa aceluiaşi complet de judecată. În
cazul înlocuirii unui judecător în timpul judecării pricinii, dezbaterile se reiau de la început.”
136
Art.193, alin.(3) CPC „Preşedintele şedinţei dispune ca lista cauzelor fixate pentru judecare să fie afişată, în loc
public, cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, indicîndu-se numărul dosarului, numele judecătorului
(judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele sau denumirea părţilor, esenţa
cauzei civile, stadiul procesual, precum şi alte date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată .”
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procesului, instanţa va asculta opiniile participanţilor prezenţi despre posibilitatea examinării
pricinii în lipsa celor absenţi.
Dacă prima acţiune procesuală aproape că nu prezintă complicaţii procesuale, atunci
absenţa în şedinţa de judecată a diferitor subiecţi procesuali determină diferite consecinţe.
Înştiinţarea şi citarea subiecţilor implicaţi în examinaraea cauzei civile este obligaţia
instanţei. Pornid de la faptul că aceştea au fost înştiinţaţi legal, trebuie de reiterat obligaţia
corelativă a participanţilor la proces de a comunica instanţei despre neprezentarea în şedinţă,
motivele acesteia şi probele care le confirmă (art.205 CPC).
Prin urmare, reclamantul absent în şedinţa de judecată poate condiţiona trei efecte
procedurale:
- amînarea procesului, dacă acesta fiind înştiinţat legal, a comunicat instanţei motivele
neprezentării sale şi instanţa le-a considerat întemeiate (art.205, alin.(2) CPC),
- scoaterea cererii de pe rol, dacă reclamantul înştiinţat legal, este absent în şedinţă, nu a
comunicat instanţei motivele neprezentării sale, ori instanţa le-a considerat neîntemeiate, ori nu
a solicitat examinarea în lipsa sa, iar pîrîtul consimte la scoatere de pe rol (art.206, alin. (2)
CPC),
- examinarea în lipsa reclamantului, dacă reclamantul înştiinţat legal, este absent în
şedinţă, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sale, ori instanţa le-a considerat
neîntemeiate, iar pîrîtul cere soluţionarea pricinii în fond ori dacă reclamantul a solicitat
examinarea în lipsa sa şi participanţii la proces sunt de acord (art.206, alin. (2) şi alin.(1) CPC).
Pîrîtul citat legal trebuie să comunice instanţei de judecată motivele absenţei sale la
şedinţă.
Dacă acest lucru nu s-a întîmplat ori instanţa a considerat motivele neîntemeiate sau dacă
pîrîtul nu a cerut examinarea pricinii în lipsa sa, instanţa va asculta opiniile celorlalţi participanţi
la proces şi oricum va decide examinarea cauzei fără prezenţa pîrîtului (art.206, alin.(3) CPC).
Absenţa coparticipanţilor la proces poate să nu determine consecinţe grave asupra
desfăşurării şedinţei de judecată dacă există dovada transmiterii în scris a dreptului de a duce
procesul unuia sau cîtorva coparticipanţi. Dacă acest fel de reprezentare judiciară nu se
adevereşte din materialele dosarului, atunci instanţa va ţine cont, în primul rînd, de categoria
coparticipării. În cazul coparticipării facultative (art.63 CPC) vor interveni consecinţele sus
enunţate în funcţie de absenţa coreclamantului sau copîrîtului facultativ. În cazul coparticipării
obligatorii (art.62 CPC), absenţa oricărui coparticipant va determina fie amînarea procesului –
pentru a-l înştiinţa legal, fie examinarea în lipsa acestuia – dacă a fost legal înştiinţat. Legătura
juridică inseparabilă dintre coparticipanţii obligatorii (de ex. coproprietari, succesorii aceluiaşi
defunct) obligă pe de o parte instanţa să-i înştiinţeze legal, iar pe de altă parte nu permite
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tergiversare la nesfîrşit a procesului pentru a examina cauza cu participarea efectivă a
coparticipantului obligatoriu.

Dacă coparticipantul obligatoriu, fiind înştiinţat legal, nu se

prezintă în şedinţă, nu comunică instanţei motivele neprezentării sale, ori instanţa le consideră
neîntemeiate, ori nu solicită examinarea în lipsa sa, instanţa oricum va examina şi soluţiona
pricina civilă, iar hotărîrea nu va putea fi casată din cauza prevăzută în art.388, alin.1, lit.d) CPC.
Intervenientului principal i se aplică aceleaşi consecinţe ca şi reclamantului (art.65,
alin.(2) CPC). Adică, ţinînd cont de condiţiile legale cererea acestuia poate fi examinată în lipsa
lui, scoasă de pe rol sau procesul poate fi amînat.
Neprezenţa în proces a intervenientului accesoriu depinde după efectele procedurale de
două situaţii:
1.

intervenientul accesoriu n-a fost atras la examinarea cauzei sau

2.

înştiinţat fiind, intervenientul accesoriu, nu s-a prezentat fără motive întemeiate.
Pentru ambele situaţii consecinţele sunt prevăzute în art.69 CPC, deşi nu este exclusă

posibilitatea amînării procesului în condiţii similare ca pentru reclamant sau pîrît, dacă ceilalţi
participanţi la proces sunt de acord.
Referitor la procuror şi subiecţii din art.73 CPC, există posibilitatea amînării procesului
din cauza absenţei acestora în condiţii similare.
Un procuror sau un reprezentant al unei autorităţi care nu se prezintă în instanţa de
judecată nu provoacă consecinţa scoaterii de pe rol a cererii, fiindcă aceşti subiecţi procesuali nu
sunt reclamanţi în adevăratul sens al cuvîntului. Dacă procurorul sau subiecţii din art.73 CPC
acţionează în interesul unor persoane fizice sau juridice, atunci absenţa nejustificată a acestora în
proces nu poate avea ca efect scoaterea cererii de pe rol, întrucît această acţiune procedurală se
va produce în funcţie de conduita reclamantului propriu-zis. Dacă procurorul sau subiecţii din
art.73 CPC acţionează în interesul societăţii sau a unui număr nelimitat de pesoane, absenţa
nejustificată a acestora în şedinţă de judecată va determina scoaterea cererii de pe rol, or, instanţa
practic nu va putea identifica şi înştiinţa în modul corespunzător reclamantul.
Ceilalţi subiecţi care contribuie la înfăptuirea justiţiei, de asemenea pot în caz de absenţă
să solicite amînarea examinării cauzei din motive întemeiate cu condiţia că participanţii la proces
acceptă acest lucru.
Spre deosebire de ceilalţi subiecţi care contribuie la înfăptuirea justiţiei, reprezentanţii
contractuali în procesul civil absentează cel mai frecvent de la şedinţele de judecată şi respectiv
amînările în majoritatea cazurilor le sunt imputabile. Trebuie să atenţionăm că reprezentanţii:
nu sunt participanţi la proces (art.55 CPC),
nu au drepturi procesuale proprii, exercită drepturi străine, drepturi transmise, numite
împuterniciri,
134

din acest motiv amînarea o cere partea reprezentată din motivul lipsei reprezentantului. În
asemenea cazuri, şedinţa de judecată se amînă o singură dată, consecinţa referindu-se la
participantul reprezentat.
Reprezentantul legal absent în şedinţă de judecată determină exact aceleaşi consecinţe
procesuale de parcă ar lipsi partea reprezentată (art.79, alin.(4) CPC).
Absenţa martorului, expertului, specialistului sau interpretului va determina amînarea
examinării cauzei dacă prezenţa lor este strigent necesară anume în şedinţa respectivă. Instanţa
va ţine cont de opinia participanţilor prezenţi la proces, dar şi de prevederile legale cu referire la
fiecare subiect procesual. De exemplu, un martor va putea fi audiat la o următoare şedinţă de
judecată, repetîndu-se citarea acestuia, iar fără interpret şedinţa de judecată efectiv nu poate avea
loc, or, participantul care nu vorbeşte în limba procesului practic nu-şi va putea exercita dreptul
la apărare.
În cazul absenţei martorului, expertului, specialistului sau interpretului fără motiv
întemeiat, în mod repetat, instanţa de judecată poate aplica o amendă pînă la 10 u.c. În privinţa
martorului este admisă, la citarea repetată, şi aducerea forţată (art. 207, alin.3 CPC). Bineînţeles
că necesitatea prezenţei, achitarea amenzii şi aducerea forţată pot să coexiste.
3. Lămurirea obligaţiilor traducătorului sau interpretului (art.199 CPC) şi avertizarea
acestuia despre răspunderea penală în caz de traducere sau interpretare incorectă. În acest sens
participantul la proces care vorbeşte o altă limbă decît cea a procesului trebuie să înţeleagă ce se
petrece în cadrul şedinţei de judecată, să ia cunoştinţă de actele de procedură care s-au efectuat,
să-şi poată exercita efectiv drepturile şi obligaţiile sale procedurale. Din acest considerent
instanţa va asigura prezenţa unui interpret în şedinţa de judecată şi îi va explica obligaţiile sale
procesuale, avertizîndu-l contra semnătură despre răspunderea penală pe care o poartă conform
art. 312 CP al RM pentru traducere sau interpretare incorectă cu bună-ştiinţă.
4. Îndepărtarea martorilor din sala de şedinţe, dacă aceştea sunt prezenţi. În scopul
obţinerii unor depoziţii veridice şi cît mai obiective, martorii nu trebuie să cunoască conţinutul
explicaţiilor părţilor, ale intervenienţilor, concluziile expertului, consultaţiile specialistului,
precum şi conţinutul depoziţiilor altor martori înainte de a depune mărturie (art. 200 CPC).
5. Anunţarea completului de judecată, precum şi a numelui expertului,
specialistului, interpretului, grefierului şi explicarea dreptului de a face propuneri de
recuzare a acestora şi de abţinere de la judecată. (art.201 CPC). În acest scop preşedintele
şedinţei de judecată numeşte judecătorul sau judecătorii care fac parte din complet, precum şi
grefierul, interpretul, expertul şi specialistul.

Oricare dintre aceştia se poate abţine de la

participarea în cadrul examinării pricinii puse pe rol în temeiurile art. 50 şi art. 51 CPC. Din
aceleaşi motive pot fi formulate cereri de recuzare a judecătorului, grefierului, interpretului,
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expertului şi specialistului. Recuzarea reprezentanţilor nu este prevăzută de legea procesuală,
însă cu referire la avocaţi, instanţa trebuie să ţină cont de art.46, alin.2 Legea cu privire la
avocatură nr. 1260 din 19.07.2002.137 În astfel de situaţii, partea interesată care semnalează un
temei de abţinere a avocatului de la participarea în şedinţă de judecată va trebui să se adreseze
Comisiei pentru etică şi disciplină care funcţionează în cadrul Uniunii Avocaţilor. Instanţa va
dispune amînarea procesului din acest motiv.
Examinarea cererilor de abţinere sau de recuzare se face în ordinea procesuală prevăzută
de art. 53 CPC printr-o încheiere a instanţei de judecată care poate fi contestată odată cu
hotărîrea. Dacă cererea de recuzare sau de abţinere a judecătorului a fost admisă, şedinţa de
judecată se poate amina. Dacă judecătorul sau completul recuzat nu poate fi înlocuit, în temeiul
art.43 alin.(2) lit.d) CPC, instanţa ierarhic superioară va decide strămutarea pricinii.
Chiar dacă în art.54, alin 4 CPC este prevăzut „În încheierea prin care s-a admis
recuzarea se precizează în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie
menţinute”, trebuie să ţinem cont de disponibilitatea părţilor în exercitarea drepturilor procesuale
care pot să ceară menţinerea efectelor actelor procesuale anterior efectuate şi de imparţialitatea
instanţei de judecată care nu poate dispune din oficiu menţinerea actelor procesuale îndeplinite
de judecătorul recuzat. În consecinţă, în încheierea de admitere a recuzării sau abţinerii se vor
indica ce acte procesuale îndeplinite de judecătorul recuzat urmează să fie menţinute numai dacă
partea interesată a cerut şi partea opusă s-a expus.
6. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la proces (art.202 CPC).
Preşedintele completului de judecată explică, în primul rînd, drepturile şi obligaţiile generale ale
participanţilor la proces, drepturile prevăzute în art.56 CPC şi atenţionează participanţii la proces
asupra exercitării cu bună-credinţă a drepturilor prevăzute de lege şi asupra consecinţelor
procedurale care pot surveni în caz de exercitare abuzivă a drepturilor. Evident că drepturile
procedurale speciale sînt diferite după conţinut, în funcţie de poziţia procedurală a participantului
la proces. Preşedintele şedinţei va explica şi drepturile speciale ale reclamantului şi ale pîrîtului
(art. 60, 172 CPC), precum şi drepturile comune ale acestora (dreptul de a se împăca prin
încheierea unei tranzacţii de împăcare, de a strămuta pricina la instanţa de la locul aflării
majorităţii probelor etc.);
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(2) Avocatul nu este în drept să acorde asistenţă juridică persoanei dacă:
a) în cauza dată, el acordă sau a acordat asistenţă juridică unor persoane ale căror interese vin în contradicţie cu
interesele persoanei în cauză;
b) în cauza dată, el a participat în calitate de judecător, procuror, persoană care efectuează urmărirea penală,
expert, specialist, traducător, martor sau martor asistent;
c) la urmărirea penală sau la examinarea cauzei date, a participat o persoană cu care avocatul se află în raporturi
de familie, de rudenie sau care îi este afin.
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7. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor expertului şi specialistului (art.210 CPC). Conform
art. 154 CPC, expertul desemnat de instanţă are un statut procesual deosebit, marcat de drepturi
şi obligaţii specifice. În acest sens este obligatorie atît explicarea drepturilor, cît şi somarea
expertului despre răspunderea penală pe care o poartă conform art.312 CP al RM pentru
depunerea cu bună-ştiinţă a unui raport de expertiză fals. Declaraţia semnată de expert sau
experţi se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată. Specialiştii sunt antrenaţi în
proces fie din oficiu, fie la solicitarea oricărui participant la process în condiţiile art.230 CPC.
8. Soluţionarea cererilor şi demersurilor participanţilor la proces (art. 203 CPC).
Exercitîndu-şi drepturile procedurale generale, explicate de către preşedintele şedinţei de
judecată, participanţii la proces pot înainta cereri şi demersuri inclusiv în partea pregătitoare a
şedinţei de judecată. Cererile şi demersurile formulate atît verbal, cît şi în scris pot influenţa
mersul procesului, în special al şedinţei de judecată. De exemplu, asigurarea acţiunii, depunerea
acţiunii reconvenţionale conform art.173, alin.(2), lit.b) CPC, solicitarea examinării în şedinţă
închisă etc. Conform prevederilor procesuale ale Legii nr.155 din 05.07.2012 care redresează
procedura şi termenele de prezentare a probelor, nu considerăm justă practica continuării
procesului de colectare a probelor în şedinţă de judecată, or, această sarcină trebuie realizată la
faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare (art.185, alin.1, lit. b) şi c) şi art.122, alin.4
CPC). Însă „Judecătorul poate să decidă acceptarea probelor în prima şedinţă de judecată dacă
participanţii la proces au fost în imposibilitate să le prezinte în termenul stabilit de instanţă la
etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.” (art.204 CPC). Cu referire la această regulă
nouă, menţionăm următoarele: participantul la proces trebuie să formuleze o cerere de acceptare
a probei prezentate în respectiva şedinţă, cu indicarea obligatorie a motivelor imposibilităţii
prezentării anterioare, instanţa va pune în discuţie această solicitare şi după audierea celorlalţi
participanţi la proces, se va expune printr-o încheiere protocolară, dar motivată. Această situaţie
va putea determina amînarea şedinţei pentru a oferi părţii adverse posibilitatea prezentării de
contraprobe.
În sensul art.203 CPC, instanţa trebuie să se pronunţe asupra cererilor şi demersurilor
după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la proces, asigurînd astfel respectarea principiului
contradictorialităţii. Considerăm că nu este justificată practica ignorării de către preşedinţii de
complet a cererilor şi demersurilor formulate de participanţi sub pretextul expunerii lor ulterioare
în cadrul dezbaterii pricinii. Admiterea sau respingerea cererii sau demersului se face prin
încheiere judecătorească separată sau consemnată în procesul-verbal al şedinţei. Dreptul de a
înainta cereri şi demersuri poate fi exercitat pe parcursul şedinţei de judecată, chiar dacă
instanţa a refuzat anterior satisfacerea acestora.
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Judecarea pricinii în fond (art. 211-233 CPC). La început, preşedintele şedinţei face
un raport asupra pricinii ce urmează a fi examinată. De regulă, acesta se face pe baza cererii de
chemare în judecată. Dacă pîrîtul a depus acţiune reconvenţională, atunci raportul va cuprinde şi
pretenţiile pîrîtului. În eventualitatea în care pricina se reexaminează după casarea hotărîrii de
către instanţa ierarhic superioară, preşedintele şedinţei de judecată va menţiona expres acest fapt,
indicînd şi temeiul casării. Ulterior se clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile, dacă
pîrîtul recunoaşte sau nu pretenţiile reclamantului şi dacă părţile nu solicită încheierea unei
tranzacţii de împăcare.
După aceasta, instanţa va asculta explicaţiile părţilor şi ale intervenienţilor, precum şi ale
celorlalţi participanţi la proces. Dacă ne referim la procuror, împuterniciţii autorităţilor publice,
ai organizaţiilor şi persoanele fizice care au intentat procesul civil în interesul altor persoane –
aceştia dau explicaţii primii (art.213 CPC). Explicaţiile părţilor la proces pot conţine negarea
circumstanţelor pe care partea adversă îşi întemeiază pretenţiile sau obiecţiile, fapt ce cade în
sarcina probaţiei părţii adverse (art.123 alin.(6) CPC). De cele mai dese ori pîrîţii ridică obiecţii
de ordin procesual juridic şi/sau material juridic împotriva pretenţiilor reclamantului. Explicaţiile
părţilor făcute în şedinţă de judecată pot constitui recunoaşteri ale anumitor fapte pe care partea
adversă îşi întemeiază pretenţiile sau obiecţiile sale, situaţie în care partea respectivă este
degrevată de obligaţia dovedirii lor (art.131 alin.(4) CPC).
După explicaţiile părţilor şi ale participanţilor la proces, instanţa stabileşte
consecutivitatea cercetării probelor, ţinînd cont de opinia participanţilor la proces. În acest sens
trebuie să fie deja clarificate obiectul şi sarcina probaţiei, iar părţile în cererea de chemare în
judecată şi în referinţă să indice prin ce probe îşi întemeiază pretenţiile sau obiecţiile. Ulterior
însă, în funcţie de circumstanţele pricinii (modificarea pretenţiilor sau a temeiului acţiunii,
înaintarea acţiunii reconvenţionale, neprezentarea motivată a martorului,

imposibilitatea

prezentării înscrisului în şedinţa de judecată, necesitatea examinării urgente a probelor materiale
perisabile etc.), consecutivitatea cercetării probelor poate fi schimbată (art.214 CPC).
După stabilirea consecutivităţii cercetării probelor se va proceda şi la audierea martorilor
admişi de instanţă. Dacă au fost solicitaţi mai mulţi martori, instanţa, pentru evitarea tergiversării
examinării pricinii, îi poate selecta, respectînd totodată principiul echilibrului numărului de
martori ai părţilor. Martorii, pînă la audierea lor, sînt depărtaţi din sala de şedinţe. Fiecare martor
va fi audiat separat. Preşedintele şedinţei, înainte de a-l audia, stabileşte identitatea acestuia, îi
explică drepturile şi obligaţiile, îl somează asupra răspunderii penale pe care o atrage refuzul de
a depune mărturii sau depunerea cu bună-ştiinţă a unor mărturii mincinoase. Martorul semnează
declaraţia privind cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderii lui. Declaraţia se anexează la procesulverbal al şedinţei.
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Preşedintele şedinţei explică martorului care nu a împlinit vîrsta de 16 ani obligaţia de a
depune mărturii complete şi sincere. Acest martor însă nu este somat de răspunderea penală pe
care o atrage refuzul de a depune mărturii sau depunerea cu bună-ştiinţă a unor mărturii
mincinoase. Dacă este audiat un martor minor în vîrstă de pînă la 14 ani, va fi citat să asiste şi un
pedagog. Instanţa aplică această regulă şi faţă de audierea minorului cu vîrsta între 14 şi 16 ani,
cînd găseşte de cuviinţă. Sînt citaţi, după caz, şi părinţii, înfietorii, tutorele sau curatorul
minorului.
Participanţii la proces pot, cu permisiunea instanţei, să pună întrebări martorului minor,
să-şi expună opiniile referitor la persoana lui şi la conţinutul depoziţiilor lui. În cazurile
excepţionale, cînd trebuie constatate anumite circumstanţe, instanţa poate dispune, printr-o
încheiere, ascultarea martorului minor în camera de deliberare fără ca părţile sau alte persoane să
fie de faţă. După revenirea completului de judecată, participanţilor la proces li se comunică
depoziţiile martorului minor (art.218 CPC).
Partea care a solicitat citarea în judecată a martorului poate renunţa la audierea lui, însă
partea adversă poate cere interogarea martorului prezent în şedinţă.
La audiere, preşedintele constată atitudinea martorului faţă de participanţii la proces, îi
propune să comunice instanţei tot ceea ce cunoaşte personal despre obiectul audierii (art.216
CPC). Cu permisiunea preşedintelui, martorului i se pot adresa întrebări, mai întîi, de către partea
la a cărei cerere a fost citat şi reprezentantul acesteia, apoi de ceilalţi participanţi şi reprezentanţii
lor. Judecătorii au dreptul să pună întrebări martorului în orice moment al audierii lui. Instanţa
poate audia din nou martorul, după caz, în aceeaşi şedinţă sau în cea următoare, poate face
confruntarea martorilor pentru a se clarifica asupra depoziţiilor contradictorii ale acestora.
În cazul în care se constată că întrebarea adresată martorului de către un participant la
proces este ofensatoare sau tinde să dovedească un fapt ce nu se referă la pricină, instanţa nu o va
încuviinţa. La cererea participantului la proces, instanţa emite o încheiere asupra întrebării,
precum şi asupra motivului respingerii ei (art.216 alin.(5) CPC).
Martorul, în timpul depoziţiilor, se poate folosi de însemnări, în cazul în care relatarea lui
se referă la date şi cifre (de exemplu, calcule, parametri tehnici etc.). Totodată aceste însemnări
se prezintă instanţei şi participanţilor la proces şi pot fi anexate la dosar în baza unei încheieri
judecătoreşti. Martorul nu are voie să citească un răspuns scris de mai înainte. Depoziţiile lui se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei de către grefier şi se semnează pe fiecare pagină şi la
sfîrşitul lor de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martori, după ce aceştia din urmă iau
cunoştinţă de ele. Nedorinţa sau imposibilitatea martorului de a semna se notează în procesulverbal.
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În cazul amînării procesului, instanţa poate audia martorii prezenţi dacă în şedinţă sînt de
faţă părţile. Citarea repetată a acestor martori într-o nouă şedinţă se admite numai în caz de
necesitate. Astfel de depoziţii, precum şi cele adunate prin delegaţii judecătoreşti, în procedura
asigurării probelor şi obţinute de la o persoană care din cauza sănătăţii precare, bătrîneţii,
invalidităţii sau din alte motive întemeiate a fost audiată în instanţa de la locul aflării sale, sînt
citite în şedinţa de judecată. Ulterior, participanţii la proces pot da explicaţii asupra acestor
mijloace de probă (art.221 CPC). Martorul audiat rămîne în sala de şedinţe pînă la încheierea
dezbaterilor judiciare dacă instanţa nu va permite retragerea lui. Martorul minor (în vîrstă de pînă
la 16 ani), după audiere, părăseşte sala de şedinţe dacă instanţa consideră că prezenţa lui nu este
necesară.
Înscrisurile se cercetează de instanţa de judecată conform normelor din art.222-223 CPC,
conducîndu-se de rigorile din art.137-141 CPC. Înscrisul se depune, de regulă, în original sau în
copie autentificată în modul stabilit de lege, indicîndu-se locul de aflare a originalului. Înscrisul
se depune în original atunci cînd, conform legii sau unui alt act normativ, circumstanţele pricinii
trebuie confirmate numai cu documente în original sau cînd copiile de pe documentul prezentat
au cuprinsuri contradictorii, precum şi în alte cazuri cînd instanţa consideră necesară prezentarea
originalului (art.138 alin.(4) CPC). Copiile de pe documentele prezentate în judecată de către
participantul la proces, se înmînează participanţilor la proces care nu dispun de ele.
În situaţia în care, în conformitate cu afirmaţiile părţii interesate, actul original se află pe
mîna părţii adverse, probaţiunea se efectuează prin înaintarea unui demers de obligare a acesteia
de a-l prezenta în original. În cazul în care partea adversă nu execută încheierea judecătorească
privind prezentarea actului în original, se va utiliza copia de pe original, prezentată de partea
interesată dacă legea nu prevede altfel. Instanţa va aprecia forţa probantă a copiei autentificate
după intima ei convingere (art. 138 alin.(5) CPC).
Cererea de declarare a înscrisului ca fiind fals acordă instanţei dreptul de a-l exclude ca
mijloc de probă şi de a soluţiona pricina în baza altor probe. Pentru verificarea declaraţiei de
defăimare a probei ca fiind falsă, instanţa, afară de dispunerea expertizei, poate propune părţilor
să prezinte alte probe. Dacă persoana care defăimează înscrisul indică autorul sau complicele
falsului, instanţa poate suspenda judecarea pricinii, prezentînd procurorului înscrisul împreună
cu procesul-verbal respectiv potrivit art. 227 alin.(3) CPC.
Potrivit art.222 CPC, înscrisurilor şi proceselor-verbale privind cercetarea înscrisurilor,
încheiate la faţa locului în cadrul delegaţiei judecătoreşti, asigurării probelor sau în cadrul
pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, li se dă citire în şedinţa de judecată, apoi se
prezintă participanţilor la proces, reprezentanţilor lor şi, după caz, experţilor, specialiştilor şi
martorilor. După aceasta, participanţii la proces pot da explicaţii asupra lor. Înscrisurile
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respective nu au forţă probatorie prestabilită, fiind apreciate liber de instanţă în raport cu
celelalte probe din dosar, potrivit regulilor generale.
Probele materiale se cercetează de instanţa judecătorească şi se prezintă spre examinare
participanţilor la proces şi reprezentanţilor lor, precum şi experţilor, specialiştilor şi martorilor,
după caz (art.224, alin.1 CPC). Obiectele care nu pot fi prezentate în judecată şi probele
materiale perisabile se cercetează la locul aflării lor şi se descriu amănunţit în procesul-verbal,
încheiat la faţa locului, ori sînt fotografiate, după caz, şi sigilate. Cercetarea la faţa locului şi
cercetarea probelor materiale în şedinţă trebuie să îndeplinească aceleaşi reguli procesuale
comune şi generale prevăzute de cod.
Despre examinarea probei materiale perisabile sau probei la locul ei de păstrare sau
aflare, atunci cînd prezentarea în judecată este imposibilă sau dificilă, participanţii la proces sînt
înştiinţaţi potrivit legii procesuale (locul, data, ora examinării), însă neprezentarea acestora nu
împiedică cercetarea probei. Datele referitoare la examinarea acestor probe se consemnează întrun proces-verbal, care se anexează la dosar (art. 120, art.144 CPC). Probele perisabile, adică
supuse alterării rapide sau deteriorării, distrugerii, sînt examinate de urgenţă la locul de aflare, iar
specialiştii pot efectua măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări audio şi video, pot elabora
planuri şi pot face alte acte necesare.
De regulă, probele materiale se păstrează la dosar sau se predau în camera de păstrare a
instanţei judecătoreşti, însoţite de un registru special. Instanţa ia toate măsurile pentru păstrarea
lor intactă, dovada acestui fapt fiind făcută prin sigiliul aplicat, fotografiile probei materiale
făcute la o dată anterioară.
După ce s-au examinat probele perisabile, instanţa dispune restituirea lor. Celelalte probe
materiale se restituie după ce hotărîrea judecătorească rămîne definitivă, fie persoanelor care leau prezentat, fie celor cărora instanţa le-a declarat dreptul asupra lor, fie aceste bunuri se
comercializează în modul stabilit de instanţă. Ca dovadă a restituirii probei materiale, la dosar
trebuie anexată o recipisă a persoanei care a primit obiectele respective. Această dispoziţie se
referă şi la cazul bunurilor care se păstrau la locul lor de aflare.
În unele cazuri probele materiale, după ce sînt examinate de instanţă, se restituie, la
cerere, persoanelor care le-au reprezentat, chiar înainte de terminarea procesului, dacă aprobarea
cererii nu creează impedimente în soluţionarea pricinii (art.145 alin.(3) CPC).
Procesul-verbal al cercetării la faţa locului poate să fie întocmit după terminarea întregii
activităţi sau treptat, pe măsura desfăşurării cercetării. Procesul-verbal trebuie semnat de
preşedintele şedinţei şi de grefier cel tîrziu a doua zi de la efectuarea cercetării la faţa locului. În
procesul-verbal se consemnează utilizarea mijloacelor de înregistrare video sau a altor mijloace
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tehnice de fixare a mersului cercetării, cu aportul specialistului participant la efectuarea actului
procedural.
Ţinînd cont de faptul că „participanţii la proces pot efectua înregistrarea audio a şedinţei
de judecată.” (art.18, alin. (11) CPC) şi „pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în
cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte
mijloace tehnice” (art.275, alin.(2) CPC), iar „participanţii la proces şi reprezentanţii lor au
dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de
judecată.” (art. 2761, alin.(1) CPC ), ulterior aceste suporturi electronice de informaţie pot fi
utilizate ca probe.
Fiind un „martor ocular mecanic”, înregistrarea video redă obiectiv faptele reale petrecute
şi obiectele existente, depinzînd şi de inteligenţa şi spiritul de observaţie, iar uneori şi de
interesul celui care a înregistrat. De aceea, este posibilă şi audierea în calitate de martor a
persoanei care a făcut înregistrarea.
Potrivit art.146 CPC, persoana care prezintă o înregistrare audio-video pe un suport
electronic este obligată să indice persoana care a efectuat înregistrarea, timpul şi condiţiile
înregistrării. Nu poate servi ca probă înregistrarea audio-video ascunsă dacă nu este permisă de
lege. Înregistrarea audio-video este permisă dacă a fost făcută în mod deschis, adică persoanele
care apar în această înregistrare ştiau sau trebuiau să ştie că sunt înregistraţi. Aşadar, pentru
calitatea de mijloc de probă are importanţă primordială cum a fost efectuată înregistrarea audiovideo şi dacă persoana sau persoanele înregistrate ştiau că sunt înregistraţi. Dacă înregistrările au
fost făcute cu acordul persoanei respective sau au fost permise de lege, reproducerea şi
cercetarea acestora poate fi efectuată în şedinţă publică numai cu consimţămîntul persoanelor
înregistrate. Fără consimţămîntul expres, acestea se efectuează în şedinţă închisă, fiind aplicabile
şi dispoziţiile speciale ale art.23 CPC. Înregistrările care nu pot fi prezentate în judecată se
cercetează la locul aflării lor şi se descriu amănunţit în procesul-verbal încheiat la faţa locului,
notificîndu-se semnele distinctive ale surselor şi data reproducerii, apoi suporturile sînt sigilate.
Procesul-verbal se anexează la dosar. Cercetarea la faţa locului se face cu concursul
participanţilor la proces, în prezenţa martorilor, mai ales a specialiştilor şi experţilor din
domeniu.
Atunci cînd reproducerea înregistrărilor audio-video are loc în sala de şedinţe sau în altă
încăpere special amenajată, consemnîndu-se în procesul-verbal al şedinţei de judecată semnele
distinctive ale surselor de probă reproductivă şi data reproducerii, instanţa audiază explicaţiile
părţilor şi ale altor participanţi la proces. Reproducerea înregistrării audio-video poate fi repetată
în întregime sau parţial (art.226, alin.(1) CPC).
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Instanţa, printr-o încheiere, poate atrage, din oficiu sau la cererea oricărui participant la
proces, la audierea şi vizionarea înregistrărilor audio-video, specialişti în domeniul respectiv
pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic potrivit art.230 CPC. Dacă explicaţiile şi
consultaţiile scrise sau orale, răspunsurile specialistului la întrebări nu au elucidat unele date din
înregistrările audio-video, instanţa judecătorească poate dispune efectuarea unei expertize.
Dispunerea efectuării expertizei poate fi făcută şi atunci cînd nu se apelează la consultaţia
specialistului. Suporturile înregistrărilor audio-video se păstrează în instanţa judecătorească,
însoţite de un registru special. Instanţa ia măsuri pentru păstrarea lor intactă. Suporturile
respective pot fi păstrate, în caz de necesitate, la locul aflării lor, după cercetarea lor fiind
descrise în procesul-verbal şi sigilate. Cheltuielile de păstrare a suporturilor electronice,
magnetice sau de alt tip conţinînd înregistrările audio-video se repartizează între părţi conform
art.94 CPC.
Potrivit Legii cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medicolegale din 23.06.2000138 şi conform art.148 alin.(1) CPC, „pentru elucidarea unor aspecte din
domeniul ştiinţei, artei, tehnicii, meşteşugurilor artizanale şi din alte domenii, apărute în proces,
care cer cunoştinţe speciale, judecătorul sau instanţa dispune efectuarea unei expertize, la
cererea părţii sau a unui alt participant la proces, iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu.
Actele reviziei ori ale inspecţiei departamentale, precum şi raportul scris al specialistului, nu pot
înlocui raportul de expertiză şi nici exclude necesitatea efectuării expertizei în aceeaşi
problemă”. Acest text consacră posibilitatea efectuării expertizei şi determină obiectul ei.
De regulă, efectuarea expertizei este dispusă în timpul pregătirii pricinii de dezbateri
judiciare (art.185 alin.(1) lit.h) CPC). În şedinţă de judecată conform art.228 CPC urmează să se
dea citire concluziei expertului. Pentru clarificarea sau completarea concluziei, expertului i se
pot adresa întrebări. În acest scop, expertul trebuie citat legal. În şedinţa de judecată se ascultă
explicaţiile specialistului şi concluziile autorităţilor publice (art.230 şi art. 231 CPC).
Pe parcursul examinării cauzelor civile în fond nu se vor administra alte probe decît
cele prezentate în termenele stabilite de judecător la faza pregătirii pricinii pentru
dezbateri sau la deschiderea şedinţei de judecată. Întrucît conform art.122, alin.(4) CPC
„Se consideră inadmisibile probele ce nu au fost prezentate de participanţii la proces pînă la
data stabilită de judecător, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 204 şi art. 372 alin. (1).”
Totuşi se pot prezenta probe după primul termen stabilit de judecător dacă:


se depune acţiune reconvenţională conform art.173, alin.(1), lit.b) CPC;



se admite un coparticipant obligatoriu (art.62 CPC) sau un intervenient principal
(art. 65 CPC) ori accesoriu (art.67 CPC);
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se schimbă pretenţiile sau temeiurile acţiunii, se modifică pretenţiile şi/sau temiurile
acţiunii (art.60 CPC).
După examinarea tuturor probelor, preşedintele completului declară finalizarea

examinării pricinii în fond şi instanţa trece la următoarea etapă a dezbaterilor judiciare.
Sustinerile orale. Replica (art.233-234 CPC). Susţinerile orale se rezumă la luările de
cuvînt ale participanţilor la proces. Fiind una dintre etapele distincte ale dezbaterii judiciare,
susţinerile orale constituie de fapt pledoariile referitoare la rezultatele cercetării probelor în
cadrul judecării pricinii în fond. În ordinea stabilită de lege (art.233 alin.(2) şi alin.(3) CPC)
participanţii la proces îşi expun opiniile argumentate vis-a-vis de circumstanţele pricinii care
justifică pretenţiile ori obiecţiile, se dă apreciere fiecărei probe care confirmă sau infirmă
respectivele circumstanţe de fapt, se expune părerea despre corectitudinea aplicării sau
interpretării normelor materiale şi în final fiecare participant reconfirmă care ar trebui să fie
soluţia dată de instanţă prin pronunţarea hotărîrii.
Ţinerea pledoariilor la finalul judecării pricinii în fond permit instanţei să definitiveze
procesul de examinare a pricinii prin formarea unei viziuni clare şi complete referitor la poziţia
fiecărui participant la proces, să treacă în revistă toate probele şi să clarifice forţa lor probantă
pentru pricina respectivă, să-şi contureze intima convingere în privinţa aprecierii lor şi să
clarifice care circumstanţe au fost şi care nu au fost dovedite în cadrul judecării în fond, să
conchidă despre cît de întemeiate de fapt şi de drept sînt pretenţiile sau obiecţiile fiecăruia dintre
participanţii la proces.

Evident că participanţii la proces analizează şi se pronunţă asupra

pretenţiilor, obiecţiilor, circumstanţelor şi probelor care au fost invocate şi cercetate în cadrul
judecării pricinii în fond. Conform art.235 CPC, circumstanţele neexaminate de instanţă şi
probele neelucidate în şedinţa de judecată nu pot forma conţinutul susţinerilor orale. Nu are
justificare o luare de cuvînt în privinţa unor pretenţii sau circumstanţe noi, care nu au fost
înaintate sau cercetate în cadrul şedinţei de judecată. Nefiind examinate în cadrul judecării în
fond, ele determină instanţa fie să reia examinarea pricinii în fond, fie să dezaprobe în hotărîre
argumentele care depăşesc cadrul legal al susţinerilor orale.
Legea procesuală nu impune forma scrisă a susţinerilor orale şi nu limitează durata
susţinerilor orale, dar în virtutea rolului său diriguitor, preşedintele şedinţei de judecată poate să
atenţioneze participantul la proces care expune argumente vădit irelevante, repetă de mai multe
ori aceleaşi opinii, îşi permite atacuri ofensatorii sau netacticoase la adresa altor participanţi la
proces.
După susţinerile orale fiecare dintre participanţii la proces are dreptul la replică. Dreptul
la replică este o luare de cuvînt repetată, determinată de necesitatea de a răspunde la afirmaţiile
din susţinerile orale ale altor participanţi la proces. În replică participantul la proces poate face
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scurte concluzii sau poate expune contraargumente dacă acestea au fost omise din propriile
susţineri orale. Indiferent care a fost consecutivitatea, dreptul la ultima replică o are pîrîtul şi
reprezentantul lui (art. 234 CPC).
Adoptarea hotărîrilor judecătoreşti. După încheierea susţinerilor orale, completul de
judecată se retrage pentru deliberare. (art.236, alin.(1) CPC ). La deliberare iau parte numai
judecătorii în faţa cărora a avut loc judecarea cauzei. Completul de judecată deliberează în
secret. Divulgarea deliberărilor este interzisă. (art.238, alin.(1) CPC). Actualmente nu este
prevăzută amînarea deliberării hotărîrii. Raţiunea legiuitorului rezidă în prevederea conform
căreia

după deliberare se va pronunţa doar dispozitivul hotărîrii. Totuşi, ţinînd cont de

complexitatea cauzei, numărul participanţilor, necesitatea inserării în dispozitiv a unor afirmaţii
depline şi clare, amînarea deliberării se admite. Însă instanţa va consemna acest lucru printr-o
încheiere protocolară motivată, fixînd şi termenul rezonabil de amînare a deliberării. Bineînţeles
participanţilor la proces trebuie să li se aducă la cunoştinţă locul, data, ora cînd se va pronunţa
hotărîrea
Sub conducerea preşedintelui şedinţei de judecată, conform art.238 alin.(1) şi art. 240
alin.(1) CPC, se deliberează asupra următoarelor repere:
care circumstanţe formează obiectul şi sarcina probaţiei pentru fiecare participant la
proces;
care fapte au fost stabilite cu ajutorul probelor pertinente şi admisibile şi care nu au fost
dovedite;
motivele respingerii anumitor probe;
care participant depune pretenţii întemeiate total sau parţial;
care norme de drept material urmează a fi aplicate raportului material litigios;
concluzia aprecierii probelor şi interpretării legii materiale în privinţa părţilor în litigiu,
care în esenţă se rezumă la admiterea sau respingerea totală sau parţială a pretenţiilor înaintate
în judecată.
Dacă, în timpul deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi circumstanţe
importante pentru soluţionarea pricinii sau cercetarea suplimentară a unor probe, instanţa
judecătorească emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. (art.240, alin.(2) CPC).
Toate problemele ce apar în cadrul adoptării hotărîrii se soluţionează cu majoritatea de
voturi, nici unul dintre judecători neavînd dreptul să se abţină de la vot (art.48 alin.(1) CPC).
Judecătorul care la adoptarea hotărîrii expune opinie separată, aceasta se întocmeşte în scris, se
înmînează preşedintelui şedinţei şi se anexează la dosar. Conform art.48 alin.(2) CPC, opinia
separată nu se anunţă şi nu se dă citirii în şedinţa de judecată din cauza secretului deliberărilor.
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Însă opinia separată face parte din materialele dosarului şi în temeiul art.56 CPC participanţii la
proces au dreptul să ia cunoştinţă de acestea.
Conform art.236, alin.(1) CPC după deliberare se pronunţă doar dispozitivul hotărîrii,
care semnat fiind de către judecătorii din complet, se înmînează participanţilor prezenţi în
şedinţă. Este recomandabil ca participanţii să confirme primirea hotărîrii, semnînd o recipisă în
acest sens. În aceiaşi zi dispozitivul hotărîrii se plasează pe site-ul instanţei de judecată.
Participanţilor care nu au fost prezenţi la proces li se va expedia cel tîrziu a doua zi cu aviz de
primire dispozitivul hotărîrii, astfel încît în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare aceştia să-l
recepţioneze (art.236, alin.(4) CPC). Deşi norma menţionată prevede sintagma „copia hotărîrii”,
aceasta nu trebuie înţeleasă în sens extensiv. Or, conform art.241, alin.(1) CPC „Hotîrirea
judecătorească constă din partea introductivă şi partea dispozitivă.” Anume la această hotărîre
s-a referit legiuitorul în art.236, alin.4 CPC.
Dispozitivul hotărîrii va conţine obligatoriu:
• Admiterea sau neadmiterea integrală sau parţială a pretenţiilor reclamantului,
intervenientului principal şi ale pîrîtului în acţiune reconvenţională. Aici obligatoriu se va ţine
cont de limita prevăzută în art.240, alin.(3) CPC „Instanţa judecătorească adoptă hotărîrea în
limitele pretenţiilor înaintate de reclamant”.
• Executarea imediată conform art.256 CPC;
• Distribuirea taxei de stat. Celelalte cheltuieli de judecată se vor adjudeca sau nu prin
dispozitivul hotărîrii doar dacă au fost solicitate (art.94, alin.(1) CPC)
• Anularea măsurii de asigurare a acţiunii în cazul respingerii pretenţiilor reclamantului;
• Calea de atac şi termenul de atac.
După pronunţarea dispozitivului hotărîrii, preşedintele şedinţei de judecată declară
şedinţa închisă.
După semnarea hotărîrii nici un judecător nu poate reveni asupra opiniei sale (art. 238
alin.(5) CPC), iar după pronunţarea hotărîrii, instanţa care a adoptat-o nu este în drept să o
anuleze nici să o modifice (art.249 alin.(1) CPC). Anularea sau modificarea hotărîrii este
prerogativa instanţelor ierarhic superioare care sînt sesizate în ordin de apel sau de recurs, dacă
legea nu prevede altfel (de ex. art.301, 308 CPC).
Perfectarea hotărîrilor judecătoreşti integrale, adică constînd din parte introductivă, parte
descriptivă (succintă), motivare şi dispozitiv este o excepţie legiferată, care nu afectează dreptul
la un proces echitabil în esenţa sa. Această justificare rezultă implicit din excepţiile prevăzute de
art.237, alin.(5) CPC.
Astfel, hotărîrea judecătorească se va perfecta integral:
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• dacă participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului
hotărîrii, solicită în mod expres acest lucru. Dacă în cererea de chemare în judecată sau în
susţineri orale ori în alt mod pe parcursul procesului un participant la proces va solicita instanţei
perfectarea hotărîrii integrale, această cerere se va considera conformă art.237, alin.(5), lit.a)
CPC. Instanţele nu vor birocratiza procesul civil, invocînd că astfel de cereri sunt premature.
Dacă justiţiabilul a solicitat hotărîrea integrală după 30 zile de la pronunţarea dispozitivului,
instanţa printro încheiere nesusceptibilă de recurs va refuza întocmirea acesteia, indiferent de
motivul pierderii termenului.
• Dacă participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului
hotărîrii, depun cerere de apel. Conform art. 363, alin.1 CPC „cererea de apel se depune în scris
la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă.” Aceasta o va înregistra, dar nu va verifica
corectitudinea întocmirii cererii de apel, anexarea dovezii de achitare a taxei stat, însă va perfecta
hotărîrea integrală în termen de 15 zile. În acest sens, apelurile depuse tardiv, adică după
expirarea a 30 zile de la pronunţarea dispozitivului, de asemenea vor determina instanţa să
perfecteze hotărîrile judecătoreşti integral. Restituirea unei cereri de apel din cauza depunerii
acesteia în afara termenului legal (art.369, alin.(1), lit.b) CPC) este competenţa curţii de apel.
Astfel, se pot produce situaţii cînd după o perioadă îndelungată, judecătorul sau judecătorii care
au examinat cauza civilă să fie nevoiţi să perfecteze o hotărîre judecătorescă integrală. Penru a
evita aceste dificultăţi este recomandabil ca judecătorii să motiveze propriile hotărîri, chiar dacă
legea nu-i obligă, în cazurile în care pricinile civile se examinează şi se soluţionează în lipsa unui
participant la proces. Oricum dacă la data perfectării unul dintre judecătorii completului de
judecată este în imposibilitatea de a semna hotărîrea integrală, în locul lui semnează preşedintele
şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele
instanţei de judecată. În toate cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a
semna. (art.237, alin.(7) CPC)
• dacă hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui
stat.
Chiar şi hotărîrile adoptate în şedinţă secretă se pronunţă public (art.23 alin.(9) CPC).
Publicarea acestora pe site-ul instanţei de judecată implică respectarea Regulamentului privind
modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web, aprobat prin Hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii nr.472/21 din 18.12.2008.
Însă recomandăm instanţelor să ţină cont de art. 14 Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile si politice (16.12. 1966, ratificat de RM la 26.04.1993), care prevede că
„pronuntarea oricărei hotarâri în materie penala sau civila va fi publica, afara de cazurile când
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interesul minorilor cere sa se procedeze altfel sau când procesul se refera la diferende
matrimoniale ori la tutela copiilor.”
Conform art.250 CPC instanţa va emite hotărîri judecătoreşti suplimentare pentru a-i da
hotărîrii iniţiale caracterul deplinătăţii. Aceasta se admite în cazul în care instanţa:
a) nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii în privinţa căreia participanţii la proces au
prezentat probe şi explicaţii.

Considerăm că legiuitorul nu formulat această prevedere cu

exactitatea necesară unei legi care trebuie să asigure securitatea raporturilor juridice. Dacă
participanţii la proces au formulat pretenţii, dar pe parcursul procesului nu le-au susţinut, nu au
prezentat probe şi nu au dat explicaţii referitoare la acestea, instanţa trebuie să indice în
dispozitivul hotărîrii de bază sau a celei suplimentare despre respingerea acestora ca fiind
neîntemeiate. În caz contrar, nu se va putea aplica art.169, alin.(1), lit.b) şi art.265, lit.b ) CPC.
Dacă participanţii la proces şi-au onorat obligaţiile referitoare la probaţiune, instanţa de judecată
trebuie să dea apreciere acestor probe, iar ca rezultat să formuleze soluţii cu privire la toate
pretenţiile susţinute şi probate în modul corespunzător. Dacă reclamantul a renunţat la anumite
pretenţii sau pîrîtul a recunoscut o parte din ele, instanţa oricum trebuie să se pronunţe în
hotărîrea sa asupra acestora.
b) soluţionînd problema dreptului în litigiu, nu a indicat suma sau bunurile adjudecate
ori nu a stabilit acţiunile pe care trebuie să le întreprindă pîrîtul. Pentru a facilita executarea
hotărîrii, instanţa care a soluţionat o pricină civilă în fond, admiţînd pretenţiile reclamantului,
trebuie să indice clar ce bunuri i-au fost adjudecate, care este suma ce urmează să o achite pîrîtul
reclamantului, care acţiuni concrete trebuie să le exercite pîrîtul. Dacă instanţa a admis această
scăpare, pronunţînd o hotărîre incompletă, atunci corectarea ei este prerogativa aceleiaşi instanţe
de judecată;
c) nu a rezolvat problema repartizării între părţi a cheltuielilor de judecată sau nu s-a
pronunţat în privinţa

cererilor martorilor, experţilor, specialiştilor sau reprezentanţilor.

Soluţionînd litigiul în fond, instanţa trebuie să distribuie cheltuielile de judecată.
Instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să achite părţii care a avut cîştig de
cauză toate cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i
se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului (art.94 alin.(1) CPC). Întrucît
cheltuielile de judecată constau din taxa de stat şi din cheltuieli de judecare a pricinii, instanţa
trebuie să se pronunţe cu privire la taxa de stat în hotărîrea sa, iar cu referire la celelalte
cheltuieli de judecată doar dacă partea interesată a solicitat-o. Astfel, instanţa judecătorească
obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile
ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile (art.96
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CPC). Prin hotărîre suplimentară se va încasa taxa de stat de la reclamantul care apierdut
procesul, dar care potrivit art.86, alin.(2) CPC urmează să plătească taxa de stat după examinarea
cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii. În
acest sens, instanţa trebuie să ţină evidenţa acestor categorii de cauze civile.
Dacă martorii, experţii, interpreţii, specialiştii şi reprezentanţii solicită plată pentru
exercitarea obligaţiilor lor, instanţa este obligată să dispună încasarea lor în dispozitivul hotărîrii
(art.92, art. 93 CPC). Este regretabil că în art.250 alin.(1) lit.c) CPC a fost omis interpretul ca
subiect căruia de asemenea i se pot achita sumele necesare pentru exercitrea obligaţiilor sale,
dacă acesta nu face parte din statele de personal ale instanţei judecătoreşti.
Procesul-verbal este un act de procedură care se întocmeşte în mod obligatoriu pentru
fiecare şedinţă de judecată în cadrul examinării pricinii în fond şi în apel, precum şi pentru fiece
act procedural îndeplinit în afara şedinţei de judecată (art.273 CPC). Pentru şedinţele prealabile
de asemenea se va ţine proces verbal, or, la acea fază procesuală deja se pot efectua acte de
procedură consemnarea cărora este necesară pentru buna înfăptuire a justiţiei. Lipsa procesuluiverbal al şedinţei de judecată sau al efectuării unui act procedural este o încălcare procesuală
care duce din oficiu la casarea hotărîrii judecătoreşti (art. 388 alin.(1) lit.g) şi h) şi art.432
alin.(3) lit.e) CPC).
Procesul-verbal al şedinţei trebuie să respecte anumite exigenţe de formă şi de conţinut,
adică grefierul îl perfectează în scris (de mînă sau dactilografiat) cu respectarea art. 274 CPC.
Procesul verbal al şedinţei conţine mijloace de probă - explicaţiile participanţilor la proces,
depoziţiile martorilor, explicaţiile expertului date în şedinţă. De aceea este necesar ca persoanele
respective să semneze partea procesului verbal care îi vizează. Procesul verbal conţine mai multe
încheieri

protocolare.

Chiar

dacă

acestea

se

contestă

odată

cu

fondul,

oricum trebuie motivate succint şi convingător.
Conform art. 2041 CPC „întreruperea şedinţei de judecată se dispune printr-o încheiere
protocolară şi nu afectează integritatea procesului-verbal”. În cazul amînării procesului
conform art.208 CPC, procesul verbal se semnează de preşedintele şedineţei şi grefier.
Preşedintele şedinţei şi grefierul trebuie să semneze procesul-verbal în cel mult 5 zile de
la data încheierii şedinţei (art. 275 alin.(4) şi alin.(5) CPC). În decursul a 5 zile de la data
semnării procesului-verbal participanţii la proces şi reprezentanţii lor pot lua cunoştinţă de
conţinutul acestuia şi pot prezenta în scris observaţii referitoare la inexactităţile sau scăpările din
procesul-verbal, care se anexează la dosar. În termen de 5 zile de la prezentare, judecătorul
examinează observaţiile asupra procesului-verbal şi dacă este de acord cu ele, confirmă acest
lucru prin menţiunea „De acord” şi prin semnătură, dacă nu, pronunţă o încheiere motivată de
respingere a acestora (art. 276 CPC).
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Dispoziţiile primei instanţe prin care pricina civilă nu se soluţionează în fond se emit sub
formă de încheiere (art.269 alin.(1) CPC). Încheierile judecătoreşti pot fi diferite după conţinut şi
numeroase pe parcursul examinării unei pricini civile. Dar indiferent de conţinut, formă, ordine
de emitere sau dreptul de contestare, încheierile judecătoreşti rămîn a fi un instrument procesual
cu ajutorul căruia instanţa soluţionează orice problemă procedurală care poate apărea pe
parcursul procesului. În CPC un prim criteriu de clasificare a încheierilor primei instanţe de
judecată este complexitatea acestora care determină procedura emiterii şi forma perfectării.
Astfel, în cazul soluţionării unor probleme simple instanţa va emite o încheiere fără a se retrage
în camera de deliberare, conţinutul încheierii fiind consemnat în procesul-verbal al şedinţei de
judecată. Încheierile care vizează probleme procesuale complexe se emit după deliberare în scris
sub forma unui act dispoziţional separat. Cuprinsul încheierii separat emise de către instanţa de
judecată este specificat în art.270 alin.(1) CPC. În privinţa încheierilor nu se aplică regula
pronunţării dispozitivului cu posibilitatea motivării ulterioare, întrucît legea procesuală în
vigoare nu prevede care sunt cazurile cînd se va întocmi închierea judecătorească integrală.
§ 2. Procedura contenciosului administrativ (A. Pascari, Gh.Creţu, V. Zubco)
1.1. Particularităţile procedurii în materie de contencios administrativ
Procedura examinării acţiunii în contenciosul administrativ este reglementată prin Legea
contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, cu modificările şi completările
ulterioare. Dispoziţiile acesteia se completează şi cu prevederile generale din Codul de procedură
civilă al Republicii Moldova, în măsura în care nu sunt reglementate unele norme de procedură.
Procedura în contenciosul administrativ presupune, de regulă,139 două etape: procedura cererii
prealabile şi procedura în faţa instanţei de contencios administrativ.
Procedura prealabilă, potrivit art.14 din Legea nr.793-XIV, prevede că persoana care se
consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va
solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la
data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, iar acest termen de 30 de zile
nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ. În cazul în care organul emitent
are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului,
fie organului ierarhic superior, fie organului emitent.
Astfel, legiuitorul oferă persoanei vătămate dreptul de a alege organul căruia să-i
adreseze cererea prealabilă, acesta urmînd să rezolve cererea în cauză în termen de 30 de zile. De
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aici, rezultă că persoana care se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printrun act administrativ, înainte de a cere instanţei de contencios administrativ anularea actului, în
tot sau în parte, se va adresa autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data cînd i s-a comunicat actul administrativ, cu
cerere prealabilă.
De aici, rezultă că procedura prealabilă oferă autorităţii publice posibilitatea să revină
asupra actului care se contestă şi să revoce, în tot sau în parte, actul emis. Totodată, procedura
prealabilă este favorabilă şi pentru persoana vătămată, deoarece în acest caz persoana poate fi
repusă în drepturile sale într-un termen mult mai scurt, evitîndu-se adresarea în instanţa de
contencios administrativ.
Articolul 14 din Legea nr.793-XIV reglementează că persoana care se consideră vătămată
într-un drept al său recunoscut de lege trebuie să se adreseze organului emitent, fie organului
ierarhic superior, în termen de 30 zile de la data comunicării actului administrativ. Prin urmare,
termenul de depunere a cererii prealabile curge de la data comunicării actului cu caracter
individual, întrucît acest termen nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ.
Depunerea cererii prealabile la organul emitent sau ierarhic superior este o fază
obligatorie în procedura examinării acţiunii în contenciosul administrativ, cu unele excepţii
prevăzute de lege. Nerespectarea acestei proceduri duce, de regulă, la restituirea cererii de
chemare în judecată conform cerinţelor art.170 alin.(1) lit.a) CPC, deoarece persoana care a
înaintat acţiunea în instanţa de judecată nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a
pricinii pe cale extrajudiciară, prevăzută expres de lege pentru categoria respectivă de pricini.
În unele cazuri, prevăzute de lege, reclamanţii pot înainta acţiunea nemijlocit instanţei
judecătoreşti, fără respectarea procedurii prealabile. În asemenea cazuri, acţiunea poate fi
înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ.
Referindu-ne la procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrativ,
vom menţiona că practica judiciară este constantă. În cazul nerespectării procedurii prealabile
instanţele de judecată restituie reclamantului cererea de chemare în judecată, explicîndu-i
acestuia modalitatea de înlăturare a neajunsurilor (art.170 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) CPC).
Dacă reclamantul înaintează iniţial cererea de chemare în judecată, iar ulterior depune
cererea prealabilă, instanţele corect restituie cererea de chemare în judecată, dat fiind faptul că la
data depunerii cererii în judecată procedura prealabilă nu era respectată.
În cazul refuzului nejustificat de a satisface o cerere referitoare la un drept, precum şi
nerezolvarea cererii în termenul prevăzut de lege, sesizarea autorităţii administrative în cadrul
procedurii prealabile înainte de introducerea acţiunii în instanţa judecătorească nu este necesară.
Această explicaţie constă în faptul că organul administrativ a fost sesizat în prealabil privitor la
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înaintarea acţiunii în instanţa de judecată prin însăşi cererea a cărei soluţionare a fost refuzată sau
nu a fost soluţionată în termenul prevăzut de lege.140
Articolul 14 din Legea nr.793-XIV nu reglementează care este natura juridică a
termenului de 30 de zile de înaintare a cererii prealabile, iar art.17 alin.(4) stipulează că termenul
de 30 de zile de depunere a cererii de chemare în judecată este unul de prescripţie. Astfel, putem
concluziona că şi termenul de depunere a cererii prealabile este un termen de prescripţie.
Această concluzie decurge şi din dispoziţiile art.34 alin.(1) din Legea nr.793-XIV, care
reglementează că „Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de
procedură civilă”, iar art.115 din Codul de procedură civilă reglementează că persoanele care,
din motive întemeiate, au omis termenul pot fi repuse în termen de către instanţă.
Prin urmare, dacă persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de lege a omis
termenul de depunere a cererii prealabile sau de depunere a cererii de chemare în judecată, ea
poate solicita repunerea în termen, anexînd la cerere probe ce dovedesc imposibilitatea depunerii
cererii.
Instanţa de judecată, apreciind probele prezentate de părţi în ansamblul şi interconexiunea
lor, în baza art.130 CPC, se expune asupra temeiniciei motivelor invocate de repunere în termen.
De menţionat faptul că depunerea cererii prealabile presupune obligarea administraţiei
organului emitent de a se pronunţa benevol, în sensul abrogării sau anulării actului administrativ
contestat, şi de a întreprinde măsurile pretinse de persoana vătămată în recursul graţios,
excluzînd astfel posibilitatea persoanei de a apela ulterior direct la instanţa de contencios
administrativ pentru soluţionarea pretenţiilor.141
1.2. Condiţiile de înaintare a acţiunii în contenciosul administrativ
Acţiunea în contenciosul administrativ constituie mijlocul legal prin care persoana poate
solicita apărarea drepturilor subiective, recunoscute de lege, care au fost încălcate de către
autoritatea publică prin emiterea actului administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a
unei cereri.
Dreptul la acţiune poate fi materializat prin înaintarea unei cereri de chemare în judecată
la instanţa de contencios administrativ competentă. Cererea de chemare în judecată se depune în
scris şi trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute la art.166-167 CPC.
În literatura de specialitate se susţine că persoana vătămată într-un drept al său recunoscut
de lege, pentru a înainta o acţiune în instanţa de contencios administrativ trebuie să îndeplinească
anumite condiţii la care ne raliem şi noi.
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Astfel, persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de lege trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii esenţiale:
-

condiţia referitoare la calitatea reclamantului;

-

condiţia vătămării unui drept recunoscut de lege în favoarea reclamantului;

-

condiţia atacării unui act administrativ sau a nesoluţionării în termen legal a unei cereri;

-

condiţia ca actul să provină de la o autoritate publică;

-

condiţia îndeplinirii procedurii prealabile etc.
I. Persoana care depune cererea de chemare în judecată pentru a putea sta în justiţie

trebuie să dispună de capacitate de folosinţă, capacitate de exerciţiu şi capacitate procesuală.
Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu sunt reglementate de Codul civil
(art.18 – 20), iar capacitatea de exerciţiu şi cea de folosinţă a persoanei juridice sunt
reglementate de art.60 – 61 Cod civil. Capacitatea juridică procesuală este aptitudinea generală a
persoanelor de a dobîndi şi a exercita drepturi şi de a-şi asuma obligaţii în plan procesual, pentru
a valorifica în justiţie dreptul sau interesul în legătură cu care s-a născut litigiul.142
Capacitatea de folosinţă a drepturilor procesuale civile şi capacitatea de exerciţiu a
drepturilor procesuale civile sunt reglementate de art.57, 58 CPC.
II. Persoana care înaintează acţiunea trebuie să pretindă vătămarea într-un drept
recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.
Legea contenciosului administrativ reglementează că pot înainta acţiuni în contenciosul
administrativ nu numai persoana vătămată într-un drept al său recunoscut de lege, dar şi alte
persoane, cum ar fi:
Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului
şi primarul – în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;
procurorul – în condiţiile art.71 din Codul de procedură civilă;
avocatul parlamentar – în condiţiile Legii cu privire la avocaţii parlamentari;
Comisia Naţională de Integritate – în condiţiile Legii cu privire la Comisia Naţională de
Integritate;
alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare (art.5 lit.b) – f) din Lege).
Persoanele enumerate pot înainta acţiuni în contenciosul administrativ nu în interesul lor,
dar în interesele altor persoane, urmînd să apere un drept obiectiv, care a fost încălcat în privinţa
altor persoane.
Aceste două forme ale contenciosului administrativ sunt recunoscute în literatura de
specialitate drept contencios subiectiv şi contencios obiectiv.
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Astfel, contenciosul administrativ subiectiv vizează acţiunile formulate prin care se
invocă o problemă referitoare la un drept subiectiv sau un interes legitim personal, urmînd a se
cerceta dacă actul administrativ tipic sau asimilat a adus atingere unei situaţii juridice subiective.
În cadrul contenciosului administrativ obiectiv, reclamantul urmăreşte să apere un drept
obiectiv sau un interes legitim public, iar în acest context se verifică dacă au fost aduse atingeri
unor drepturi care reprezintă conţinutul unei situaţii juridice cu caracter general şi impersonal şi
dacă s-a adus atingere unor stări de legalitate generală.143
III. O altă condiţie de înaintare a acţiunii în contenciosul administrativ o constituie
vătămarea persoanei printr-un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri
privind recunoaşterea unui drept recunoscut de lege, în care cel puţin una dintre părţi este o
autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi (art.2 din Lege).
Prin urmare, orice act administrativ emis de către o autoritate publică sau un funcţionar al
acestei autorităţi poate fi contestat în contenciosul administrativ, fiind exceptate doar actele
administrative prevăzute la art.4 din Lege.
În practica judiciară se întîlnesc cazuri cînd instanţele de judecată nu delimitează actul
administrativ de alte înscrisuri, dat fiind faptul că prin Legea contenciosului administrativ nu este
clar definită noţiunea de act administrativ. În legătură cu aceasta, Curtea Supremă de Justiţie,
reieşind din prevederile art.2 din Lege, cît şi din Rezoluţia 77(31) „Cu privire la protecţia
individului faţă de actele autorităţilor administrative", adoptată de Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei la 28 septembrie 1997, prin Hotărîrea sa explicativă „Cu privire la practica
aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ” nr.10 din 30.10.2009, în pct.2 a definit actul administrativ „ca fiind un act
unilateral, cu caracter normativ sau individual, adoptat sau emis de către o autoritate publică sau
de o persoană privată împuternicită prin lege sau printr-un act administrativ, în mod unilateral, în
baza şi în vederea exercitării legii, pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi
juridice de drept administrativ”.
Curtea Supremă de Justiţie a explicat prin Hotărîrea menţionată că adresele de serviciu,
actele pregătitoare sau operaţiunile tehnico-materiale care au stat la baza emiterii actului
administrativ contestat nu pot constitui de sine stătător obiect al acţiunii în contenciosul
administrativ, deoarece nu produc efecte juridice prin ele însele (pct.8, 9 din Hotărîre).
În anumite cazuri, adresa emisă de către autoritatea publică poate să aibă natura unui act
administrativ, spre exemplu organul fiscal printr-o adresă dă indicaţii obligatorii pentru organele
autorităţii publice cum să execute un act legislativ sau normativ. În acest caz, adresa poartă
caracterul unui act administrativ normativ, pasibil de controlul de legalitate.
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Însă, potrivit art.25 alin.(2) din Lege, instanţa de contencios administrativ este în drept să
se pronunţe, în limitele competenţei sale, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii actelor sau
operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat.
Potrivit art.1 alin.(1) şi art.3 alin.(2) din Lege, poate fi contestat în instanţa de contencios
administrativ şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept
recunoscut de lege, iar prin art.2 din Lege este definită noţiunea acestei prevederi.
Astfel, nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind recunoaşterea unui drept
recunoscut de lege cuprinde două opţiuni:
-

refuzul de a primi o cerere şi

-

faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii
de către o autoritate publică, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Respectiv, atît refuzul de a primi o cerere, cît şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în

termenul stabilit de lege sunt recunoscute de legiuitor drept obiect al contestării în contencios
administrativ.
Sunt asimilate actelor administrative şi contractele administrative încheiate de autoritatea
publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii
publice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de
statutul juridic al acestora (art.3 din Lege).
Din categoria contractelor administrative fac parte contractele de concesiune,
reglementate prin Legea cu privire la concesiuni, contractele de achiziţii publice, reglementate de
Legea privind achiziţiile publice, contractele de prestare a serviciilor publice de gospodărire
comunală, cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă şi menajeră, de furnizare a energiei termice şi
electrice, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, de salubrizare, de administrare a
fondului locativ public, de administrare a domeniului public, reglementate prin Legea serviciilor
publice de gospodărie comunală, alte contracte de prestări servicii de interes public sau de
executare a lucrărilor de interes public naţional sau local.
Contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor din domeniul public al statului sau al
unităţilor administrativ teritoriale constituie contracte administrative, dacă, pînă la încheierea
contractului de vînzare-cumpărare, nu a fost schimbat regimul juridic al bunului respectiv, cu
trecerea lui din domeniul public în domeniul privat, în condiţiile Legii privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice şi a altor legi privind proprietatea publică.
Procesele-verbale privind consumul fraudulos al energiei electrice şi termice, al gazelor
naturale, apei potabile şi menajere pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ (pct.3
al Hotărîrii CSJ, nr.10 din 30.10.2009).
155

Concluzionînd, rezultă că acţiunea în contenciosul administrativ are ca obiect actele
administrative, tipice sau asimilate, fiind de neconceput o cerere de chemare în judecată prin care
să se solicite constatarea sau recunoaşterea dreptului sau a interesului legitim în absenţa unei
atitudini vătămătoare a administraţiei, concretizată în atingerea adusă unui drept sau interes
legitim.144
În instanţa de contencios administrativ nu se poate solicita obligarea Parlamentului să
adopte o anumită lege sau obligarea Guvernului de a adopta un act administrativ cu caracter
normativ.
În practica judiciară au fost atestate cazuri de adresare cu cerere în obligare a
procurorului să pornească un anumit proces penal sau să claseze un dosar, deja început. În aceste
cazuri instanţele de judecată au refuzat corect primirea cererilor de chemare în judecată, deoarece
în primele două cazuri s-ar încălca principiul separaţiei puterilor în stat, iar ultimele – sunt
exceptate de la controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ.
IV. Actul administrativ poate fi contestat în contenciosul administrativ doar dacă este
emis de către o autoritate publică.
Legea contenciosului administrativ a definit noţiunea de autoritate publică drept „orice
structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ care
acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sunt asimilate
autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de
putere publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un
serviciu de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii notariale” (art.2 din Lege).
Din această definiţie rezultă că toate categoriile de autorităţi, adică organele de stat, pot fi
chemate ca pîrîte în contenciosul administrativ, indiferent de locul reglementării lor în
Constituţie, precum şi organele administraţiei publice locale.145
Din definiţie, de asemenea, rezultă că persoanele de drept privat sau persoanele fizice
care prestează un serviciu de interes public sunt asimilate autorităţilor publice.
Practica judiciară demonstrează că şi organizaţiile profesioniste, asociaţiile, fundaţiile şi
organizaţiile neguvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea în regim de putere publică, sunt
asimilate autorităţilor publice.
V. Persoana vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, poate înainta o cerere de
chemare în judecată, dacă întruneşte condiţiile enumerate şi a îndeplinit procedura prealabilă.
Potrivit art.17 din Lege, termenul de adresare este de 30 de zile, dacă legea nu dispune
altfel. Termenul de depunere a cererii de chemare în judecată curge de la:
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a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de
lege pentru soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită
recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea
unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura
prealabilă.
Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi avocatul parlamentar sesizează instanţa de
contencios administrativ în termenele prevăzute de legile organice cu privire la activitatea
acestora.
Prin lege, pot fi stabilite şi alte termene. Spre exemplu, potrivit art.66 alin.(3) din Codul
electoral, acţiunile şi hotărîrile organelor electorale pot fi contestate în termen de 3 zile de la data
săvîrşirii acţiunii sau adoptării hotărîrii, fără respectarea procedurii prealabile dacă se referă la
exercitarea dreptului de vot sau la administrarea alegerilor, depuse la biroul electoral în ziua
alegerilor. În celelalte litigii electorale procedura prealabilă este obligatorie (art.65 CE).
Reieşind din art.65, 66 CE, termenul de depunere a cererii de chemare în judecată este de
3 zile, de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data comunicării refuzului de
soluţionare a cererii.
În privinţa pretenţiilor de despăgubire cauzate printr-un act administrativ adresate separat
se va aplica termenul de prescripţie general, reglementat de Codul civil al Republicii Moldova,
aceste cereri examinîmdu-se de către instanţele de drept comun.
Actele administrative cu caracter normativ, potrivit art.17 alin.(3) din Lege, pot fi
contestate oricînd. Aceste acte administrative sunt de interes public şi produc efecte juridice atîta
timp cît ele sunt în vigoare, de aceea legiuitorul a şi prevăzut că ele sunt imprescriptibile.
Prin art.17 alin.(4) din Lege este stipulat că termenul de înaintare a acţiunii în
contenciosul administrativ este un termen de prescripţie.
Potrivit art.271 din Codul civil, acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în
temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei
favoare a curs prescripţia, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond.
Prin urmare, doar pîrîtul poate înainta cerere de respingere a acţiunii pe motivul expirării
termenului de prescripţie.
Concomitent, prin art.271 din Codul civil este stipulat că, în apel sau recurs, prescripţia
poate fi opusă de îndreptăţit numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului.
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Reclamantul, la rîndul său, în temeiul art.279 Cod civil şi art.116 CPC, poate solicita
repunerea în termenul de prescripţie extinctivă, dacă acest termen a fost omis din motive
justificate.
Potrivit art.279 alin.(2) din Codul civil, repunerea în termen nu poate fi dispusă decît dacă
partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile, calculat
din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea
termenului de prescripţie.
1.3. Introducerea în proces a funcţionarului public
Art.20 alin.(1) din Lege prevede că acţiunea poate fi formulată şi împotriva
funcţionarului public care a elaborat actul administrativ contestat sau a refuzat să soluţioneze
cererea persoanei vătămate, dacă se solicită despăgubiri.
De aici, rezultă că funcţionarul public poate fi introdus în proces doar dacă se solicită
plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Împotriva lui nu poate fi depusă cererea, dacă
se solicită numai anularea actului administrativ contestat. Totodată, funcţionarul public poate sta
în justiţie doar împreună cu autoritatea publică emitentă, deoarece, potrivit art.20 alin.(2) din
Lege, funcţionarul public poate fi obligat la plata despăgubirilor solidar cu autoritatea emitentă.
Acţiunea poate fi înaintată împotriva funcţionarilor publici, dacă ei au participat la
elaborarea actului, înfăptuind mai ales operaţiuni materiale tehnice cu caracter voliţional, cum ar
fi avize, propuneri, acorduri etc.; persoanelor care au emis actul, de regulă acestea fiind cele care
semnează actul; persoanelor care au încheiat actul, adică cele datorită cărora autoritatea publică
devine parte a unui contract administrativ; persoanelor care se fac vinovate de refuzul rezolvării
cererii referitoare la un drept subiectiv sau un interes legitim.146
În cazul în care se va constata vinovăţia funcţionarului public, el va răspunde solidar cu
autoritatea publică respectivă.
Potrivit art.20 alin.(3), funcţionarul public aţionat în justiţie poate chema în garanţie
superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ, să semneze actul
administrativ, fie să refuze soluţionarea cererii, acesta fiind introdus în proces în calitate de
copîrît (art.62 CPC). Astfel, rezultă că funcţionarul public chemat în judecată în cadrul aceluiaşi
proces poate înainta o cerere de chemare în garanţie împotriva conducătorului sau altei persoane
ierarhic superioare, care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze soluţionarea
cererii.
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Cererea de chemare în garanţie trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de lege pentru
cererea de chemare în judecată. Deoarece chematul în garanţie poate fi obligat la plata unor
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, considerăm că el va avea în proces calitatea de pîrît. În
cazul în care funcţionarul public nu poate prezenta probele ce confirmă că conducătorul l-a
obligat să adopte actul administrativ sau i-a interzis întocmirea actului administrativ, fie să
răspundă la cerere, instanţa din oficiu poate solicita actele necesare. Prin urmare, prin chemarea
în garanţie se creează posibilitatea de a se pronunţa o hotărîre legală şi temeinică.
1.4. Suspendarea executării actului administrativ
Suspendarea executării este o măsură cu caracter excepţional, prevăzută de lege, care
poate fi admisă numai dacă actul administrativ conţine dispoziţii ce ar putea produce
reclamantului un prejudiciu iminent sau imposibil de îndeplinit în cazul anulării actului
administrativ.
Potrivit art.21 alin.(1) din Lege, persoana vătămată concomitent cu depunerea cererii de
chemare în judecată poate solicita suspendarea executării actului administrativ contestat.
Prin urmare, suspendarea executării actului administrativ contestat nu poate fi dispusă
pînă cînd acţiunea cu privire la contestarea actului administrativ nu este pusă pe rolul instanţei de
contencios administrativ, deşi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, prin Recomandarea
R(89)8 din 13 septembrie 1989 „Cu privire la protecţia jurisdicţională provizorie în materie
administrativă” şi Recomandarea (2003)16 „Privind executarea deciziilor administrative şi
jurisdicţionale în domeniul dreptului administrativ”, recomandă statelor membre ale Consiliului
Europei să i-a măsuri provizorii de suspendare a actelor administrative contestate înaintea unei
autorităţi publice, dacă aceasta încă nu s-a pronunţat cu privire la legalitatea actelor
administrative contestate.
Vom sublinia că Legea contenciosului administrativ în redacţia iniţială, fiind inspirată din
Recomandarea R(89)8 din 13 septembrie 1989, prevedea suspendarea provizorie a actului
administrativ contestat pe calea procedurii prealabile, însă această dispoziţie a fost abrogată prin
Legea nr.726-XV din 7 februarie 2001.
Potrivit art.21 alin.(2) din Lege, instanţa de contencios administrativ, din oficiu, în cazuri
temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente, poate dispune suspendarea
executării actului administrativ contestat.
Pentru a fi dispusă suspendarea executării actului administrativ contestat, persoana
vătămată trebuie să dovedească temeinicia solicitării, precum şi faptul că suspendarea are drept
scop prevenirea unei pagube iminente.
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Deci, pentru dispunerea suspendării executării actului administrativ este necesar să fie
cumulativ îndeplinite ambele condiţii.
Prima condiţie presupune ca motivele suspendării să fie temeinic justificate, ele fiind de
natură să creeze o îndoială puternică asupra prezumţiei de legalitate a actului administrativ
contestat.
A doua condiţie care trebuie îndeplinită se află în legătură directă cu prima condiţie şi are
drept scop prevenirea unei pagube iminente, ceea ce presupune prevenirea unui prejudiciu
material viitor şi previzibil, care, ulterior, după adoptarea hotărîrii, nu ar putea fi îndeplinit sau,
după caz, prevenirea perturbării grave a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu
public.
Pentru a exclude ambiguităţile în interpretarea termenilor „temeinic justificate” şi
„prevenirea pagubei iminente” este necesar de a defini aceste noţiuni pe cale legislativă.
Vom menţiona, de asemenea, că suspendarea executării actului administrativ contestat
admisă de instanţă poartă un caracter provizoriu pînă la examinarea litigiului în fond, inclusiv
pînă cînd hotărîrea judecătorească va deveni irevocabilă. Dacă instanţa de contencios
administrativ va respinge integral acţiunea reclamantului ca neîntemeiată, atunci ea este obligată
să-şi expună opinia şi cu privire la încetarea suspendării executării actului administrativ din
momentul în care hotărîrea va deveni definitivă.

2. Procedura de judecare a cererilor de chemare în judecată
2.1. Actele judecătorului după primirea cererii
Procedura de judecare a cauzei de contencios administrativ este supusă dispoziţiilor
speciale, reglementate de Legea contenciosului administrativ, care se completează cu prevederile
Codului de procedură civilă.
Astfel, potrivit art.168 CPC, în redacţia Legii nr.155 din 5 iulie 2012, în vigoare de la 1
decembrie 2012, cererea de chemare în judecată introdusă în instanţă se repartizează, în termen
de 24 de ore, judecătorului sau, după caz, completului de judecată în mod aleatoriu, prin
intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.
Judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată spre examinare verifică dacă
aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. Dacă cererea nu întruneşte exigenţele prevăzute
de lege, atunci judecătorul, în condiţiile art.171 CPC, nu dă curs cererii şi acordă persoanei un
termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor.
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Potrivit art.168 alin.(4) CPC, în cazul în care cererea corespunde exigenţelor de formă şi
de conţinut, judecătorul, printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, acceptă cererea de chemare
în judecată în decurs de 5 zile de la repartizare, dacă legea nu dispune altfel.
În acest termen, judecătorul decide primirea sau refuzul de a primi cererea, însă Legea
contenciosului administrativ dispune altfel, stabilind că primirea sau refuzul de primire a cererii
de chemare în judecată se soluţionează în termen de 3 zile de la primirea (repartizarea) cererii.
În cazul punerii cererii pe rol, judecătorul pregăteşte cauza pentru dezbaterile judiciare,
adoptînd în acest sens o încheiere şi îndeplinind acţiunile reglementate la art.22 alin.(2) din Lege
şi art.185 CPC.
Judecătorul, de asemenea, poate obliga pîrîtul să prezinte actul administrativ şi actele
pregătitoare care au stat la baza emiterii actului administrativ, precum şi alte acte necesare pentru
soluţionarea justă şi promptă a cauzei.
În cazul în care pîrîtul nu prezintă în termenul stabilit actele solicitate, el poate fi supus
unei amenzi judiciare în mărime de pînă la 10 salarii minime pentru fiecare zi de întîrziere.
Aplicarea amenzii nu scuteşte pîrîtul de obligaţia de a prezenta documentele solicitate (art.22
alin.(3) din Lege).
Prin urmare, putem concluziona că investirea judecătorului de a colecta probele necesare
şi a aplica amenzi judiciare pentru neprezentarea actelor solicitate urmăreşte drept scop judecarea
cererilor de contencios administrativ în termene mai scurte.
Legea contenciosului administrativ, în redacţia actuală, reglementează că judecarea
pricinii în fond poate avea loc chiar şi în prima zi de prezentare, dacă părţile declară că sunt
pregătite pentru examinarea cauzei în fond (art.23 alin.(1) din Lege), iar alin.(2) al acestui articol
stabileşte doar că cauza se examinează în termen rezonabil.
Prin legi speciale pot fi stabilite şi alte termene mai scurte pentru examinarea cauzei. Spre
exemplu, în cazul contestării actelor comisiilor electorale în ziua alegerilor, cererea se
examinează în aceeaşi zi.
Reieşind din spiritul Legii contenciosului administrativ, considerăm că pricinile în
contenciosul administrativ trebuie să fie examinate cît mai repede. Cu atît mai mult că art.22
alin.(2) lit.c) din Lege pune accentul pe faza pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare, ceea
ce este şi firesc, reglementînd că citarea părţilor pentru ziua primei înfăţişări trebuie fixată în cel
mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol.
2.2. Excepţiile de procedură în contenciosul administrativ
Judecarea acţiunii în materie de contencios administrativ are loc în termenul fixat de
instanţă, cu participarea reclamantului şi pîrîtului şi/sau a reprezentanţilor acestora în şedinţă
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publică. Şedinţa judiciară se desfăşoară conform regulilor generale ale Codului de procedură
civilă, prevăzute pentru litigiile în materie de drept comun, cu excepţiile stipulate în Legea
contenciosului administrativ. Astfel, art.24 alin.(2) din Lege reglementează că neprezentarea la
şedinţa de judecată fără motive temeinic justificate a părţilor şi/sau a reprezentanţilor lor nu
împiedică examinarea cererii, iar în cazul în care este imposibil de a judeca cauza în lipsa
reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol în condiţiile
Codului de procedură civilă.
Prin urmare, în baza prevederilor art.24 alin.(2) din Lege, instanţa de contencios
administrativ dispune de dreptul de a scoate cererea de pe rol numai în cazul în care va constată
că este imposibilă judecarea pricinii în lipsa reclamantului legal citat, iar în cazul unei acţiuni
examinate în ordinea procedurii contencioase civile instanţa poate scoate cererea de pe rol dacă
reclamantul legal citat nu s-a prezentat în judecată, nu a comunicat instanţei motivele
neprezentării sau motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat
examinarea pricinii în absenţa sa, iar pîrîtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond (art.206
alin.(2) CPC).
O altă excepţie de la regulile generale de judecare a pricinilor în materie de contencios
administrativ constă în aceea că în acţiunile în anulare a actului administrativ sarcina probaţiunii
este pusă pe seama pîrîtului, care trebuie să prezinte probe pentru confirmarea legalităţii actului
administrativ contestat (art.24 alin.(3) din Lege).
Dar şi în situaţia dată rămîn valabile prevederile art.22 alin.(2) lit.b) din Lege, care oferă
dreptul instanţei de contencios administrativ de a dispune din oficiu prezentarea de către pîrît
a actului administrativ contestat şi a documentaţiei care a stat la baza emiterii acestuia,
a înscrisurilor sau a altor date pe care instanţa le consideră necesare pentru judecarea pricinii. În
privinţa celorlalte acţiuni în materie de contencios administrativ, precum şi în materie de
despăgubiri cauzate prin acte administrative contestate, sarcina probaţiunii revine ambelor părţi,
potrivit prevederilor art.118 alin.(1) CPC. Totodată, în litigiile de contencios administrativ sunt
aplicabile regulile generale privind admisibilitatea şi pertinența probelor (art.121, 122 CPC), iar
examinarea şi aprecierea probelor se face în baza prevederilor art.130 CPC.
Legea contenciosului administrativ conţine în dispoziţiile sale nu doar norme de drept
substanţial, ci şi norme de drept procedural, raţiunea instituirii acestora constînd în natura
specifică a litigiilor în materie de contencios administrativ, care impune o procedură specială de
sesizare a instanţelor judecătoreşti de soluţionare a cauzelor, aceasta fiind, în mare parte, diferită
de procedura civilă obişnuită.147 În acest sens, art.34 din Lege stipulează expres că „dispoziţiile
147
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prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă”, dar completarea
normelor contenciosului administrativ cu normele procedurale

generale se admite

numai

în

măsura în care acestea sunt compatibile cu însăşi instituţia contenciosului administrativ.
La judecarea acţiunilor în contenciosul administrativ, instanţa are un rol activ, dispunînd
de drept din oficiu să reclame probe care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat.
2.3 Împuternicirile instanţei de contencios administrativ de fond
Controlul pe care îl exercită instanţele judecătoreşti asupra activităţii autorităţilor publice
în baza Legii contenciosului administrativ este un control de plină jurisdicţie. În aceste condiţii,
instanţele judecătoreşti sunt obligate să i-a măsuri de restabilire a dreptului subiectiv încălcat,
prin anularea actului administrativ ilegal şi să acorde despăgubiri celor care au suferit prejudicii
ca urmare a încălcării drepturilor sale, recunoscute de lege, prin emiterea actului administrativ
ilegal.
Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Lege, reclamantul poate cere instanţei de
contencios administrativ competente, atunci cînd se consideră vătămată într-un drept al său
recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins
şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. De aici, rezultă că instanţa de judecată trebuie să
stabilească existenţa dreptului subiectiv care aparţine reclamantului şi ilegalitatea actului
administrativ prin care i s-a încălcat acest drept. Constatînd existenţa acestor două elemente,
instanţa de contencios administrativ va putea dispune anularea actului şi repunerea în drepturi
a reclamantului. Prin urmare, suntem în prezenţa contenciosului de plină jurisdicţie, deoarece
instanţa judecătorească are competenţa nu numai de a anula actul administrativ ilegal, dar şi de a
recupera persoanei vătămate prejudiciul cauzat prin acest act ilegal.
În sensul art.25 alin.(1) lit.a) din Lege, după deliberare, instanţa de contencios
administrativ

competentă

este

împuternicită

să

respingă

acţiunea

reclamantului

ca

fiind nefondată. Această soluţie poate fi dată în cazul în care instanţa ajunge la concluzia că
motivele acţiunii sunt neîntemeiate, deoarece pîrîtul a prezentat instanţei probe incontestabile că
actul administrativ este legal şi întemeiat. Totodată, respingerea acţiunii poate avea loc şi în
cazul în care reclamantul a omis termenul de adresare în instanţa de contencios
administrativ sau de înaintare a cererii prealabile, dacă autoritatea publică a respins
cererea prealabilă din aceste motive şi nu există temeiuri justificate de repunere a persoanei în
termen, conform prevederilor art.116 din CPC, sau dacă reclamantul a omis termenul de adresare
şi nu a solicitat repunerea în termen.
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În cazul în care instanţa de contencios administrativ constată că cererea reclamantului
este întemeiată, dispune admiterea acţiunii şi anulează în tot sau în parte actul administrativ sau
obligă pîrîtul să emită actul administrativ cerut de el ori să elibereze un certificat, o adeverinţă
sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a comis, precum şi să dispună
adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor solicitate.
Anularea totală a actului administrativ poate avea loc în cazul în care reclamantul solicită
anularea lui totală, iar cînd motivele acţiunii se referă numai la o parte a actului administrativ,
atunci poate fi anulată numai această parte. Anularea actului administrativ contestat în tot sau în
parte poate fi admisă în baza temeiurilor prevăzute de art.26 din Lege. Pentru ca actul să fie
anulat în tot, este necesar ca toate prevederile sale să fie ilegale, întrucît în situaţia în care
ilegalitatea nu afectează decît unele dispoziţii ale actului atacat, anularea se va produce doar
asupra dispoziţiilor respective, celelalte prevederi ale actului continuînd să producă efecte
juridice.
Anularea parţială nu presupune dreptul instanţei de contencios administrativ de a schimba
ceva din conţinutul actului supus controlului judecătoresc, întrucît aceasta are doar dreptul de a
suprima dispoziţiile ilegale ale actului contestat, iar modificarea unui act administrative de
către instanţa de contencios administrativ competentă ar însemna substituirea acesteia autorităţii
publice emitente, ceea ce constituie o lezare adusă principiului separării puterilor în stat,
consfinţit în Constituţia Republicii Moldova.
În cazul în care autoritatea publică refuză să emită actul administrativ, instanţa de
contencios administrativ va obliga autoritatea publică să emită actul respectiv. Instanţa poate
obliga, de asemenea, autoritatea publică să elibereze reclamantului certificatul, adeverinţa sau alt
înscris solicitat. Dacă la cererea înaintată de reclamant autoritatea publică nu a dat răspuns în
termenul stabilit de lege şi reclamantul îl va solicita, instanţa de contencios administrativ
competentă, în temeiul prevederilor Legii cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994 cu
modificările ulterioare, va obliga autoritatea emitentă respectivă sau funcţionarul public respectiv
să-i dea reclamantului răspunsul cerut.
Potrivit art.25 alin.(1) lit.b) din Lege, în cazul admiterii acţiunii în anularea actului
administrativ, instanţa dispune şi adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor solicitate.
Despăgubirea pentru întîrzierea executării hotărîrii se stabileşte în sume fixe băneşti
pentru fiecare zi de întîrziere, care urmează să se calculeze de la data expirării termenului de
executare indicat în hotărîre sau de la expirarea termenului prevăzut de art.32 alin.(2) din Lege,
care este de cel mult 30 de zile de la data în care hotărîrea a devenit irevocabilă. Aceste
despăgubiri de întîrziere, însă, nu au nici o legătură cu existenţa prejudiciului material sau moral.
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Din principiile dreptului administrativ privind relaţiile dintre autorităţile publice şi
persoanele private, elaborate de Comitetul European de Cooperare Juridică de pe lîngă Consiliul
Europei, reiese că prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ recunoscut ilegal
trebuie plătit integral, direct şi fără întîrziere. Art.25 alin.(1) din Lege stabileşte circumstanț ele
care pot fi luate în considerare la stabilirea cuantumului prejudiciului moral.
Deci, reclamantul are dreptul de a cere ca instanţa de contencios administrativ să oblige
autoritatea publică să-l despăgubească pentru daunele pe care i le-a produs actul administrativ
contestat, iar instanţa poate să acorde aceste despăgubiri odată cu anularea actului administrativ.
Instanţa de contencios administrativ este în drept şi din oficiu sau la cererea reclamantului
să se pronunţe asupra legalităţii actelor sau a operaţiunilor administrative care au stat la baza
emiterii actului administrativ contestat în justiţie. Deoarece actele şi operaţiunile administrative
care au stat la baza emiterii actului administrativ nu pot face direct obiect al acţiunii în
contenciosul administrativ, iar legalitatea unui act administrativ depinde de legalitatea actelor
sau a operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii lui, este oportună şi verificarea
legalităţii acestora. În cazurile în care controlul legalităţii acestor acte sau operaţiuni ce au stat la
baza emiterii unui act administrativ cu caracter normativ ţine de competenţa instanţei de
contencios administrativ ierarhic superioare, urmează a fi ridicată excepţia de ilegalitate în faţa
acestei instanţe în condiţiile prevăzute de art.13 din Lege.
Prin art.26 din Lege sunt stabilite temeiurile anulării actului administrativ contestat, iar
art.27 din Lege reglementează că hotărîrea judecătorească se adoptă în condiţiile Codului de
procedură civilă.
Important este că, prin Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare de la 01.12.2012, instanța
de judecată, după încheierea susținerilor orale, se retrage în camera de deliberare, unde adoptă
doar dispozitivul hotărîrii, care se pronunță în fața participanților la proces.
Instanța de judecată va întocmi hotărîrea integrală dacă:
a) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii,
solicită în mod expres acest lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decădere;
b) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului
hotărîrii, depun cerere de apel;
c) hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat.
În situaţiile prevăzute la art.236 alin.(5) CPC, hotărîrea se întocmeşte în termen de 15 zile
de la data survenirii acestora.
Odata cu adoptarea Legii 155 din 05.07.2012 recursul în secţiunea I (art.397-422 CPC) a
fost exclus. Mai mult decît atît, conform art.II, pct.(5) al Legii nr.155 din 05.07.2012
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„Recursurile depuse la curţile de apel împotriva hotărîrilor primei instanţe pînă la intrarea în
vigoare a prezentei legi se vor examina în apel.” În consecinţă, hotărîrile judecătoriilor ca
instanţe de contencios administrativ se vor contesta cu apel şi ulterior cu recurs. Art.30 din
Legea contenciosului administrativ nu poate fi aplicat în actualele condiiţii, deci a devenit
desuiet.
Potrivit art.28 din Lege, hotărîrea irevocabilă a instanţei de contencios administrativ
privind anularea, în tot sau în parte, a cărei intrare în vigoare a fost condiţionată de publicarea în
sursa oficială, se publică în aceeaşi sursă. În cazul în care sursa în care actul administrativ a fost
publicat nu funcţionează, instanţa poate obliga alt organ mass-media să publice hotărîrea
judecătorească.
Cheltuielile legate de publicarea hotărîrii le suportă pîrîtul. Astfel, în cazul în care aceste
cheltuieli au fost suportate de reclamant, instanţa de judecată, printr-o încheiere, obligă pîrîtul să
compenseze cheltuielile suportate de reclamant .
Vom menţiona că actul administrativ anulat încetează să producă efecte juridice la data
cînd hotărîrea devine irevocabilă (art.29 Legea contenciosului administrativ).
Alineatul 2 al art.29 din Legea în mod condiţiont permite o excepţie de la aceatsă regulă
generală.”ţinînd cont de unele circumstanţe concrete şi de eventualitatea survenirii unor urmări
juridice negative, instanţa de contencios administrativ poate stabili, prin hotărîrea sa, că
normele declarate nule nu vor produce efecte juridice de la data adoptării actului
administrativ.” În acelaşi timp art.12 din Codul Civil prevede „Actul, emis de o autoritate
publică, ce încalcă drepturile şi interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau
juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din momentul adoptării lui.”
Considerăm justă aplicarea normei din Codul Civil în mod necondiţionat, astfel se vor atinge
finalităţii apărării drepturilor încălcare sau contestate prin intermediul contenciosului
administrativ.

§ 3. Asigurarea acţiunii (S. Filincova, E. Belei)
Asigurarea acţiunii civile este o instituţie a procesului civil, constînd dintr-o totalitate de
măsuri dispuse de către judecător sau instanţa de judecată la solicitarea părţii interesate, menite
să garanteze executarea efectivă a unei hotărîri judecătoreşti definitive.
Suportul normativ al asigurării acţiunii civile de către instanţele judecătoreşti din RM
este nu doar CPC, ci şi alte legi organice:
166

Legea contenciosului administrativ Nr. 793 din 10.02.2000;
Codul de executare Nr. 443 din 24.12.2004 Cartea întîi. Executarea hotărîrilor cu caracter
civil;
Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
Legea nr.23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj;
Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor;
Legea nr.39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante;
Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor;
Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumiri de origine
şi specialităţilor tradiţionale garantate;
Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
Legea nr.64 din din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare.
Intrucît asigurarea acţiunii civile constă din limitări, interdicţii sau obligaţii dispuse în
mod operativ de către judecător sau instanţă măsurile de asigurare a acţiunii civile trebuie
aplicate cu deosebită atenţie ţinînd cont de următoarele reguli de procedură:
- În primul rînd, scopul asigurării acţiunii trebuie să fie invocat şi justificat de persoana
care solicită aplicarea măsurilor de asigurare. Art.174 CPC enunţă o singură motivaţie de a cere
asigurarea acţiunii civile - în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face
imposibilă executarea hotărîrii judecătoreşti.
- Alte legi organice identifică şi un alt scop al măsurilor de asigurare - în scopul
prevenirii unei pagube iminente. (art. 22, alin.1 Legea privind libertatea de exprimare,148 art.21,
alin.2 Legea contenciosului administrativ)
- În materia protecţiei proprietăţii intelectuale prin asigurarea acţiunii se urmăreşte acelaşi
scop doar că este altfel formulat de către legiuitor „Dacă s-a constatat faptul sau iminenţa
încălcării drepturilor...”149 „cu scopul de a preveni orice încălcare iminentă a dreptului...”150
Realmente încălcarea sau iminenţa încălcării dreptului protejat se exprimă în prejudicii care
ulterior pot fi pretinse.
În al doilea rînd, măsurile de asigurare a acţiunii sunt prevăzute nelimitativ în CPC,
precum şi în legile speciale.
148

din 10.02.06. MO al RM nr.144-145/1056 din 16.11.2000. Fiecare parte a hotărîrii se evidenţiază separat în
textul acesteia. Art.22, alin. 4 al Legii nr.64 din 23.04.2010 prevede „Instanţa de judecată poate aplica măsurile de
asigurare stipulate la alin. (3) lit. a) şi b) doar dacă reclamantul demonstrează că ar putea suporta prejudicii
care nu ar putea fi compensate prin despăgubirile ulterioare şi că măsura de asigurare a acţiunii depăşeşte
interesul public de a cunoaşte această informaţie.”
149
Art. 64 Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; art. 80 Legea nr.50/2008 privind
protecţia invenţiilor; art. 68 Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor;
150
Art. 54 Legea nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumiri de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate; art. 78 Legea nr.39-XVI/2008 privind protecţia soiurilor de plante;
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Caracterul nelimitativ rezultă cert din alin.2, art.175 CPC “Judecătorul sau instanţa poate
aplica, după caz, şi alte măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor specificate la
art.174.”
Această libertate a judecătorului sau a instanţei de judecată este o aparenţă, întrucît
depăşirea scopului asigurării acţiunii echivalează cu o încălcare gravă a drepturilor părţii opuse
în cadrul procesului civil.
Astfel, nu se justifică de scopul legitim şi nici de principiul procesului echitabil
suspendarea la cerere sau din oficiu a ordinului de concediere a salariatului, indiferent de statutul
de funcţionar publuc al acestuia.151
Sau asigurarea

acţiunii prin „suspendarea executării contractului de locaţiune” ori

“interzicerea de a desfăşura activitate de antreprenoriat în spaţiile închiriate” sau „interzicerea
semnării contractelor de prestări de servicii” atunci cînd se cere declararea nulităţii contractelor
respective. În asemenea cazuri nu se justifică prin nici un argument scopul legitim al asigurării
acţiunii. În cazul cînd pretenţiile reclamantului vor fi admise, executarea hotărîrii judecătoreşti
nu este în pericol. Efectul unei nulităţi dispuse definitiv de către instanţa de judecată este
restitutio in integrum, consecinţă care poate fi realizată efectiv fără a interveni anticipat în buna
desfăşurare a activităţii de întreprinzător. Judecătorul sau instanţa riscă nu doar să se expună
asupra fondului cauzei altfel decît prin hotărîre judecătorească, ci şi să-şi depăşească atribuţiile,
aducînd atingere activităţilor care sunt protejate de lege, inclusiv art.1, Protocolul 1 Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului.152
La fel nu este legală interdicţia pîrîtului sau a altor persoane de a părăsi ţara ca măsură de
asigurare a acţiunii, întrucît aceasta este măsură de asigurare a executării hotărîrii (art. 64 CE).
Fiind aplicată de către judecători în cursul examinării cauzelor civile va avea caracter
neîntemeiat, ilegal şi disproporţionat şi va afecta libertatea de circulaţie a persoanelor.
Bineînţeles că orice măsură de asigurare a acţiunii civile prezintă un grav discomfort
pentru persoana căreia îi este opozabilă, de aceea judecătorul sau instanţa va trebui să ţină cont
nu de scopul urmărit de reclamant, ci de cel prevăzut de lege, precum şi de valoarea acţiunii.
Deşi art.175, alin.2 CPC prevede că „pot fi admise concomitent mai multe măsuri de asigurare a
acţiunii dacă valoarea bunurilor sechestrate nu depăşeşte valoarea acţiunii”, considerăm că acest
text de lege se referă cu precădere la aplicarea sechestrului pe bunurile sau pe sumele de bani ale
pîrîtului, inclusiv pe cele care se află la alte persoane. Deşi nu este exclusă aplicarea în acelaşi
timp a cîtorva măsuri de asigurare: lit.a), b) şi/sau c), art.175 CPC.

151

Art. 59 Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturi conexe.
Cauza BIMER SA contra Moldovei (cererea nr.15084/03), hotărîrea din 10.07.2007; Cauza Megadat.com. SRL
contra Moldovei (cererea nr. 21151/04), hotărîrea din 08.04.2008.
152
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Concomitent, la determinarea cuantumului valorii bunurilor sechestrate, judecătorul sau
instanţa de judecată trebuie să ţină cont de mărimea taxei de stat care va fi inclusă în valoarea
acestor bunuri.153
Sechestrul pe bunuri sau bani este cea mai frecventă măsură de asigurare a acţiunii civile.
În cazul în care reclamantul nu va concretiza bunurile pe care urmează a fi aplicat sechestrul
executorul judecătoresc va ţine cont de consecutivitatea prevăzută la al.2, art. 90 al CE:
a) în primul rînd vor fi sechestrate bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de
ipotecă şi mijloacele băneşti;
b) în al doilea rînd vor fi sechestrate bunurile debitorului care se află în proprietate
comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă;
c) în al treilea rînd vor fi sechestrate bunurile gajate sau ipotecate;
d) în ultimul rînd va fi sechestrat bunul imobil în care domiciliază debitorul.154
Deşi această ordine de sechestrare este prevăzută pentru faza executării hotărîrii
judecătoreşti, o considerăm aplicabilă deoarece:
- Această ordine oricum va fi urmată de executorul judecătoresc la faza executării,
indiferent de faptul dacă nu au fost sau nu aplicate măsuri de asigurare a acţiuniii;
- Se ţine cont şi de interesele pîrîtului – debitor, astfel această ordine îl protejează de
unele abuzuri ce ar putea fi comise de executor.
În ceea ce priveşte aplicarea sechestrului asupra bunurilor şi sumelor de

bani ale

persoanelor juridice şi persoanelor fizice cu statut de întreprinzător ordinea aplicării este
prevăzută în art. 176 CPC.
Obiect al măsurii de asigurare poate constitui orice bun ori o universalitate de bunuri care
se află în circuitul civil, indiferent de faptul în a cui posesie se află ele, precum şi orice drept
patrimonial sau creanţă bănească.
Pot fi urmărite atît bunurile personale ale debitorului, cît şi partea socială
(participaţiunea) care-i aparţine într-o proprietate comună (indiferent de forma organizatoricojuridică a societăţilor comerciale), cota-parte din proprietatea în devălmăşie a soţilor.
Partea socială a membrului societăţii cu răspundere limitată reprezintă o fracţiune din
capitalul social al acestei societăţi şi poate fi obiect al măsurii de asigurare.
Art.22 al Legii privind libertatea de exprimare enumeră expres şi exhaustiv măsurile de
asigurare a acţiunii, care de fapt se încadrează în prevederile art.175 CPC, fiind exemple ale
măsurilor generale de asigurare în litigii care rezultă din legea menţionată.
153

Hotărîrea Plenului C.S.J. cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează
asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile nr.32 din 24.10.2003, pct.7.
154
Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.3435/112 din 03.03.2005443/24.12.2004
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Astfel, asigurarea acţiunii civile prin aplicarea sechestrului se referă la tirajul care conţine
informaţia contestată. Iar interzicerea pîrîtului săvîrşirea unor anumite acte (art.175, alin.(1),
lit.b) CPC) se concretizează prin interdicţia de a răspîndi informaţia contestată sau interdicţia de
a distruge înregistrările audio şi video.
Caracterul patrimonial sau nepatrimonial al pretenţiilor nu este un factor determinant
pentru a dispune sechestrarea bunurilor ca măsură asiguratorie. Astfel, dacă reclamantul justifică
scopul prevăzut de CPC sau de legea specială, judecătorul poate aplica această măsură de
asigurare şi atunci cînd se pretinde repararea prejudiciilor morale. 155 Însă trebuie respectate
limitele impuse prin legi speciale, de ex. „Nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile
pîrîtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea pretenţiilor privind compensarea
prejudiciului moral” (art.22, alin.5 Legea 64 din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare).
În al treilea rînd, procedura aplicării măsurilor de asigurare a acţiunii este specifică şi
impune respectarea mai multor rigori cu caracter imperativ:
- Asigurarea de acţiuni se poate dispune doar dacă persoana interesată a cerut. Din oficiul
instanţei se poate dispune doar suspendarea actului administrativ, în condiţiile art.21 Legea
contenciosului administrativ. Persoana interesată de regulă, este reclamanul, dar intervenientul
principal, pîrîtul în acţiuni reconvenţionale, procurorul sau subiecţii prevăzuţi în art.73 CPC,
reprezentantii legali şi cei contractuali156 de asemenea pot solicita asigurarea acţiunii civile.
- Cererea de asigurare a acţiunii indiferent dacă este parte integrantă a cererii de chemare
în judecată sau este perfectată ca act157 separat trebuie să conţină motivele şi circumstanţele
pentru care se solicită asigurarea acţiunii. (art.177, alin.(1) CPC).
- În practică persoanele interesate solicită aplicarea sechestrului pe bunurile imobile sau
mobile ale pîrîtului, fără a le indica exact care sunt acestea, fără a indica valoarea acţiunii sau
fără a ţine cont de aceasta. Aceste formulări pot fi justificate de faptul că reclamantul deşi a
depus toată diligenţa nu a reuşit să afle informaţia necesară, în special cea protejată de secretul
bancar. Admitem ca fiind legale asemenea cereri, or, pentru a dispune asigurarea unei acţiuni
civile, judecătorul sau instanţa trebuie să ţină cont de justificarea asigurării acţiunii şi de limita
asigurării raportată la valoarea acţiunii. În asemenea cazuri, judecătorul sau instanţa va emite
titluri executorii, accentuînd sarcina executorilor judecătoreşti de a evalua bunurile imobile pe

155

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, coordonator Mihai Poalelungi, - Cartier juridic, 2006,
pag.176, Op.cit, pag.176
156
Dreptul de a înainta cererea de asigurare a acţiunii nu este un drept special şi nu necesită o împuternicire specială,
deoarece nu este prevăzută în art.81 CPC.
157
Deşi legea nu instituie forma scrisă obligatorie a cererii de asigurare a acţiunii, considerăm că acest lucru rezultă
implicit nu doar din importanţa actului şi consecinţelor acestuia, ci şi din art. 177, alin.1 CPC care indică expres
conţinutul cererii de asigurare. Procedura examinării respectivei cereri este un argument suplimentar în favoarea
formei scrise a cerererii de asigurare a acţiunii, indifrent de momentul adresării instanţei.
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care aplică sechestru, de a identifica sumele de bani disponibile în conturile debitorului în oricare
din bancile din RM şi cel mai important de a nu depăşi valoarea acţiunii.
În concluzie, considerăm că judecătorii sau instanţele pot asigura acţiunea civilă apicînd
sechestru pe bunurile care urmează să le identifice executorul cu o singură condiţie – să se indice
valoarea acţiunii, iar executorii judecătoreşti să nu aplice sechestre excesive.158
Pentru practica judiciară nu este important cînd persoana interesată solicită asigurarea
acţiunii, ci cînd judecătorul sau instanţa este obligată să soluţioneze respectiva cerere. Astfel,
asigurarea acţiunii cerută odată cu depunerea cererii de chemare în judecată se va soluţiona abia
în ziua emiterii încheierii privind acceptarea cererii de chemare în judecată, fără înştiinţarea
pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. (art. 177, alin.2 CPC). Dacă cererea de asigurare a
acţiunii este depusă în instanţă după intentarea procesului, aceasta se va soluţiona în termen de
o zi de la depunere, fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces. (art.177, alin.2
CPC).
Există posibilităţi legale de asigurare a acţiunii înainte de adresare în judecată. De
exemplu, art.22 Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare prevede
posibilitatea solicitării măsurilor de asigurare a acţiunii „concomitent cu depunerea cererii
prealabile către mass-media”. Pentru a respecta această prevedere legală, considerăm necesar a
clarifica următorul mecanism de aplicare. Cererea de asigurare a acţiunii în asemenea pricini
civile trebuie adresată în formă scrisă judecătoriei care ar fi competentă din punct de vedere
teritorial să examineze pretenţiile ce rezultă din aplicarea legii menţionate. În conţinutul cererii
reclamantul în mod obligatoriu trebuie să indice ce pretenţii şi către cine a formulat, precum şi
dacă le-a adresat în prealabil. Extrem de importantă este justificarea aplicării măsurii de
asigurare a acţiunii înaintea adresării în judecată, care de asemenea este un element esenţial al
conţinutului acestei cereri. Indiscutabil la această cerere trebuie anexată dovada în original a
cererii prealabile expediată şi/sau chiar primită de către pîrît. Asemenea cereri se vor înregistra,
distribui aleatoriu şi examina unipersonal de către judecătorul desemnat conform legii. Procedura
examinării şi soluţionării unei astfel de cerere va fi identică unei cereri obişnuite de asigurare a
acţiunii (art.177-181 CPC). Dacă cererea de asigurare anticipată a acţiunii

a fost adresată

instanţei care nu are competenţă teritorială, judecătorul va emite o încheiere de neasigurare a
acţiunii pe acest motiv.
Conform art.59 Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
„Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi revocate la cererea pîrîtului dacă reclamantul nu a
158

În cazul în care persoana interesată consideră că executorul judecătoresc executînd titlul executoriu emis în baza
încheierii de asigurare a acţiunii a depăşit limita valorii acţiunii poate contesta acţiunile executorului în instanţa
conform art. 161- 1613 CE. Examinarea contestării respective nu este temei de amînare sau suspendare a examinării
fondului cauzei civile, dacă încheierea de asigurare a acţiunii nu a fost contestată.
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iniţiat, în decurs de 20 de zile lucrătoare, proceduri care să conducă la examinarea cazului de
către instanţa de judecată.” Această prevedere specifică permite judecătorului să aplice prin
încheiere imediat executorie asigurarea unei acţiuni civile viitoare, cu respectarea procedurii
anterior descrisă. Credem însă că măsurile asiguratorii nu „pot fi revocate” , ci trebuie anulate la
cererea pîrîtului prin încheiere conform art.180 CPC.
Conform art.80 şi 75 Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor pe lîngă
condiţiile şi procedurile similare cu cele analizate mai sus, este obligatorie „depunerii unei
cauţiuni sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare, necesare reparării prejudiciilor care ar
putea fi cauzate pîrîtului în cazul în care nu va fi constatată existenţa unei încălcări.”
Atenţionam instanţele despre normele legale care prevăd asigurarea acţiunii civile chiar
fără a avea cauza pe rol. De exemplu, aplicarea masurilor asiguratorii la orice etapă a procedurii
arbitrale (art.10 Legea nr. 23 cu privire la arbitraj) sau chiar înaintea arbitrajului (art.23, al.1
Legea nr. 23 cu privire la arbitraj). Din cauza că în RM la arbitraj se recurge extrem de rar,
lipseşte o practică judiciară referitoare la aceste prevederi. Nu ne propunem în acest manual să
anticipăm realitatea.
Ţinînd cont de aceste situaţii procesuale atipice, şi de prevederile art. 174 CPC
„Asigurarea se admite în orice fază a procesului pînă la etapa în care hotărîrea judecătorească
devine definitivă” totuşi reiterăm că în procedura civilă nu se poate dispune asigurarea acţiunii
civile în următoarele situaţii:
a. la faza intentării procesului – de la depunerea cererii de chemare în judecată pînă la
emiterea încheierii de acceptare a acesteia (art.177, alin.2 CPC),
b. în timpul suspendării procesului (art.260, alin.2 CPC),159
c. după emiterea hotărîrii pînă la punerea pe rol a cererii de apel,160
d. în cadrul examinării recursului de către CSJ (art.438, alin.1 CPC),161
e. în faza examinării admisibilităţii cererii de revizuire,162

159

În cazul în care un proces suspendat nu se reia, de ex. succesorul reclamantului decedat nu doreşte să intervină şi
să continuie susţinerea pretenţiilor predecesorului, atunci apare pericolul ca măsurile asiguratorii anterior aplicate să
se menţină şi să prejudicieze pîrîtul un termen nedeterminat. Considerăm posibilă anularea măsurilor de asigurare a
acţiunii de către instanţa care a dispus suspendarea procesului la cererea justificată a pîrîtului conform art.180 CPC.
160
Art.258 CPC nu se va aplică, or acesta se justifica împreună cu executarea imediată facultativă (art.257 CPC) care
a fost abrogată. Cu toate acestea instanţa de fond, dacă va admite pretenţiile reclamantului, va putea la cererea
acestuia să dispună prin dispozitivul hotărîrii aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii. Curtea de apel va aplica
art.177, alin.2 CPC în modul corespunzător, adică va soluţiona cererea de asigurare a acţiunii formulată odată cu
cererea de apel, dacă nu a aplicat art. 368, 369 CPC.
161
Prin legea 155 această prevedere se impune prin excluderea împuternicirii anterior existente.
162
În pofida prevederii art.452, alin.1 CPC conform cărora „Instanţa examinează cererea de revizuire în şedinţă
publică în conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare în judecată” considerăm că la această etapă
procesuală revizuientul nu are nici un motiv să ceară asigurarea acţiunii, or, acţiune civilă nu există, iar hotărîrea,
încheierea sau decizia irevocabil cu mare probabilitate ar putea fi executată deja. Dacă oricum executarea nu a
început, această situaţie este totalmente la discreţia persoanei interesate, care poate solicita începerea executării silite
şi asigurarea executării în condiţiile legii.
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f. în procedură specială,163
g. în procedura în ordonanţă.164
Judecătorul sau instanţa ca urmare a cererii de asigurare a acţiunii va emite o încheiere
separata motivată se asigurare sau neasigurare a acţiunii. Ambele se pot contesta cu recurs în
termen de 15 zile de cînd persoana interesată a aflat despre pronunţarea lor.165 (art.177, alin.3,
art.181, alin.1 şi 2 CPC)
Încheierea de asigurare a acţiunii este imediat executorie (art.178 CPC). Acest efect
prevăzut de lege este opozabil părţii adverse, care trebuie înştiinţată de către instanţa de judecată
despre măsura de asigurare aplicată. Ţinînd cont de faptul că, de regulă, astfel de încheieri se
emit fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces, precum şi de efectele dure al
acestora, instanţa va trebui să înştiinţeze persoana sau persoanele vizate a doua zi de la emiterii
încheierii de asigurare a acţiunii prin scrisoare cu aviz de recepţie. Tergiversarea înştiinţării
persoanelor vizate în încheierile de asigurare a acţiunii civile este exclusiv responsabilitatea
instanţei de judecată.
Dacă se depune recurs împotriva încheierii de asigurare sau neasigurare a acţiunii,
examinarea cauzei civile, de fapt se va suspenda, or, instanţa va trebui să expedieze dosarul
împreună cu cererea de recurs instanţei superioare. Recursul se va examina în condiţiile art. 423428 CPC fără participarea justiţiabililor vizaţi.
Instanţa superioară poate menţine sau anula încheierea de asigurare sau neasigurare a
acţiunii În ultimul caz fiind procesual posibil ca instanţa superioară să dispună asigurarea acţiunii
civile. Respectiv se va emite o încheiere judecătorească şi un titlu executoriu în acest sens. 166
Instanţa în cauze civile generale poate167 cere reclamantului depunerea unei cauţiuni
odată cu asigurarea acţiunii (art. 182 CPC). Valoarea cauţiunii trebuie să fie egală cu prejudiciile
163

Procedura specială este diametral opusă procedurii contencioase. Chiar dacă art.280, alin.1 CPC prevede „În
procedură specială, pricinile se examinează de instanţele judecătoreşti după regulile de examinare a acţiunilor
civile, cu excepţiile şi completările stabilite în prezentul cod la cap.XXIII-XXXIV şi în alte legi.”, totuşi lipsa
litigiului de drept, a părţilor cu interese contradictorii confirmă şi lipsa instituţiei asigurării acţiunii. Solicitarea
asigurării acţiunii civile în procedură specială echivalează cu apariţia litigiului de drept, fapt care poate determina
instanţa să scoată cererea de pe rol în condiţiile art.280, alin.3 CPC şi să refuze în asigurarea acţiunii conform
art.177, alin.3 CPC. Aceste două acte de dispoziţie vo face conţinutul aceleiaşi încheieri judecătoreşti, astfel încît se
ordoneze procedura contestării cu recurs.
164
Procedura în ordonanţă este concepută de legiuitor ca una simplificată, de aceea aplicarea instituţiei asigurării
acţiunii deşi s-ar părea că se justifică, va impune un mecanism prea complicat de anulare, substituire sau contestare a
măsurilor asiguratorii.
165
Deşi legea prevede ad literam numai încheierea de asigurare a acţiunii, ţinînd cont de principiul egalităţii de arme,
CSJ a considerat justă aplicarea extensivă a art.181, alin.1 CPC.
166
Chiar dacă art.12 CE prevede „Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere de către prima iinstanţă,
după rămînerea definitivă a hotărîrii.”, situaţia asigurării acţiunii civile nu care sub incidenţa acestei prevederi din
simplul motiv că nu ne referim la fondul cauzei civile, soluţionată prin hotărîre, iar curtea de apel sau CSJ (CSJ doar
ca instanţă de recurs împotriva încheierilor de neasigurare emise de curtea de apel) vor putea emite încheieri de
asigurare de acţiuni şi respectiv titluri executorii. Argumentul forte în favoarea acestei concluzii rezidă în efectul
imediat al asigurării acţiunii civile indiferent de instanţa care o dispune.
167
În cazul legilor speciale privind proprietatea intelectuală cauţiunea este obligatorie.
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care ar putea fi cauzate pîrîtului prin asigurarea acţiunii. Cauţiunea se păstrează pînă hotărîrea
(sau încheierea de încetare a procesului ori de scoatere de pe rol) devin irevocabile plus 2 luni
pentru intentarea acţiunii de reparare a prejudiciilor cauzate prin asigurarea acţiunii. Acest
aspect procesual al asigurării acţiunii civile este aproape inaplicabil în practică, întrucît instanţele
în pricini civile generale nu sunt obligate să ceară cauţiune, iar aplicarea discreţionară, doar în
unele cazuri, a acestor prevederi ar putea amplifica practica judiciară neuniformă şi bănuielile în
lipsa de imparţialitate a instanţei. Însă cel mai greu de depăşit impediment în acest caz este
necesitatea evaluării de către instanţă a prejudiciilor viitoare ale pîrîtului.
Măsurile de asigurare a acţiunii pot fi anulate, din oficiu sau la cerere(art.180 CPC), prin
încheiere care este susceptibilă de recurs. Legea nu prevede expres recursul drept cale de atac în
asemenea cazuri, dar art.181, alin.2 CPC menţionează că „Recursul împotriva încheierii de
anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta
suspendă executarea încheierii”. În acest sens, încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a
acţiunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta sunt de asemenea imediat
executorii, şi doar exercitarea recursului (de exemplu în a 15 zi) are efect suspensiv.
Acest act procesual îl poate face instanţa care a dispus asigurarea acţiunii sau cea care are
cauza pe rol, de ex, altă instanţă care a primit pricina după strămutare conform art.43 CPC, sau
curtea de apel în cursul examinării apelului. Atenţionăm că dacă asigurarea acţiunii se face fără
fără înştiinţarea pîrîtului şi a celorlalţi participanţi la proces, atunci anularea măsurilor de
asigurare se soluţionează în şedinţă de judecată. (art.180 alin.2 CPC). Anularea măsurilor de
asigurare a acţiunii poate fi efectul admiterii recursului împotriva încheierii de asigurare de către
instanţa ierarhic superioară, în acest caz efectul anulării este imediat. Dacă pretenţia
reclamantului a fost respinsă, măsurile anterioare de asigurare a acţiunii se menţin pînă cînd
hotărîrea judecătorească devine definitivă, însă în dispozitivul hotărîrii trebuie specificată
anularea măsurilor de asigurare. Dacă hotărîrea devine definitivă şi irevocabilă prin neatacare,
acest punct al dispozitivului va facilita situaţia justiţiabililor. Curţile de apel vor indica din
oficiu în dispozitivul deciziilor anularea măsurilor de asigurare a acţiunii, dacă ca rezultat al
examinării apelului pretenţiile reclamantului se vor respinge. Judecătoriile, curţile de apel, CSJ
vor proceda în acelaşi fel dacă emit încheieri de scoatere de pe rol a cererii sau de încetare a
procesului.168
Deşi Codul de Procedură Civilă nu prevede expres acest lucru, este important să
menţionăm că în momentul în care vorbim de anularea măsurilor de asigurare a acţiunii putem
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Recomandarea nr. 14 privind anularea măsurilor de asigurare a acţiunii civile,
http://www.csj.md/content.php?menu=1807&lang=5.
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vorbi şi despre anularea parţială a lor atunci cînd de exemplu reclamantul micşorează cuantumul
pretenţiilor sale, şi pîrîtul inaintează o cerere în acest sens.
Dacă măsurile de asigurare au fost depuse în cazuri speciale înaintea intentării procesului,
anularea acestora se va face în condiţiile exprese prevăzute de legile speciale, dar cu respectarea
procedurii prevăzută de CPC, adică prin încheieri care se execută imediat, dar care se contestă cu
recurs (art.180 CPC). Considerăm că atît pîrîtul poate cere anularea unei măsuri asiguratorii
aplicate anticipat, cît şi reclamantul însuşi, dacă s-a răzgîndit să înainteze acţiunea împotriva
pîrîtului şi este interesat să nu repare prejudicii excesive cauzate pîrîtului.
Dacă au fost dispuse măsuri de asigurare a acţiunii menţinute pînă la executarea hotărîrii
judecătoreşti prin care s-au admis pretenţiile reclamantului, ele în mod firesc trebuie să-şi piardă
efectul odată cu încetarea procedurii de executare (art.83 Cod de executare). Însă încheierea de
asigurare a acţiunii emisă de instanţa de judecată va fi anulată tot de către aceiaşi instanţă de
judecată, la cererea persoanei interesate în temeiul încetării procedurii de executare, adică după
intrarea în vigoare a încheierii privind încetarea procedurii de executare (art.84, alin.3 şi art.85
CE). Abia în acest caz se va recurge la art.180 CPC, respectîndu-se procedura prevăzută de alin.2
„anularea măsurii anterioare de asigurare a acţiunii se soluţionează în şedinţă de judecată.
Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor repetată însă
nu împiedică examinarea problemei”.
Analizînd prevederile legale în vigoare (art.182 CPC) depistăm patru condiţii care
generează dreptul participantului la proces de a intenta acţiune în repararea prejudiciului cauzat
prin aplicarea măsurilor de asigurare:
- admiterea de către instanţă a cererii privind aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii
împotriva pîrîtului şi menţinere acesteia pe parcursul examinării cauzei pînă hotărîrea devine
definitivă;
- existenţa legăturii de cauză-efect între aplicarea măsurilor de asigurare şi prejudiciul
survenit prin aplicarea lor;
- respingerea pretenţiilor reclamantului din cererea principală prin pronunţarea unei
hotărîri judecătoreşti;
- devenirea hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
În concluzie, asigurarea acţiunii civile trebuie să fie dispusă legal conform procedurii
stabilite, să corespundă scopului legitim şi să fie proporţională, adică ingerinţele în drepturile
pîrîtului trebuie să fie echilibrate într-o măsură rezonabilă de protecţia anticipată a drepturilor
reclamantului. De aceste limite trebuie să ţină cont atît judecătoriile, cît şi instanţele ierarhic
superioare.
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§ 4. Procedura specială (I. Druţă, A. Munteanu)
1. Noţiunea şi particularităţile procedurii speciale
Procedura specială reprezintă un fel de procedură, în cadrul căreia se examinează
pricinile civile privind constatarea în ordine judiciară a faptelor care au valoare juridică, privind
confirmarea existenţei sau inexistenţei unui drept incontestabil realizarea căruia fără o asemenea
confirmare nu este posibilă, precum şi pricini civile privind stabilirea statutului juridic al
persoanei sau al bunurilor.
Procedura specială este o procedură nelitigioasă caracterizată, în general, prin lipsa unui
litigiu de drept. Scopul adresării în judecată în ordinea procedurii speciale constă în (i)
concretizarea şi asigurarea condiţiilor necesare pentru apariţia, modificarea şi stingerea
drepturilor şi obligaţiilor (de exemplu, prin constatarea faptelor, declararea persoanei decedată,
încuviinţare adopţiei, etc.) sau (ii) constatarea cauzelor care împiedică exercitarea drepturilor
subiective (de exemplu, restabilirea în drepturi ce rezultă din titluri de valoare la purtător
pierdute).
Potrivit art. 279 CPC, instanţele judecătoreşti examinează în procedură specială pricini cu
privire la:
a) constatarea faptelor care au valoare juridică;
b) încuviinţarea adopţiei;
c) declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului (emanciparea);
d) declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată;
e) limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii;
f) încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat;
g) încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie;
g1) aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie;
h) restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de
valoare la ordin pierdute (procedura de chemare);
i) declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn;
j) constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă;
k) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire).
În conformitate cu art. 279 alin. (2) CPC, lista pricinilor atribuite spre examinare în
ordinea procedurii speciale nu este exhaustivă. Prin lege instanţelor judecătoreşti pot fi conferite
şi alte categorii de pricini, care corespund esenţei acestei proceduri. Astfel, pricinile privind
anularea limitării capacităţii de exerciţiu şi declararea capacităţii, deşi nu sînt stipulate în art. 279
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CPC, constituie o categorie independentă de pricini ale procedurii speciale. În sensul art. 21 din
Codul civil, pricinile privind limitarea sau lipsirea minorului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani de
dreptul de a dispune de veniturile sale, după caracterul lor, pot fi raportate la pricinile procedurii
speciale şi urmează să fie examinate în conformitate cu reglementările Capitolului XXVIII (art.
302-308) CPC. Conform art. 1515 din Codul civil, succesiunea se declară vacantă dacă nu sînt
succesori legali, nici testamentari sau dacă nici unul dintre succesori nu are dreptul la succesiune,
sau toţi succesorii au renunţat la succesiune. Cererea privind declararea succesiunii ca fiind
vacantă trebuie să fie examinată de către instanţa judecătorească potrivit prevederilor procedurii
speciale cu participarea reprezentantului organului de administrare publică şi altor persoane
interesate. Succesiunea vacantă în baza hotărîrii judecătoreşti se transmite în proprietatea statului
sau în proprietatea unităţii administrativ teritoriale după locul aflării patrimoniului respectiv.169
Particularităţile pricinilor examinate în ordinea procedurii speciale:170
1. Lipsa litigiului de drept. Litigiul de drept poate fi exprimat în contestarea de către
persoanele interesate a drepturilor petiţionarului, ce vor rezulta din hotărîrea judecătorească. De
asemenea, sîntem în prezenţa unui litigiu de drept dacă petiţionarul intenţionează să folosească
hotărîrea pronunţată în procedura specială la intentarea unei acţiuni civile. Dacă la examinarea
pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor
judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi
persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la instanţa
competentă (art. 280 alin. (3) CPC).171 În acelaşi timp, este admisibilă existenţa contradicţiilor
între participanţii la proces în ceea ce priveşte veridicitatea faptelor invocate de petiţionar drept
temei al cererii înaintate.
2. Lipsa părţilor cu interese contrare. În procedură specială, instanţa examinează
pricinile cu participarea petiţionarului, altor persoane interesate, precum şi a reprezentanţilor
organizaţiilor. Persoana care se adresează în instanţa de judecată cu cererea în ordinea procedurii
speciale se numeşte petiţionar. În unele cazuri legea stabileşte cercul de persoane care se pot
adresa în instanţa judecătorească cu o cerere privind intentarea procesului în procedură specială
(de exemplu, art. 294, 302, 309, 312 CPC, etc.). În calitate de persoane interesate participă (i)
169

http://csj.md/admin/public/uploads/Cu%20privire%20la%20anularea%20masurilor%20de%20asigurare%20a%20
acţiunii%20civile.docx
170
Drept procesual civil: Partea Specială. (Curs universitar) / red. şt. A. Cojuhari – Chişinău, 2009, p. 113. Nu toate
pricinile reglementate în Secţiunea "C. Procedura specială" se încadrează în conceptul procedurii speciale. Aplicarea
măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie (art. 3181 - 3186 CPC) şi sistarea temporară a valabilităţii şi
retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de întreprinzător (art. 343 1 - 3435 CPC) nu corespund esenţei
procedurii speciale.
171
Regula dată nu se aplică în cazul examinării pricinii privind declararea persoanei incapabile, deoarece aceasta ar
conduce la situaţia cînd participantul la proces, fiind persoana incapabilă, ar trebui de sine stătător să-şi apere
interesele proprii. În astfel de cazuri pricina se examinează de către instanţa de judecată în fond, iar litigiul de drept
ce a apărut poate fi examinat ulterior (Drept procesual civil: Partea Specială. (Curs universitar) / red. şt. A. Cojuhari
– Chişinău, 2009, p. 116).
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persoanele ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate prin hotărîrea judecătorească
sau (ii) organele şi instituţiile în relaţiile cu care petiţionarul intenţionează să folosească hotărîrea
judecătorească. Stabilirea componenţei persoanelor interesate şi atragerea lor în proces este
obligaţia instanţei de judecată, a cărei neexecutare atrage casarea hotărîrii.
3. Nu se aplică unele instituţii procesuale caracteristice proceduri în acţiuni civile, cum ar
fi recunoaşterea acţiunii, acţiunea reconvenţională, majorarea sau micşorarea cuantumului
pretenţiilor înaintate, tranzacţia de împăcare, etc., întrucît petiţionarul nu înaintează o pretenţie
faţă de partea adversă.
4. Pricinile se examinează de instanţele judecătoreşti după regulile de examinare a
acţiunilor civile, cu excepţiile şi completările stabilite de lege:
- reguli speciale cu privire la competenţa jurisdicţională teritorială (de exemplu, art. 283,
297 CPC);
- actul prin care este sesizată instanţa se numeşte cerere;
- acte adiţionale ale judecătorului pentru pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare (de
exemplu, art. 290 CPC);
- cerinţe adiţionale faţă de dispozitivul hotărîrii (de exemplu, art. 285 CPC).
2. Constatarea faptelor care au valoare juridică
Potrivit art. 281 alin. (2) CPC, instanţele judecătoreşti constată faptele care au valoare
juridică, după cum urmează:
a) raporturile de rudenie;
b) întreţinerea persoanei;
c) înregistrarea naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului;
d) recunoaşterea paternităţii;
e) decesul la o anumită dată şi în anumite împrejurări;
f) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere;
g) producerea unui accident;
h) posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate;
i) apartenenţa documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia documentelor militare,
buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă) la o
persoană al cărei nume indicat în document nu coincide cu numele din certificatul de naştere,
buletinul de identitate sau din paşaport;
j) concubinajul, în cazurile stabilite de lege;
k) faptul represiunii politice;
l) detenţiunea în lagărele de concentrare (ghetouri);
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m) răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională dacă
autorul informaţiei nu este cunoscut.
Prin prisma art. 281 alin. (2) lit. n) CPC, instanţele judecătoreşti sînt competente, de
asemenea, să examineze cererile despre constatarea altor fapte care au valoare juridică, de
exemplu: vechimii de muncă pentru stabilirea pensiei; satisfacerii serviciului militar activ; aflării
pe front; aflării într-un detaşament de partizani; rănirii sau contuzionării în timpul luptei în
perioada acţiunilor militare sau în timpul executării altor obligaţiuni ale serviciului militar;
recunoaşterii ca invalid de război; vîrstei cetăţenilor; absolvirii instituţiei de învăţămînt;
apartenenţei cetăţeanului a adeverinţei pentru ordin sau medalie, eliberate de către organele
competente ale Republicii Moldova.
Indiferent de natura faptului a cărui constatare se cere, trebuie respectate cumulativ
următoarele condiţii (art. 282 CPC):
a) faptul respectiv generează, în virtutea legii, următoarele efecte juridice: apariţia,
modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau reale ale petiţionarului;
b) petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili actele care ar
certifica faptul juridic a cărui constatare se solicită. Aceasta poate fi rezultatul lipsei ordinii de
înregistrare a faptului sau a nerespectării regulilor de înregistrare a faptului. Prin imposibilitatea
de a primi documentul se înţelege şi cazul în care documentul care confirmă faptul în realitate
există, însă în conţinutul lui au fost admise defecte sau inexactităţi, care nu pot fi corectate şi,
implicit, documentul este lipsit de putere probantă. Prin imposibilitatea de a reconstitui
documentul pierdut se înţelege că organul corespunzător este lipsit de posibilitatea de a elibera
duplicatul documentului necesar în legătură cu pierderea sau nimicirea.
c) constatarea faptului nu este legată de soluţionarea unui litigiu de drept ce ţine de
competenţa instanţelor judecătoreşti.
Petiţionarul trebuie să argumenteze în cererea privind constatarea faptului cu valoare
juridică întrunirea condiţiilor sus-menţionate, cu anexarea probelor corespunzătoare. În cazul în
care faptul a cărui constatare se solicită nu are valoare juridică potrivit legislaţiei aplicabile,
instanţa refuză să primească cererea (art. 169 alin. (1) lit. a) CPC) sau, după caz, încetează
procesul (art. 265 lit. a) CPC). Dacă petiţionarul nu prezintă probe care ar confirma
imposibilitatea de a obţine sau de a restabili actele care ar certifica faptul respectiv (nu respectă
procedura de soluţionare a pricinii pe care extrajudiciară), instanţa restituie cererea (art. 170 alin.
(1) lit. a) CPC) sau, după caz, scoate cererea de pe rol (art. 267 lit. a) CPC). În cazul în care la
examinarea pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa
instanţelor judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol şi explică petiţionarului şi persoanelor
interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la instanţa competentă
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(art. 280 alin. (3) CPC). Totodată, dacă constatarea faptului cu valoare juridică este legată de
soluţionarea litigiului de drept, care nu este de competenţa instanţelor de judecată, instanţa
examinează această cerere în procedura specială (art. 282 alin. (2) CPC).
În ordinea procedurii speciale pot fi constatate doar faptele care au valoare juridică:
acţiuni, evenimente, stări. În acest sens, cererile privind constatarea faptelor în ordine judiciară
trebuie delimitate de acţiunile civile privind constatarea unor drepturi sau a unor raporturi
juridice contestate (de exemplu, recunoaşterea dreptului de proprietate, recunoaşterea în calitate
de cumpărător / posesor de bună-credinţă, constatarea notorietăţii mărcii, etc.).
Cererea privind constatarea faptelor trebuie să corespundă cerinţelor art. 284 CPC.
Cererea se depune în instanţa de judecată de la domiciliul sau sediul, cu excepţia cererii de
constatare a faptului de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a unui bun imobil în drept de
proprietate, care se depun la instanţa de la locul de aflare a bunului. Cererea de constatare a
faptului care are valoare juridică este supusă taxei de stat în mărime de cinci unităţi
convenţionale.
Hotărîrea pronunţată trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de art. 241 şi art. 285
CPC. Hotărîrea judecătorească este un document ce confirmă faptul constatat, serveşte drept
temei pentru înregistrarea, după caz, a faptului în organele respective, după rămînerea
irevocabilă a hotărîrii, fără a substitui documentele pe care aceste organe le eliberează.
Constatarea faptului raporturilor de rudenie. Rudenia este legătura bazată pe
descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un
ascendent comun (rudenia în linie dreaptă sau în linie colaterală). Faptul raporturilor de rudenie
poate fi constatat de instanţă dacă acesta generează efecte juridice pentru petiţionar conform
legislaţiei aplicabile, în Republica Moldova sau în alte state (de exemplu, dreptul la succesiune,
la pensie, etc.), iar actele de stare civilă şi certificatele în baza lor nu s-au păstrat, iar organul de
stare civilă a refuzat reconstituirea actului respectiv. Nu poate fi primită cererea de constatare a
faptului de rudenie, dacă petiţionarul urmăreşte scopul de a confirma ulterior dreptul la spaţiul
locativ sau la schimbul spaţiului locativ. În cazul refuzului organelor respective de a satisface
cerinţele menţionate, persoana interesată poate să se adreseze în instanţa judecătorească în
procedură contencioasă. În hotărîrea cu privire la constatarea raportului de rudenie, instanţa
judecătorească este obligată să indice în ce grad de rudenie se află petiţionarul cu persoana
corespunzătoare.
Constatarea faptului întreţinerii persoanei. Întreţinerea persoanei presupune acordarea
acesteia unui ajutor caracterizat drept sursă permanentă şi esenţială de existenţă. Faptul
întreţinerii persoanei nu se supune înregistrării, dar în unele cazuri prevăzute de lege produce
efecte juridice (de exemplu, art. 31 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor
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din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne (nr. 1544-XII din 23.06.93), art.
1419 din Codul civil).
Constatarea faptului înregistrării naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului.
Obiectul probaţiunii în aceste categorii de pricini îl constituie nu înseşi faptele naşterii, adopţiei,
căsătoriei, divorţului şi decesului, ci faptele de înregistrare a naşterii, adopţiei, căsătoriei,
divorţului şi decesului. Aceste fapte se constată de instanţele de judecată dacă actele de stare
civilă nu s-au păstrat, iar organele de stare civilă au refuzat reconstituirea lor. Examinînd
pricinile privind constatarea faptelor menţionate, instanţele judecătoreşti vor solicita de la
petiţionari să prezinte probe, ce confirmă timpul şi evenimentul înregistrării actului de stare
civilă, precum şi să efectueze acţiuni pentru acumularea probelor suplimentare. În special,
constatînd faptul de înregistrare a naşterii, instanţa va verifica data naşterii petiţionarului
conform paşaportului, livretului militar, carnetului de muncă şi altor documente care stabilesc
identitatea persoanei şi va clarifica în baza căror date au fost efectuate înscrisurile în
documentele menţionate. Faptele de înregistrare a căsătoriei şi divorţului pot fi constatate de
către instanţa judecătorească atît în cazul decesului unuia sau ambilor soţi, cît şi în timpul vieţii
lor. Cu o cerere de constatare a acestor fapte au dreptul să se adreseze ambii sau unul dintre soţi,
iar în cazul morţii lor – persoanele pentru care aceste fapte generează consecinţe juridice.
Constatarea faptului recunoaşterii paternităţii. Constatarea paternităţii la cererea uneia
din părţi se efectuează, de regulă, în ordinea procedurii în acţiuni civile. În ordinea procedurii
speciale poate fi constatat doar faptul recunoaşterii de către tatăl copilului a paternităţii în timpul
vieţii acestuia, dacă la data sesizării instanţei de judecată acesta nu mai este în viaţă, iar părinţii
copilului nu erau căsătoriţi.
Constatarea decesului persoanei la o anumită dată şi în anumite împrejurări. Acest
fapt poate fi constat de instanţele de judecată în cazul în care decesul nu a fost înregistrat, iar
organele de stare civilă refuză să înregistreze decesul din cauza lipsei documentelor prevăzute la
art. 54 din Legea privind actele de stare civilă. Hotărîrea despre admiterea cererii de constatare a
decesului trebuie să fie pronunţată în baza probelor veridice care confirmă decesul persoanei la o
anumită dată şi în anumite împrejurări.
Constatarea faptului acceptării succesiunii şi locul ei de deschidere. Faptul respectiv
poate fi constatat în ordinea procedurii speciale numai în cazul în care organul, care efectuează
acţiuni notariale, nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau
din insuficienţa documentelor corespunzătoare, necesare pentru confirmarea în procedură
notarială a faptului de intrare în posesiunea averii succesorale. În cazul în care documentele
necesare au fost prezentate organului notarial, însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost
refuzată, petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea
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contenciosului administrativ. Nu se examinează în ordinea procedurii speciale cererile despre
restabilirea termenelor de prescripţie sau prelungirea termenului depăşit pentru acceptarea
succesiunii. Asemenea pricini sînt examinate în ordinea procedurii în acţiuni civile.
Constatarea faptului producerii unui accident. Cererea de constatare a faptului respectiv
se examinează în ordinea procedurii speciale dacă sunt respectate următoarele condiţii: a) actul
privind accidentul nu a fost întocmit, iar întocmirea lui la data adresării în judecată nu este
posibilă; b) actul a fost întocmit, însă ulterior a fost pierdut, iar reconstituirea lui în ordine
extrajudiciară este imposibilă; c) la întocmirea actului a fost comisă o eroare care îl lipseşte de
puterea probatorie, iar organul respectiv nu poate să-l corecteze.
Constatarea faptului posesiunii, folosinţei şi dispoziţiei unui bun imobil în drept de
proprietate. Instanţele judecătoreşti constată faptul respectiv în cazul în care petiţionarul a avut
un document care confirmă dreptul de posesiune asupra bunului imobil, însă actul este pierdut şi
restabilirea lui este imposibilă. Instanţa judecătorească la examinarea unor asemenea cereri
constată numai faptul existenţei documentelor care confirmă aparţinerea imobilului petiţionarului
şi nu dreptul lui de proprietar. Petiţionarul trebuie să prezinte probe despre imposibilitatea de a
obţine documentul sau despre imposibilitatea restabilirii lui.
Instanţa judecătorească nu are dreptul să constate faptul aflării în posesie a construcţiilor
care nu sînt terminate sau nu sînt primite în exploatare, deoarece asemenea construcţii nu
urmează a fi înregistrate. Nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale, de asemenea, şi
cererile despre constatarea faptului aflării în posesie a unei construcţii construite arbitrar sau a
unei construcţii înregistrate anterior pe numele altei persoane sau procurate de către petiţionar cu
nerespectarea formei actului juridic civil.
De asemenea, în ordinea procedurii speciale poate fi constatat faptul posesiunii unui bun
drept condiţie a dobîndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune (art. 332 din Codul civil),
dacă lipseşte litigiul de drept.172
Constatarea faptului apartenenţei documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia
documentelor militare, buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor eliberate de
organele de stare civilă) la o persoană al cărei nume indicat în document nu coincide cu numele
din certificatul de naştere, buletinul de identitate sau din paşaport. Petiţionarul trebuie să prezinte
documentul respectiv, precum şi să probele care confirmă că organul care a l-a eliberat nu are
posibilitate de a introduce în document modificările respective. Hotărîrea privind constatarea
acestor fapte trebuie să se bazeze pe ansamblul de probe autentice care confirmă apartenenţa
acestor documente petiţionarului.
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A se vedea, de asemenea, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale
Codului civil şi ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate privată asupra imobilelor, inclusiv
asupra construcţiilor anexe (nr. 2 din 27.03.2006).
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Constatarea faptului de concubinaj în cazurile stabilite de lege. Acest fapt poate fi
constatat, dacă există probe că relaţiile de fapt de căsătorie au apărut pînă la 8 iunie 1944 şi au
continuat pînă la moartea sau dispariţia fără veste a uneia dintre persoanele aflate în astfel de
relaţii. Concubinajul nu poate fi constatat dacă el a încetat pînă la moartea uneia dintre părţi,
aflate în aceste raporturi, precum şi dacă căsătoria persoanei a fost înregistrată şi nu a fost
desfăcută în modul stabilit.
Constatarea faptului represiunii politice. Cererea privind constatarea faptului represiunii
politice se examinează de către instanţa judecătorească numai în cazul în care materialele de
arhivă referitoare la represiunile politice nu s-au păstrat în urma expirării termenului de păstrare
sau din alte cauze şi de către petiţionar au fost prezentate documente cu privire la refuzul de
reabilitare, eliberate de către organele indicate în art. 5 din Legea privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice (nr.1225-XII din 08.12.1992). În cazul refuzului nejustificat de a primi
cererea de reabilitare a persoanelor supuse represiunilor politice sau nesoluţionarea ei de către
Ministerul Afacerilor Interne sau Procuratura Generală, acest refuz sau nesoluţionare pot fi
contestate în ordinea Legii contenciosului administrativ.173
Constatarea faptului detenţiunii în lagărele de concentrare (ghetouri). Faptul aflării
cetăţeanului în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) poate fi constatat pe cale
judiciară, dacă o asemenea cerere a fost examinată în prealabil la comisia pentru stabilirea
pensiei de pe lîngă organele respective ale administraţiei locale şi petiţionarului i s-a refuzat
satisfacerea acestei cereri. Instanţa judecătorească nu este în drept să refuze primirea cererii dacă
comisia a constatat că petiţionarul a fost deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri), dar timpul
aflării lui acolo nu este nici confirmat şi nici indicat. Se va lua în consideraţie că timpul aflării în
lagărul de concentrare întră în obiectul de probaţiune şi este o parte integrală a acestui fapt, care
îi atribuie valoare juridică.
Constatarea faptului neveridicităţii informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi
reputaţia profesională. Prevederile art. 281 alin. (2) lit. m) CPC trebuie interpretate prin prisma
art. 16 alin. (9) din Codul civil, care stabileşte următoarele: dacă identificarea persoanei care a
difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane
este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţă de judecată o cerere în
vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică. Astfel, obiectul constatării pe cale
judiciară va fi nu faptul răspîndirii ca atare a informaţiei, ci faptul că aceasta nu este veridică.
Asemenea cereri se examinează în ordinea procedurii special doar în cazul în care autorul
informaţiei nu este cunoscut, aceasta fiind răspîndită prin înscrisuri în locuri publice, panouri,
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A se vedea, de asemenea, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară de
aplicare a unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” (nr. 35 din 24.10.2003).
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etc. Această ordine poate fi aplicată şi în cazul în care cel ce a răspîndit informaţia calomnioasă
este cunoscut, dar el nu mai există – cetăţeanul a decedat sau persoana juridică a fost lichidată.
3. Încuviinţarea adopţiei
Adopţie reprezintă o formă specială de protecţie, aplicată în interesul superior al
copilului, prin care se stabileşte filiaţia între copilul adoptat şi adoptator, precum şi legăturile de
rudenie între copilul adoptat şi rudele adoptatorului.
La examinarea pricinilor cu privire la încuviinţarea adopţiei urmează să se ţină cont de
faptul că la 30.01.2011 a intrat în vigoare Legea privind regimul juridic al adopţiei (nr. 99 din
28.05.2010). Concomitent au fost abrogate capitolul 18 şi art.162, 163 din Codul familiei.
Conform art. 3 din Lege, protecţia drepturilor copilului prin adopţie se realizează pe
următoarele principii de bază, care urmează a fi luate în considerare de instanţele de judecată la
examinarea cererilor cu privire la încuviinţarea adopţei:
a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale copilului;
b) respectarea interesului superior al copilului;
c) informarea copilului şi luarea în considerare a opiniei acestuia în raport cu vîrsta şi cu
gradul lui de maturitate;
d) prioritatea adopţiei naţionale faţă de cea internaţională;
e) continuitatea în creşterea şi în educarea copilului, ţinîndu-se cont de originea etnică,
culturală şi lingvistică;
f) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
g) garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul de adopţie în ceea ce
priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici.
Condiţiile de fond ale adopţiei referitoare la copilul adoptabil şi adoptatorii sînt
reglementate în art. 10 – 12 din Legea privind regimul juridic al adopţiei.
Trebuie de ţinut cont de specificul examinării cererilor de adopţie naţională şi
internaţională. Adopţie naţională este adopţie în care atît copilul adoptat, cît şi adoptatorul sau
familia adoptatoare au domiciliul în Republica Moldova.
Legea a instituit procedura prealabilă sesizării instanţei. Astfel, persoanele care doresc să
adopte copii trebuie să depună cerere la autoritatea teritorială competentă, cu anexarea
documentelor necesare, în vederea eliberării atestatelor de adoptator (art. 13 – 18 din Lege).174
Pe de altă parte, autorităţile teritoriale întreprind măsurile prevăzute de lege pentru stabilirea
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Refuzul de eliberare a atestatului de adoptator poate fi contestat conform art. 17 alin. (4) din Legea privind
regimul juridic al adopţiei şi Legea contenciosului administrativ.
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statutului de copil adoptabil (art. 20 – 22 din Lege) şi potrivirea adoptatorului (art. 27 – 29 din
Lege). La încheierea procesului de potrivire a adoptatorului, după îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art.16 – 29 din Lege, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului explică
adoptatorului dreptul de a depune cerere de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată
competentă şi întocmeşte, în termen de 10 zile, un aviz privind adopţia, care conţine informaţii
referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul
adoptabil, precum şi la corespunderea adopţiei interesului superior al copilului.175
Adoptatorul depune cerere de încuviinţare a adopţiei la judecătoria de la domiciliul
copilului adoptabil pentru care a fost declarat potrivit în vederea examinării în fond a cauzei.
Cererea trebuie să corespundă cerinţelor art. 31 din Lege şi art. 287, 288 CPC.
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul efectuează acţiunile
speciale prevăzute la art. 290 CPC. În particular, se solicită avizul autorităţii teritoriale privind
adopţia, precum şi dosarul copilului care trebuie să conţină:
a) copia de pe certificatul de naştere al copilului;
b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia
medicală de la domiciliul acestuia;
c) consimţămîntul autentificat al adoptatorului în care confirmă că a luat cunoştinţă de
starea de sănătate a copilului;
d) consimţămîntul copilului propus spre adopţie, dacă a împlinit vîrsta de 10 ani, precum
şi consimţămîntul lui la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui, la înscrierea
adoptatorilor în calitate de părinţi;
e) consimţămîntul părinţilor biologici, tutorelui sau curatorului copilului, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art.24 alin.(3) din Lege;
f) actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul
(re)integrării copilului în familia biologică sau în familia extinsă;
g) alte date şi informaţii relevante.
Instanţa de judecată competentă poate solicita confirmarea consimţămîntului şi la
examinarea cauzei în instanţă, asigurînd confidenţialitatea informaţiilor despre adoptatori şi
despre părinţii biologici (art. 23 alin. (6) din Lege). În mod excepţional, instanţa de judecată
poate să nu ţină seama de refuzul părinţilor biologici sau, după caz, de cel al tutorelui sau
curatorului de a consimţi la adopţia copilului dacă se dovedeşte prin orice mijloc de probă că
aceştia refuză în mod abuziv să-şi dea consimţămîntul la adopţie, iar instanţa apreciază că
adopţia este în interesul superior al copilului, motivînd expres acest fapt în hotărîrea
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Avizul negativ poate fi contestat de adoptator conform art. 30 alin. (3) din Legea privind regimul juridic al
adopţiei şi Legea contenciosului administrativ.
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judecătorească (art. 24 alin. (9) din Lege). La examinarea pricinii în instanţă de judecată, copilul
este în drept să se pronunţe asupra adopţiei, să confirme ori să-şi retragă consimţămîntul la
adopţie.
Cererea de încuviinţare a adopţiei se examinează cu participarea obligatorie a
adoptatorului, a reprezentantului autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului şi a procurorului.
Instanţa de judecată va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă şi-a format
convingerea, pe baza probelor administrate, că adopţia este în interesul superior al copilului.
În cazul iniţierii procedurilor de repunere în drepturile părinteşti sau de revocare a
consimţămîntului părinţilor biologici, procedura de încuviinţare a adopţiei se suspendă pînă la
soluţionarea acestor probleme.
Adopţia se consideră încuviinţată la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti.
Reguli speciale sînt stabilite pentru cereri de încuviinţare a adopţiei internaţionale. Prin
adopţie internaţională se înţelege adopţie în care copilul adoptat are domiciliul în Republica
Moldova, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul în străinătate ori adopţie în care
copilul adoptat are domiciliul în străinătate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul
în Republica Moldova. În primul rînd, trebuie respectate condiţiile adiţionale stabilite de art. 32
şi 33 din Legea privind regimul juridic al adopţiei. Procedura prealabilă sesizării instanţei este
reglementată de art. 34 – 37 din Lege. Cererea petiţionarului privind încuviinţarea adopţiei
internaţionale trebuie să corespundă art. 38 din Lege şi 289 CPC.
În interesele păstrării secretului adopţiei, în astfel de pricini se aplică excepţia de la
principiul publicităţii dezbaterilor judiciare şi pronunţarea hotărîrii (art. 23 CPC, art. 14 din
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice).
Pricinile privind desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia se examinează în
conformitate cu regulile procedurii în acţiuni civile.

4. Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului (emanciparea)
În conformitate cu art. 20 alin. (3) din Codul civil, minorul care a atins vîrsta de 16 ani
poate fi recunoscut ca avînd capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza unui contract
de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de
întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează
prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în
lipsa unui astfel de acord, prin hotărîre judecătorească.
Astfel, potrivit normei citate, instanţele de judecată examinează cauzele cu privire la
emancipare, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
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-

minorul a atins vîrsta de 16 ani;

-

minorul lucrează în baza contractului individual de muncă sau, cu acordul părinţilor,

adoptatorilor sau curatorilor, practică activitate de întreprinzător;
-

lipseşte acordul unuia din părinţi, adoptatori sau curatori cu privire la emanciparea

minorului.
Totodată, conform art. 294 alin. (2) CPC, instanţele de judecată examinează, în ordinea
procedurii speciale, cererile cu privire la emancipare şi în cazurile în care există acordul
părinţilor, adoptatorilor sau curatorilor pentru emanciparea minorului, însă organul de tutelă şi
curatelă refuză să emancipeze minorul respectiv. Drept urmare, refuzul autorităţii tutelare nu se
contestă în ordinea procedurii contenciosului administrativ, emanciparea fiind prerogativa
instanţelor de judecată conform Capitolului XXVI CPC.
În calitate de petiţionar apare însuşi minorul care a atins vârsta de 16 ani. În aceste cazuri,
prevederile art. 170 alin. (1) lit. c) cu privire la restituirea cererilor depuse de persoanele fără
capacitate procesuală de exerciţiu deplină nu se aplică. Legea nu acordă dreptul altor persoane
(de exemplu, părinţi, adoptatori, curatori, etc.) să se adreseze cu cereri privind emanciparea
minorilor. În cazul înaintării cererii cu privire la emancipare de alte persoane decît însuşi
minorul, instanţa va refuza să primească cererea conform art. 169 alin. (1) lit. c) CPC sau, după
caz, va înceta procesul în baza art. 265 lit. h) CPC.
La cererea cu privire la emancipare trebuie anexate documentele care confirmă
respectarea condiţiilor din art. 20 alin. (3) al Codului civil (certificatul de naştere, copia
contractului individual de muncă sau a carnetului de muncă, actele care confirmă desfăşurarea
activităţii de întreprinzător, etc.).
Cererea de emancipare a minorului se examinează de către instanţa de judecată cu
participarea obligatorie a petiţionarului, a unuia sau a ambilor părinţi, a adoptatorului
(adoptatorilor), a curatorului şi reprezentantului organului de tutelă şi curatelă.
Instanţa judecătorească, după ce examinează pricina în fond, emite o hotărîre prin care
admite sau respinge cererea privind declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului. În cazul
în care cererea este admisă, minorul care a atins vîrsta de 16 ani este declarat ca avînd capacitate
deplină de exerciţiu (emancipat) în momentul cînd hotărîrea privind emanciparea rămîne
irevocabilă.
5. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată
Condiţiile de fond pentru declararea cetăţeanului dispărut fără urmă şi declararea
persoanei decedate sînt reglementate în art. 49-53 din Codul civil. Conţinutul cererii trebuie să
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corespundă art. 298 CPC.176 În special, aceasta trebuie să conţină scopul solicitării persoanei
drept dispărută fără urmă sau decedată (de exemplu, desfacerea căsătoriei; întocmirea actelor;
privatizarea imobilului; primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori; darea în
exploatare a imobilului etc.). Aceasta care permite stabilirea interesului juridic al petiţionarului,
precum şi contribuie la determinarea cercului de persoane interesate care trebuie să fie atrase în
proces.
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul propune petiţionarului
să prezinte răspunsurile de la organele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,
de la ultimul domiciliu al persoanei, de la locurile de serviciu, naşterii, aflării presupuse,
inundării, cutremurului, accidentului, datele comisariatului militar şi ale căutării etc. De
asemenea, judecătorul stabileşte care persoane pot depune date concrete despre persoana
dispărută şi soluţionează chestiunea referitor la citarea lor în calitate de martori, reclamă
organizaţiilor şi persoanelor fizice probele necesare, solicită date de la ultimul domiciliu şi
serviciu al persoanei dispărute. În afară de cele menţionate, conform art. 299 alin. (2) CPC,
judecătorul este în drept să dispună, printr-o încheiere, publicarea în ziarul local, din contul
petiţionarului, a unei comunicări despre pornirea procesului. În ea se indică instanţa la care s-a
depus cererea declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată, numele, data şi locul de
naştere, ultimul domiciliu şi loc de muncă ale acesteia, numele sau denumirea petiţionarului,
domiciliul ori sediul lui, solicitarea adresată persoanelor care deţin informaţii despre locul aflării
celui dispărut de a le comunica instanţei. Codul de procedură civilă nu stabileşte un termen
concret pentru parvenirea informaţiilor despre cetăţeanul dispărut fără urmă. Este recomandabil
ca acest termen să fie de circa două luni.
Conform art. 297 alin. (2) CPC, cererea depusă pînă la expirarea termenelor stabilite în
art. 49 şi art. 52 din Codul civil se restituie petiţionarului. Cu referire la aceste prevederi legale
urmează să fie ţinut cont de următoarele. Faptul expirării termenelor stabilite de lege constituie
obiectul probaţiunii şi chestiunea cu privire la respectarea acestora trebuie să fie soluţionată în
cadrul dezbaterilor judiciare în baza probelor administrate. Prin urmare, judecătorul trebuie să
primească asemenea cereri, iar în caz de constatare a nerespectării termenelor legale, va pronunţa
o hotărîre de respingere a cererii.
În cazul în care la examinarea cauzei privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau
decedată s-a constatat cert locul aflării persoanei dispărute, iar petiţionarul a renunţat la cererea
depusă, instanţa judecătorească emite o încheiere de încetare a procesului (art.265 CPC).
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De asemenea, se vor aplica explicaţiile din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Privind practica
judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau
decedată” (nr.4 din 07.07.2008).
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Dacă în cadrul examinării cererii cu privire la recunoaşterea persoanei dispărute fără
urmă, se vor stabili circumstanţele care constituie temei pentru a declara persoana decedată,
instanţa este în drept să pronunţe hotărîre cu privire la declararea cetăţeanului decedat doar în
cazul în care petiţionarul şi-a modificat cererea (art. 60 CPC).177 După pronunţarea hotărîrii prin
care persoana a fost declarată dispărută fără urmă, persoana interesată nu este lipsită de dreptul
de a depune cerere în instanţa judecătorească privind declararea, în condiţiile prevăzute de art.52
Cod civil, a decesului persoanei declarate anterior dispărută fără urmă.
În cazul apariţiei persoanei declarate dispărută fără urmă sau decedată sau descoperirii
locului ei de aflare, instanţa judecătorească anulează, printr-o hotărîre, hotărîrea sa anterioară.
Cererea de anulare a hotărîrii judecătoreşti de declarare a persoanei dispărută fără urmă sau
decedată poate fi adresată chiar de aceasta sau de o altă persoană interesată. Cererea nu se
impune cu taxa de stat, întrucît are loc revizuirea hotărîrii adoptate anterior. Anularea hotărîrii
judecătoreşti de declarare a persoanei dispărută fără urmă sau decedată se face în cadrul aceluiaşi
dosar dacă acesta se păstrează în arhiva instanţei.
6. Limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii persoanei
Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a
exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. Nimeni nu poate
fi limitat sau lipsit de capacitate de exerciţiu, decît în cazurile şi în modul prevăzut de lege (art.
23 alin. (3) din Codul civil). Legea stabileşte exhaustiv temeiurile pentru limitarea persoanei în
capacitatea de exerciţiu şi declararea incapacităţii acesteia.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul civil, persoana care, în urma unei tulburări psihice (boli
mintale sau deficienţe mintale), nu poate conştientiza acţiunile sale sau dirija, poate fi declarată
de către instanţa de judecată incapabil.
Persoana adultă care, în urma consumului abuziv de alcool, de droguri sau de alte
substanţe psihotrope, agravează starea materială a familiei sale poate fi limitat de către instanţa
de judecată în capacitatea de exerciţiu (art. 25 alin. (1) din Codul civil). Faptul că alţi membri ai
familiei dispun de salarii sau alte venituri nu constituie temei de a refuza limitarea în capacitatea
de exerciţiu a persoanei ce face abuz de alcool, consumă droguri sau alte substanţe psihotrope,
dacă familia nu primeşte de la el mijloacele necesare sau este impusă total sau parţial să-l
întreţină. Recunoaşterea persoanei ca bolnavă cronic de alcoolism sau narcomanie nu constituie
temei suficient pentru limitarea în capacitatea de exerciţiu , dacă se va constata că ea prin
acţiunile sale nu provoacă dificultăţi materiale sau nu pune familia într-o situaţie materială
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În conformitate cu art. 52 din Codul civil, pentru declararea cetăţeanului decedat nu se cere recunoaşterea
prealabilă a acesteia drept dispărut fără urmă.
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dificilă. Persoanele solitare care consumă abuziv alcool sau consumă droguri şi alte substanţe
psihotrope şi în legătură cu aceasta îşi irosesc patrimoniul nu pot fi limitate în capacitate de
exerciţiu, cu excepţia cazurilor cînd au obligaţii de întreţinere (de exemplu, a copiilor minori
după desfacerea căsătoriei), ale căror executare este afectată.
Minorul în vîrstă de la 14 la 18 ani poate fi limitat în drepturi de a săvîrşi actele prevăzute
la art.21 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul civil, în cazul în care acesta foloseşte iraţional salariul,
bursa sau alte venituri rezultate din activităţi proprii (spre exemplu, joacă în cărţi sau este
antrenat în jocuri de noroc etc.). Nu se admite limitarea minorului în dreptul de a dispune de
veniturile sale în cazul în care acesta şi-a obţinut capacitatea de exerciţiu deplină prin încheierea
căsătoriei sau prin emancipare. Asemenea cereri vor fi refuzate de instanţele de judecată conform
art. 169 alin. (1) lit. a) CPC.
Dat fiind faptul că prin limitarea în capacitatea de exerciţiu sau prin declararea
incapacităţii se ating esenţial drepturile şi interesele persoanei, legea stabileşte un cerc restrîns de
persoane care pot înainta cereri de limitare în capacitatea de exerciţiu sau de declarare a
incapacităţii.
Astfel, potrivit art. 302 alin. (2) CPC, pot înainta cereri de declarare a incapacităţii
persoanei din cauza unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale):
a) membrii familiei;
b) rudele apropiate (părinţi, copii, fraţi, surori, bunei) indiferent de faptul dacă
domiciliază ori nu în comun cu aceasta;
c) organul de tutelă şi curatelă (conform art. 73 CPC);
d) procurorul (conform art. 71 CPC);
e) instituţia de psihiatrie (psihoneurologie) unde persoana se tratează sau este luată la
evidenţă (conform art. 73 CPC).
Conform art. 302 alin. (1) CPC, cereri de limitare a persoanei adulte în capacitatea de
exerciţiu din cauza consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte substanţe
psihotrope pot fi înaintate de către:
a) membrii familiei;
b) organul de tutelă şi curatelă (conform art. 73 CPC);
c) procuror (conform art. 73 CPC).
În cazul limitării în capacitatea de exerciţiu a persoanei minore (în vîrstă de la 14 la 18
ani), cererea poate fi înaintată de către părinţi, adoptatori, curator sau autoritatea tutelară (art.21
alin. (3) din Codul civil).
Reieşind din sensul art.55 din Codul cu privire la locuinţe, sînt recunoscuţi membri ai
familiei soţul, copiii adulţi, părinţii şi alte persoane care locuiesc împreună permanent şi duc
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gospodărie în comun cu persoana în privinţa cărei se cere declararea incapacităţii sau limitarea în
capacitate de exerciţiu. Nu pot înainta cereri de limitare în capacitatea de exerciţiu a persoanei
din cauza consumului abuziv de alcool sau a consumului de droguri şi de alte substanţe
psihotrope soţii divorţaţi care nu locuiesc împreună şi nu duc gospodărie în comun cu persoana
respectivă, cu excepţia cazurilor cînd la întreţinerea şi educarea fostului soţ se află copii minori
comuni, cărora persoana indicată este obligată să le acorde întreţinere.
Cererea depusă de alte persoane, decît cele indicate în art. 302 CPC, va fi refuzată de
instanţă (art. 169 alin. (1) lit. c) CPC) sau, după caz, procesul va fi încetat (art. 265 lit. h) CPC).
Cererea de limitare în capacitatea de exerciţiu sau de declarare a incapacităţii se
întocmeşte cu respectarea cerinţelor prevăzute la art.166 şi 303 CPC şi se depune la judecătoria
de la domiciliul persoanei, iar dacă aceasta este internată într-o instituţie medicală de psihiatrie,
la instanţa de la locul de aflare a instituţiei.
Dacă, după intentarea procesului privind limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu
sau declararea incapacităţii ei, se constată că aceasta nu este asistată în judecată de avocat, pentru
apărarea intereselor ei în proces judecătorul solicită coordonatorului oficiului teritorial al
Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat, care va
dispune de împuternicirile unui reprezentant legal.
Ţinînd cont de specificul acestor categorii de cauze, instanţa poate solicita de la
participanţii procesului probe suplimentare ce confirmă comportamentul persoanei în interesele
căreia este pornit procesul, cum ar fi: caracteristici de la locul de muncă, studii sau domiciliu
etc., iar în pricinile de declarare a incapacităţii persoanei, va solicita şi actele medicale din
instituţiile psihiatrice unde s-a tratat sau se tratează persoana.
În cazul în care există date suficiente prin care se constată tulburări psihice (persoana este
retardată, a suferit traumatisme care ar provoca tulburări psihice, se află în evidenţă la medicul
psihiatru, a urmat tratamente în spitalul de psihiatrie, în privinţa ei a fost pronunţată o sentinţă de
absolvire de răspundere penală şi de internare forţată în spitalul de psihiatrie, există alte date ce
confirmă o conduită neadecvată), judecătorul, în pregătirea pricinii către dezbateri judiciare,
ordonă efectuarea unei expertize psihiatrice. Dacă persoana în a cărei privinţă este pornit un
proces de declarare a incapacităţii de exerciţiu se eschivează în mod vădit de la expertiză,
instanţa poate pronunţa, în şedinţă de judecată, cu participarea medicului psihiatru, o încheiere
privind trimiterea forţată a persoanei la expertiză psihiatrică. Încheierea instanţei privind
trimiterea forţată la expertiză psihiatrică nu poate fi atacată cu recurs (art. 305 CPC). În cazul
ordonării efectuării expertizei, instanţa poate formula următoarele întrebări: "a suferit sau suferă
persoana de vre-o maladie psihică, dacă da, atunci de care maladie psihică suferă?"; "poate oare
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persoana constatată suferindă de maladie psihică să înţeleagă şi să dirijeze acţiunile sale?". În
fiecare caz aparte pot fi formulate şi alte întrebări.
Examinarea în instanţă a cererii de limitare a persoanei în capacitatea de exerciţiu are loc
în prezenţa acesteia dacă sănătatea îi permite, a petiţionarului şi a reprezentantului organului de
tutelă şi curatelă. Examinarea cererii de declarare a incapacităţii de exerciţiu a persoanei are loc
cu participarea obligatorie a reprezentantului organului de tutelă şi curatelă şi a petiţionarului.
Problema citării persoanei se soluţionează în fiecare caz, în dependenţă de starea sănătăţii ei.
Renunţarea la cererea privind limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea
incapacităţii persoanei nu se admite, dacă prin acceptarea renunţării şi clasarea procesului se
lezează interesele acestei persoane sau a unei alte persoane. În cazul în care autoritatea tutelară,
procurorul sau, după caz, rudele apropiate sau instituţia de psihiatrie renunţă la cererea înaintată,
cererea poate fi susţinută de către membrii familiei persoanei în interesele cărora a fost pornit
procesul. Renunţarea la cerere şi încetarea procesului nu împiedică înaintarea în judecată a unei
cereri noi, dacă după aceasta s-au acutizat tulburările psihice şi persoana nu poate conştientiza şi
dirija acţiunile sale sau, după caz, persoana a început din nou să consume abuziv alcool sau
droguri şi alte substanţe psihotrope, agravînd prin aceasta situaţia materială a membrilor familiei
sale.178
Instanţa judecătorească pronunţă o hotărîre de respingere a cererii în cazul în care
constată lipsa temeiurilor pentru limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu sau pentru
declararea incapacităţii ei. Hotărîrea judecătorească prin care persoana este limitată în
capacitatea de exerciţiu constituie un temei pentru ca organul de tutelă şi curatelă să-i numească
un curator. În hotărîre se va menţiona activităţile şi actele juridice în a căror efectuare persoana
este limitată în capacitatea de exerciţiu. Hotărîrea judecătorească prin care persoana este
declarată incapabilă serveşte temei pentru ca organul de tutelă şi curatelă să-i numească un
tutore.
În cazul prevăzut la art.25 alin.(3) din Codul civil, instanţa judecătorească, la cererea
persoanei, a membrilor ei de familie sau a curatorului, a organului de tutelă şi curatelă, a
dispensarului de psihiatrie, intentează un proces şi pronunţă o hotărîre prin care anulează
limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu. În temeiul acestei hotărîri, curatela instituită
asupra persoanei se anulează. În cazul prevăzut la art.24 alin.(3) din Codul civil, instanţa, la
cererea tutorelui, a membrilor de familie a persoanei, a instituţiei de psihiatrie (psihoneurologie),
a organului de tutelă şi curatelă, a procurorului şi în baza raportului de expertiză psihiatrică
legală, porneşte un proces şi emite o hotărîre prin care declară capabilă persoana însănătoşită. În
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De asemenea, a se vedea, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica examinării de către
instanţele judecătoreşti a cauzelor privind limitarea în capacitatea de exerciţiu şi declararea incapacităţii persoanei
fizice” (nr. 17 din 31.05.2004)
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temeiul acestei hotărîri, tutela instituită asupra persoanei se anulează. Anularea limitării în
capacitatea de exerciţiu şi declararea persoanei drept capabilă are loc în cadrul unui nou proces,
examinat în ordinea procedurii speciale, fără casarea hotărîrilor emise anterior.
7. Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentul forţat al persoanei
Conform art. 23 din Legea ocrotirii sănătăţii (nr. 411-XIII din 28.03.95), consimţămîntul
pacientului este necesar pentru orice prestaţie medicală propusă (profilactică, diagnostică,
terapeutică, recuperatorie).179
Prevederile Capitolului XXIX (art. 309 – 311) CPC, dedicate încuviinţării spitalizării
forţate şi tratamentul forţat al cetăţenilor, reprezintă norme de blanchetă aplicabile doar în
cazurile în care legile speciale permit în mod expres spitalizarea forţată / tratamentul forţat.
Legea prevede următoarele categorii de persoane care pot fi supuse spitalizării sau
tratamentului forţat:
- persoanele care suferă de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie (conform art.
43 alin. (2) din Legea ocrotirii sănătăţii, art. 15 din Legea privind controlul şi prevenirea
consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (nr.
713-XIV din 06.12.2001));
- bolnavii de tuberculoză (conform art. 44 alin. (2) din Legea ocrotirii sănătăţii, art. 15
din Legea cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei (nr. 153-XVI din 04.07.2008));
- persoanele care suferă de boli venerice (conform art. 45 alin. (4) din Legea ocrotirii
sănătăţii180);
- persoanele afectate de infecţii contagioase şi a celor suspectate de vreo boală infecţioasă
ce prezintă pericol social (conform art. 6 alin. (2) din Legea cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pacientului (nr. 263-XVI din 27.10.2005)).
Încuviinţarea forţată a examenului psihiatric sau a spitalizării persoanei într-un staţionar
de psihiatrie în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti este reglementată de Capitolul XXX (art.
312-318) CPC.
În cazul în care, conform legii, se admite spitalizarea forţată şi tratamentul forţat al
persoanei în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, cererea se depune de o instituţie medico-sanitară
la instanţa de la domiciliul persoanei sau de la locul ei de aflare. În cererea de spitalizare forţată
şi tratament forţat se consemnează legitimitatea acestor măsuri. La cerere se anexează avizul
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În lipsa unei opoziţii manifestate, consimţămîntul se presupune pentru orice prestaţie care nu prezintă riscuri
importante pentru pacient sau care nu este susceptibilă să-i prejudicieze intimitatea. Consimţămîntul pacientului
incapabil de discernămînt este dat de reprezentantul său legal. Consimţămîntul pacientului incapabil de
discernămăînt, fie temporar, fie permanent, este presupus în caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare
gravă a sănătăţii sale.
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A se vedea, de asemenea, Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (nr. 23-XVI din 16.02.2007).
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comisiei medicale a instituţiei medico-sanitare asupra necesităţii spitalizării forţate şi
tratamentului forţat. Instituţia medicală se eliberează de plata taxei de stat la depunerea cererii în
instanţa de judecată în astfel de pricini (art. 85 alin. (1) lit. f) CPC).
Instanţa judecătorească examinează, în 3 zile de la data intentării procesului, cererea de
spitalizare forţată şi tratament forţat. Participarea în şedinţă de judecată a persoanei a cărei
spitalizare se solicită şi a reprezentantului instituţiei medico-sanitare din a cărei iniţiativă a fost
pornit procesul este obligatorie. În cazul în care se eschivează de a se prezenta în judecată,
persoana este adusă forţat în temeiul unei încheieri judecătoreşti, care nu poate fi atacată cu
recurs. Examinarea pricinii privind spitalizarea forţată şi tratamentul forţat al persoanei are loc în
absenţa ei dacă sănătatea nu-i permite să se prezinte în şedinţă de judecată.
După ce examinează cererea în fond, instanţa judecătorească pronunţă o hotărîre motivată
prin care admite sau respinge cererea de spitalizare forţată şi tratament forţat. Hotărîrea prin care
s-a admis cererea constituie temeiul spitalizării forţate şi tratamentului forţat al persoanei pe
parcursul termenului stabilit de lege.
8. Încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie
În conformitate cu art. 312-318 CPC, instanţa de judecată examinează patru categorii de
pricini:
- încuviinţarea examenului psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei sau al
reprezentantului legal;
- încuviinţarea spitalizării în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt al
persoanei sau al reprezentantului legal;
- prelungirea termenului de spitalizare a persoanei;
- externarea înainte de termen a persoanei din staţionarul de psihiatrie.181
Potrivit art. 11 din Legea privind sănătatea mentală (1402-XIII din 16.12.1997), asistenţă
psihiatrică182 se acordă la solicitarea benevolă a persoanei sau cu consimţămîntul ei,183 cu
excepţiile expres prevăzute de lege.
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Explicaţiile date în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Cu privire la practica judecării de către
instanţele judecătoreşti a pricinilor civile privind încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării persoanei fără
liberul ei consimţământ sau al reprezentantului ei legal” (nr. 35 din 22.11.2004) urmează a fi aplicate, ţinînd cont de
modificările şi completările la Legea privind asistenţa mental, operate prin Legea nr. 35-XVI din 28.02.2008.
182
Asistenţa psihiatrică include prevenirea tulburărilor psihice şi promovarea sănătăţii mentale, examinarea şi
diagnosticul, tratamentul, reabilitarea şi protecţia medico-socială a persoanelor suferinde de tulburări psihice.
183
Consimţămînt – acord al persoanei suferinde de tulburări psihice de a fi supusă unor proceduri de internare,
diagnostic şi tratament, ce trebuie sa fie liber de orice constrîngere şi precedat de o informare completă, într-un
limbaj accesibil, din care să rezulte avantajele, dezavantajele şi alternativele procedurilor respective, precum şi să fie
reconfirmat, ulterior, ori de cîte ori va fi nevoie sau la iniţiativa persoanei în cauză (art. 1 din Legea privind
sănătatea mentală).
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Conform art. 22 alin. (4) din Legea privind sănătatea mintală, examenul psihiatric poate fi
efectuat fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei legal în cazul în care aceasta
săvîrşeşte acţiuni ce servesc temei pentru a presupune prezenţa unor tulburări psihice grave, care
condiţionează:
1) pericolul nemijlocit pentru sine însuşi sau pentru cei din jur (art. 22 alin. (4) lit. a); sau
2) prejudiciul grav sănătăţii sale dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică (art. 22 alin.
(4) lit. c).
Decizia cu privire la efectuarea examenului psihiatric fără consimţămîntul persoanei o ia
medicul psihiatru, fără adresare în judecată, în cazurile prevăzute de art. 22 alin. (4) lit. a)
(pericolul nemijlocit pentru sine însuşi sau pentru cei din jur) şi art. 26 alin. (1) (persoanele
supravegheată prin dispensarizare) din Legea privind sănătatea mentală.
În cazul prevăzut de art. 22 alin. (4) lit. c) din Lege (prejudiciul grav sănătăţii persoanei
dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică), medicul psihiatru, în baza cererii depuse de rudele
persoanei, alţi medici, organele administraţiei publice, poliţie, procuratură, serviciul de pompieri,
decide despre necesitatea adresării în judecată. Constatînd că cererea de efectuare a examenului
psihiatric fără liberul consimţămînt al persoanei este întemeiată, medicul psihiatru înaintează
instanţei judecătoreşti în a cărei rază se află staţionarul medical cererea de efectuare a
examenului psihiatric, anexînd la aceasta un aviz scris în care motivează necesitatea unui astfel
de examen şi alte materiale (inclusiv, demersul adresat medicului psihiatru de rudele persoanei
sau alte persoane). Conform art. 24 alin. (5) din Legea privind sănătatea mentală, instanţa
judecătorească decide asupra efectuării examenului psihiatric în termen de 3 zile de la data
primirii cererii corespunzătoare.184
Constatînd că în cerere lipsesc date care ar confirma existenţa circumstanţelor prevăzute
la art.22 alin. (4) lit. c) din Lege, medicul psihiatru motivează în scris refuzul efectuării
examenului psihiatric. Decizia de refuz poate fi contestată direct în instanţa de contencios
administrativ sau în organul ierarhic superior (art. 48 din Lege).
Instanţa judecătorească examinează cererea de efectuare a examenului psihiatric fără
liberul consimţămînt cu participarea medicului psihiatru care a depus cererea, a reprezentantului
legal al persoanei şi a altor persoane interesate. Persoana a cărei stare psihică se cere constatată
este în drept să participe la examinarea pricinii dacă medicul psihiatru consideră că sănătatea îi
permite.
Conform art. 28 din Legea privind sănătatea mintală, persoana care suferă de tulburări
psihice poate fi spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt sau al
184

Termenul 3 zile stabilit în art. 24 alin. (5) din Legea privind sănătatea mentală are prioritate faţă de termenul de 5
zile prevăzut de art. 315 CPC.
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reprezentantului ei legal, pînă la emiterea hotărîrii judecătoreşti, dacă examinarea sau tratarea ei
este posibilă numai în condiţii de staţionar, iar tulburarea psihică este gravă şi condiţionează:
1) pericolul social direct (lit. a);
2) prejudiciul grav sănătăţii sale dacă nu i se va acorda asistenţă psihiatrică (lit. c).
Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie în condiţiile menţionate se supune unui
examen obligatoriu, în primele 48 de ore, de către comisia de medici psihiatri ai staţionarului,
care decide asupra necesităţii spitalizării. În cazul în care spitalizarea este considerată
neîntemeiată, persoanei spitalizate trebuie să i se legalizeze imediat formalităţile de ieşire din
spital. Dacă spitalizarea este considerată întemeiată, instituţia de psihiatrie, în 24 de ore, se
adresează instanţei de judecată cu o cerere de încuviinţare a spitalizării forţate. La cerere, în care
se indică temeiurile prevăzute de lege pentru spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul
consimţămînt, se anexează avizul argumentat al comisiei de medici psihiatri.
La primirea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt,
judecătorul decide din oficiu asupra aflării persoanei în staţionarul de psihiatrie pînă la
examinarea cererii de instanţa de judecată. Art. 32 alin. (1) din Legea privind sănătatea mentală
stabileşte că cererile spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt se
examinează de către instanţa de judecată în termen de 3 zile de la data primirii cererii, art. 315
CPC stabileşte că acest termen este de 5 zile de la data pornirii procesului, iar art. 314 alin. (1)
CPC stabileşte obligativitatea depunerii cererii în cei mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de
72 de ore din momentul internării ei în staţionar. Cu toate acestea, urmează să se ţină cont de
faptul că prin prisma jurisprudenţei CtEDO spitalizarea într-un staţionar de psihiatrie fără liberul
consimţămînt al persoanei sau al reprezentantului ei legal constituie o privare de libertate. Astfel,
termenul de examinare a acestei categorii de cauze nu trebuie să depăşească 72 de ore din
momentul spitalizării, termen expres prevăzut de art. 25 alin.(3) din Constituţia Republicii
Moldova.
Şedinţa de judecată are loc, de regulă, în localul instanţei judecătoreşti. Persoana
spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt este în drept să participe la
examinarea problemei legate de spitalizarea sa. Dacă starea psihică nu permite persoanei să se
prezinte în instanţă judecătorească, cererea de spitalizare fără liberul consimţămînt este
examinată de judecător în staţionarul de psihiatrie, în baza unei încheieri motivate a instanţei. La
examinarea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt, este
obligatorie participarea procurorului, a reprezentantului staţionarului de psihiatrie care solicită
spitalizarea şi a reprezentantului legal al persoanei a cărei problemă de spitalizare se examinează
sau, după caz, a altor persoane interesate (reprezentantul asociaţiei obşteşti care apără interesele
persoanelor suferinde de tulburări psihice). Dacă persoana a cărei spitalizare în staţionarul de
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psihiatrie se cere nu este reprezentată în judecată de avocat, judecătorul solicită coordonatorului
oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea
unui avocat pentru a-i apăra interesele. La solicitarea persoanei, a cărei spitalizare se solicită sau
a avocatului acesteia, pricina se va examina într-o şedinţă secretă.
Examinînd în fond cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul
consimţămînt, judecătorul poate hotărî satisfacerea sau respingerea ei. Hotărîrea privind
satisfacerea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt constituie
temei pentru spitalizarea şi ţinerea persoanei în staţionar. Hotărîrea poate fi atacată în termen de
15 zile de la pronunţare (art. 34 din Legea privind sănătatea mentală).
Dacă se constată că persoana la insistenţa căreia instanţa a pornit procesul cu privire la
încuviinţarea examenului psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de psihiatrie fără liberul
consimţămînt a acţionat cu rea-credinţă, instanţa îl va obliga la plata tuturor cheltuielilor de
judecată şi la reparaţia prejudiciului cauzat.
Conform art. 35 din Lege, spitalizarea în staţionarul de psihiatrie fără liberul
consimţămînt va dura numai în perioada de menţinere a temeiurilor în care a fost efectuată.
Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt va fi examinată cel
puţin o dată în lună de comisia de medici psihiatri a staţionarului pentru a se decide asupra
prelungirii spitalizării. La expirarea a 6 luni de la data spitalizării persoanei în staţionarul de
psihiatrie fără liberul ei consimţămînt, administraţia acestuia trimite avizul făcut de comisia de
medici psihiatri privind necesitatea prelungirii spitalizării către instanţa judecătorească în a cărei
rază se află staţionarul. Judecătorul poate să hotărască asupra prelungirii spitalizării în
conformitate cu art.32-34 din Lege. Hotărîrea privind prelungirea spitalizării se adoptă de către
judecător în fiecare an.
Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie, de asemenea, are dreptul să ceară
instanţei de judecată, la intervale de timp rezonabile, externarea înainte de termen. Cererea va fi
examinată, ţinîndu-se cont de avizul comisiei de medici psihiatri.
9. Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de
valoare la ordin pierdute (procedura de chemare)
Prin titlu de valoare se înţelege un document care confirmă drepturi patrimoniale sau
nepatrimoniale ale unei persoane în raport cu altă persoană, drepturi ce nu pot fi realizate sau
transmise fără prezentarea acestui document (de exemplu, cecuri, cambii, certificate de depozit,
recipise de magazinaj, obligaţiuni, etc.).
În ordinea procedurii speciale pot fi restabilite drepturile ce izvorăsc doar din titluri de
valoare la purtător sau la ordin. Prin titluri de valoare la purtător se înţeleg titluri care nu conţin
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numele (denumirea) titularului acestora, iar realizarea şi transmiterea drepturilor conferite de ele
nu necesită identificarea proprietarului acestor titluri. Prin titluri de valoare la ordin se înţeleg
titluri care pot fi transmise prin înscriere pe titluri (gir). Procedura specială nu este aplicabilă
cererilor privind restabilirea drepturilor bazate pe titluri de valoare nominative (care conţin
numele (denumirea) titularului acestora). Asemenea cereri se examinează în ordinea procedurii
în acţiuni civile.
Instanţele de judecată examinează cererile privind restabilirea drepturilor ce izvorăsc din
titluri de valoare la purtător sau la ordin dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele
condiţii:
1. Documentul a fost pierdut (a ieşit din posesia deţinătorului) şi nu se cunoaşte persoana
la care acesta se află. Dacă se cunoaşte persoana care deţine documentul, apărarea drepturilor
titularului se efectuează prin înaintarea unei acţiuni de revendicare;
2. Documentul şi-a pierdut solvabilitatea (din cauza păstrării neglijente sau din alte
motive) şi instituţia care l-a eliberat refuză să efectueze plata în baza acestuia.
Cererea de recunoaştere a titlului de valoare pierdut nul şi restabilirea drepturilor asupra
acestuia se depune la instanţa judecătorească de la sediul instituţiei (persoanei) care a eliberat
actul respectiv. Cererea trebuie să corespundă cerinţelor din art. 320 CPC.
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare judecătorul emite o încheiere prin
care interzice instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut să efectueze în baza lui
plăţi sau livrări, iar copia de pe încheiere o trimite instituţiei (persoanei) care a eliberat
documentul, deţinătorului de registru şi registratorului. Judecătorul emite şi o încheiere privind
publicarea în ziarul local, din contul petiţionarului, a unei înştiinţări de chemare în judecată a
deţinătorului documentului (art. 321 alin. (2) CPC).
Instanţa dispune încetarea procesului dacă, în termen de 3 luni de la data publicării
înştiinţării, (i) instituţia care a eliberat documentul comunică instanţei că a efectuat deja plăţi în
baza acestuia sau (ii) deţinătorul documentului îl prezintă instanţei, comunicînd lipsa drepturilor
asupra acestuia.
Dacă deţinătorul depune cererea în instanţă prin care îşi invocă drepturile asupra
documentului, pînă la expirarea a 3 luni de la data publicării înştiinţării, judecătorul scoate de pe
rol cererea persoanei care a pierdut documentul şi stabileşte un termen de cel mult 2 luni în care
instituţia (persoana) care a eliberat documentul nu poate efectua plăţi şi livrări în baza lui.
Judecătorul explică petiţionarului dreptul lui de a intenta în judecată împotriva deţinătorului de
document o acţiune de revendicare a documentului, precum şi deţinătorului referitor la dreptul
lui de a cere repararea, din contul petiţionarului, a prejudiciului cauzat prin interdicţia impusă de
judecată de a nu se efectua plăţi şi livrări în temeiul documentului litigious (art. 323 CPC).
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Dacă, în termen de 3 luni de la data publicării înştiinţării, deţinătorul de document nu
depune în judecată cererea menţionată, instanţa va judeca pricina de declarare a nulităţii
documentului pierdut. Cererea de declarare a nulităţii documentului pierdut se examinează cu
participarea petiţionarului şi a reprezentantului instituţiei (persoanei) care a eliberat documentul
pierdut. În cazul titlurilor de valoare la ordin instanţa trebuie să atragă în proces toate persoanele
care anterior au girat titlul respectiv.
Instanţa de judecată trebuie să verifice nu doar faptul pierderii titlului de valoare la
purtător sau a titlului de valoare la ordin, dar şi existenţa dreptului petiţionarului asupra titlului
de valoare respectiv. Dacă probele prezentate de petiţionar nu sunt suficiente pentru a confirma
dreptului acestuia asupra titlului de valoare, instanţa va refuza admiterea cererii. În caz de
admitere a cererii petiţionarului, instanţa judecătorească emite o hotărîre prin care declară nul
documentul pierdut. Hotărîrea constituie temeiul efectuării plăţilor petiţionarului sau al eliberării
unui nou document în locul celui declarat nul. În caz de admitere a cererii petiţionarului privind
restabilirea în dreptul asupra documentului care şi-a pierdut solvabilitatea, instanţa pronunţă o
încheiere de eliberare a unui alt document.
10. Declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn
Prevederile art. 327 CPC, care reglementează condiţiile pentru înaintarea cererilor pentru
declararea fără stăpîn a unui bun, urmează a fi interpretate şi aplicate prin prisma Secţiunii 1
„Dobîndirea dreptului de proprietate” a Capitolului II, Titlul III, Cartea a doua din Codul civil.
Potrivit art. 320 alin. (2) din Codul civil, dreptul de proprietate se poate dobîndi, în
condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin
hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. Cu referire la bunuri
fără stăpîn, art. 323 din Codul civil prevede următoarele: posesorul unui bun mobil fără stăpîn
devine proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data intrării în posesiune în condiţiile legii.
Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunţat expres la dreptul de
proprietate, bunurile abandonate, precum şi bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar.
Astfel, pentru dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile fără stăpîn nu este
necesară hotărîrea instanţei de judecată. Instanţele de judecată vor examina cererile privind
declararea bunurilor mobile fără stăpîn, în ordinea procedurii speciale conform art. 327 alin. (1)
CPC, în cazul în care persoana care a intrat în posesia bunului fără stăpîn are nevoie de
confirmarea titlului de proprietate, în lipsa litigiului de drept (de exemplu, dacă bunul mobil
respectiv se supune luării la evidenţă, care în lipsa hotărîrii judecătoreşti nu este posibilă). În
aceste cazuri cererea trebuie să corespundă cerinţelor art. 328 alin. (1) CPC.
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Codul civil nu utilizează conceptul „fără stăpîn” cu referire la bunurile imobile. Dreptul
de proprietate asupra bunurilor imobile poate fi dobândit prin uzucapiune, cu respectarea
condiţiilor din art. 332, 335 din Codul civil, în special, a termenului de 15 ani de posesiune.
Termenul de 1 an, prevăzut în pct. 64, 71 al Regulamentului cu privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vînzare a bunurilor: confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen
de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de
succesiune şi a comorilor (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din
11.09.2001) contravine prevederilor Codului civil şi, drept urmare, nu este aplicabil. Cererile
persoanelor, inclusiv a autorităţilor publice, privind constatarea faptului posesiunii unui bun
imobil drept condiţie a dobîndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune (art. 332 din Codul
civil), dacă lipseşte litigiul de drept, se vor examina conform art. 281 alin. (2) lit. h) CPC.
Prevederile art. 327 alin. (2), (3), art. 330 alin. (2) CPC nu sunt aplicabile.
11. Constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă
Conform art. 3 din Legea privind actele de stare civilă (nr. 100-XV din 26.04.2001),
actele de stare civilă sînt înscrisuri autentice de stat, prin care se confirmă faptele şi evenimentele
ce influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi se
caracterizează statutul de drept al acestora. Sînt recunoscute valabile numai actele de stare civilă
înregistrate la organele de stare civilă.
Inexactităţile în actele de stare civilă pot afecta drepturile sau obligaţiile persoanelor
interesate (de exemplu, dreptului la succesiune, la pensie etc.). Legea privind actele de stare
civilă prevede procedura administrativă de modificare a actelor de stare civilă (art. 66 - 67), cu
condiţia prezentării unor probe suficiente şi în lipsa litigiului de drept între persoanele interesate.
Dacă petiţionarul a prezentat organului stării civile actele necesare pentru rectificarea actului de
stare civilă, iar organul a refuzat cererea petiţionarului, refuzul poate fi contestat în ordinea
procedurii contenciosului administrativ. Dacă refuzul organului de stare civilă este întemeiat pe
lipsa sau insuficienţa actelor prezentate pentru confirmarea temeiurilor de introducere a
modificărilor în actele stării civile, cererea cu privire la constatarea inexactităţii înscrisurilor în
registrele de stare civilă urmează a fi judecată de către instanţă în ordinea procedurii speciale.
Cererea de constatare a inexactităţii actelor de stare civilă se depune la judecătoria de la
domiciliul petiţionarului sau de la sediul organului de stare civilă. În cerere se indică datele
referitoare la inexactitate, la corectările sau modificările solicitate de petiţionar, organul de stare
civilă care a refuzat corectarea sau modificarea înscrierilor. La cererea de constatare a
inexactităţii înscrierilor din registrul de stare civilă se anexează copia de pe certificatul respectiv,
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încheierea organului de stare civilă asupra refuzului de corectare sau modificare a înscrierilor şi
alte documente care se referă la această problemă.
În calitate de petiţionari pot participa cetăţeni deţinători ai actelor de stare civilă care
conţin inexactităţi, precum şi persoanele pentru care faptul confirmat de actul respectiv
generează anumite drepturi sau obligaţii. În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare,
judecătorul trebuie să determine cercul de persoane interesate şi să-i atragă în proces. În funcţie
de caracterul solicitării înaintate, în proces pot fi atraşi cetăţenii cărora prin, care hotărîrea
pronunţată, le pot fi influenţate dreptul de moştenire, pensionare, etc. În mod obligatoriu trebuie
soluţionată problema atragerii în calitate de persoană interesată a oficiului de stare civilă.
Dacă la examinarea pricinii instanţa constată un litigiu de drept dintre petiţionar şi alte
persoane interesate, chestiunea incorectitudinii înscrierii din actul respectiv se examinează de
instanţa judecătorească în ordinea procedurii în acţiune civilă. În acest caz instanţa scoate cererea
de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate dreptul lor de a
soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la instanţa competentă (art. 280 alin. (3) CPC).
Hotărîrea judecătorească prin care se constată inexactitatea înscrierilor din registrul de
stare civilă constituie temeiul corectării şi modificării înscrierilor de către organul de stare civilă.

12. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire)
În ordinea procedurii speciale se examinează cererile cu privire la:
1. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute;
2. Reconstituirea dosarului de executare pierdut (art. 87 din Codul de executare).
Prin pierderea procedurii judiciare (de executare) se înţelege distrugerea sau lipsa totală a
acesteia din alte motive (incendiu, sustragere, etc.). Dat fiind faptul că actele judecătoreşti de
dispoziţie şi actele executorului judecătoresc generează efecte juridice importante, reconstituirea
acestora are drept scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la proces sau
a participanţilor la procedura de executare.
Potrivit art. 335 CPC, poate fi supusă reconstituirii procedura judiciară în pricinile civile
care s-a încheiat cu pronunţarea hotărîrii ori cu încetarea procesului. Nu se supun reconstituirii
proceduri judiciare pierdute pînă la soluţionarea pricinii în fond sau pînă la încetarea procesului.
În astfel de cazuri, persoana interesată este în drept să intenteze o nouă acţiune conform regulilor
generale, fapt care se va menţiona în încheierea judecătorească privind intentarea procesului.
Dacă a fost pierdută procedura de executare nefinisată, iar procedura judiciară s-a păstrat,
procedura de executare pierdută poate fi reconstituită prin eliberarea duplicatului titlului
executoriu conform art. 19 din Codul de executare.

201

Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se depune de către participanţii la
proces la instanţa care a soluţionat pricina în fond printr-o hotărîre sau care a pronunţat o
încheiere de încetare a procesului. Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care
conţinea actele de executare a hotărîrii se depune la instanţa locului de executare a hotărîrii.
În cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se indică procedura a cărei
reconstituire o solicită petiţionarul, modul de soluţionare a pricinii în fond printr-o hotărîre sau
printr-o încheiere de încetare a procesului, calitatea procesuală a petiţionarului, prezenţa altor
participanţi, calitatea lor procesuală, domiciliul sau locul lor de aflare, circumstanţele, cunoscute
petiţionarului, de dispariţie a procedurii judiciare, locul de aflare a copiilor de pe documentele
procedurii pierdute, deţinătorii acestor copii, documentele a căror reconstituire o solicită
petiţionarul, scopul reconstituirii lor, alte date. La cerere se anexează documentele care se referă
la proces şi care s-au păstrat sau copiile de pe ele, chiar dacă nu sînt autentificate în modul
stabilit (art. 337 CPC). Dacă petiţionarul nu a menţionat scopul adresării în judecată privind
reconstituirea procedurii judiciare pierdute, instanţa judecătorească nu dă curs cererii, acordîndui un termen rezonabil pentru a indica scopul adresării în judecată. Instanţa refuză să primească
cererea sau, după caz, încetează procesul dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru reconstituirea
procedurii menţionate în art. 335 CPC185.
Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute nu se impune cu taxă de stat, iar
cheltuielile suportate de instanţă se trec în contul statului. Totodată, dacă cererea de reconstituire
a procedurii judiciare pierdute s-a făcut cu rea-credinţă, petiţionarul este obligat la
plata cheltuielilor de judecată.
Legea stabileşte cerinţe suplimentare pentru pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
(art. 340 CPC).
Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care conţin acte de procedură
judiciară se examinează cu participarea petiţionarului şi a altor persoane interesate. Procedura
judiciară pierdută privind actele de executare a hotărîrii se reconstituie şi în cazul în care
hotărîrea a fost executată. Actul de executare a hotărîrii judecătoreşti se reconstituie printr-o
hotărîre judecătorească, cu menţinerea acţiunilor efectuate, indicate în actele de executare.
În cadrul examinării pricinii, instanţa de judecată va verifica dacă hotărîrea sau încheierea
nu au fost casate sau modificate de instanţele judecătoreşti superioare în ordine de apel, recurs
sau revizuire. Se va verifica dacă nu a fost pronunţată hotărîrea judecătorească suplimentară (art.
250 CPC), încheierea privind explicarea hotărîrii (art. 251 CPC) sau încheierea cu privire la
185

Dacă cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute are ca scop executarea ei, însă adresarea în judecată a
avut loc după ce termenul de prezentare spre executare a titlului executor a expirat şi instanţa refuză repunerea în
termen, instanţa dispune încetarea procedurii de reconstituire.
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corectarea greşelilor din hotărîre (art. 249 CPC). Hotărîrile judecătoreşti casate nu se supun
reconstituirii.
Dacă materialele adunate nu sînt suficiente pentru reconstituirea hotărîrii procedurii
judiciare pierdute, instanţa judecătorească, printr-o încheiere, dispune încetarea procesului de
reconstituire a procedurii judiciare pierdute şi explică participanţilor la proces că au dreptul de a
depune în judecată o nouă acţiune conform regulilor generale. Încheierea de încetare a
procesului nu poate fi atacată cu recurs.
La soluţionarea chestiunii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute instanţa de
judecată nu este în drept să verifice corectitudinea concluziilor instanţei judecătoreşti care a
examinat pricina şi a temeiniciei pretenţiilor petiţionarului intentate anterior.
În hotărîrea judecătorească de reconstituire a hotărîrii judiciare pierdute sau a încheierii
de încetare a procesului se menţionează datele prezentate instanţei şi examinate în şedinţă de
judecată cu participarea tuturor participanţilor la procesul în procedura pierdută în a căror bază
instanţa consideră constatat cuprinsul hotărîrii care se reconstituie.
13. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie
La examinarea pricinilor civile despre aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de
violenţă în familie, se aplică, în mod special, următoarele acte normative:
-

Constituţia Republicii Moldova;

-

CEDO şi jurisprudenţa CtEDO;

-

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (nr.45-XVI din
01.03.2007),

-

Legea privind drepturile copilului (nr.338-XIII din 15.12.1994),

-

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (nr.133 din 08.07.2011),

-

Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (nr.5-XVI din
09.02.2006),

-

Codul familiei.186

Scopul eliberării ordonanţei de protecţie, în cazurile de violenţă în familie, constă în
prevenirea unui risc real şi imediat pentru viaţa sau sănătatea victimei, în asigurarea de urgenţă a
protecţiei victimei, în preîntîmpinarea unor noi acte de violenţă asupra victimei sau asupra altor
membri ai familiei, precum şi în prevenirea distrugerii bunurilor victimei, a averii comune a
familiei.
186

De asemenea, urmează a fi luate în considerare explicaţiile date în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
„Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor Capitolului XXX/1 din Codul de procedură
civilă (aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie)” (nr. 1 din 28.05.2012).
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În conformitate cu art.280 alin.(2) CPC, calitatea de participant la proces o vor avea
petiţionarul (victimă) şi persoana interesată (agresorul), precum şi reprezentanţii organizaţiilor.
Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune în judecată de către victimă sau
reprezentantul ei legal. De asemenea, potrivit art. art.3181 CPC, cererea poate fi depusă, în
interesele victimei, de următoarele persoane:
- organul de tutelă şi curatelă – în cazul minorului, conform art. 73 CPC;
- procurorul, cu respectarea condiţiilor stabilite în art. 71 CPC;
- organul de asistenţă socială, conform art. 73 CPC;
- organul de poliţie, cu respectarea condiţiilor stabilite în art. 13 pct. 41) din Legea cu
privire la poliţie, art. 73 CPC.
În cazul depunerii cererii în interesele victimei cu capacitate deplină de exerciţiu,
procurorul, organul de asistenţă socială şi organul de poliţie trebuie să anexeze la cerere
solicitarea în scris a victimei, precum şi să motiveze imposibilitatea depunerii personale a cererii
de către victimă (de exemplu, motive de sănătate, stare psihică deplorabilă, aplicarea forţei fizice
faţă de victimă etc.).
Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune la judecătoria de la domiciliul
sau locul de aflare a victimei sau a agresorului, de la locul unde victima a solicitat asistenţă sau
de la locul unde a avut loc actul de violenţă.
În cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se indică circumstanţele actului de
violenţă, intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte circumstanţe care indică necesitatea
aplicării măsurilor de protecţie, informaţia referitoare la relaţia dintre victimă şi agresor,
circumstanţele care indică la pericolul iminent de violenţă în viitor, măsurile de protecţie
solicitate (art.3183 CPC). Victimele violenţei în familie sînt scutite de achitarea taxei de stat
pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie (art.85 alin.(1) lit.c1) CPC).
După repartizarea cererii, conform art. 168 alin. (1) CPC, judecătorul, verifică imediat
dacă cererea corespunde cerinţelor înaintate şi emite o încheiere cu privire la primirea cererii şi
intentarea procesului în judecată. În cazul existenţei temeiurilor prevăzute la art. 169, 170, 171,
se emite încheierea privind refuzul de a primi cererea, restituirea cererii sau, după caz, de a nu da
curs cererii.
După primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat poliţia de sector de la
locul aflării persoanei interesate (agresorului) şi solicită informarea acesteia despre procedura
iniţiată, precum şi citarea legală a acesteia în şedinţa de judecată, ţinînd cont de termenul stabilit
de lege pentru examinarea acestor pricini (art.3184 alin. (1), art.102 alin.(4), art. 192 CPC). În
cazul în care, în cadrul citării legale, persoana interesată (agresorul) refuză să primească citaţia
sau înştiinţarea, colaboratorul de poliţie întocmeşte un raport conform procedurii stabilite.
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Neprezentarea agresorului la şedinţa de judecată nu împiedică instanţa să examineze cererea
(art.3183 CPC). Instanţa de judecată poate solicita organului de asistenţă socială sau poliţiei,
după caz, prezentarea unui raport de caracterizare a familiei vizate şi a agresorului. De asemenea,
instanţa poate solicita şi alte acte necesare pentru examinarea cererii.
Legea stabileşte un termen special restrîns de examinare a cererilor privind aplicarea
măsurilor de protecţie. Conform art.3184 alin. (1) CPC, instanţa de judecată, în decurs de 24 de
ore de la primirea cererii, trebuie să examineze cauza în fond şi să emită o încheiere prin care
admite sau respinge cererea.
La soluţionarea cererilor privind aplicarea măsurilor de protecţie instanţele de judecată
urmează să stabilească concret ce fel de măsuri de protecţie se solicită în aceste cereri şi,
totodată, să constate şi alte circumstanţe care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, ţinînd
cont de prevederile art.3 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
care defineşte subiecţii violenţei în familie şi condiţiile în care persoanele pot fi considerate
subiecţi ai violenţei în familie.
Judecarea pricinilor privind violenţă în familie se înfăptuieşte conform principiului
asigurării interesului superior al victimei (copii, femei, vîrstnici) şi al toleranţei “zero”, astfel
încît aplicarea măsurilor de protecţie să aibă un efect descurajant pentru agresor. Instanţele
judecătoreşti urmează, în toate cazurile, să solicite victimei părerea referitor la necesitatea
judecării pricinii în şedinţă secretă în sensul dispoziţiilor art. 23 CPC, pentru a preveni
divulgarea informaţiilor care se referă la unele aspecte ale vieţii acesteia. În funcţie de situaţie,
instanţa poate dispune examinarea pricinii în şedinţă secretă, conform art.23 alin.(3) CPC,
indiferent de părerea victimei.
În conformitate cu art.280 alin.(3) CPC, dacă, la depunerea cererii sau la examinarea
pricinii în procedură specială, se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor
judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi
persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedura de acţiune civilă la instanţa
competentă. Astfel, dacă în procesul examinării cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie
instanţa va constata un litigiu de drept între victimă şi agresor cu referire la una sau mai multe
măsuri de protecţie solicitate (de exemplu, agresorul contestă cuantumul pensiei de întreţinere a
copiilor sau a cheltuielilor solicitate de victimă conform art.3184 alin.(2) lit. e), f) CPC), instanţa
va scoate cererea de pe rol în partea ce se referă la măsurile respective şi va examina în fond
cererea privind alte măsuri de protecţie solicitate, în a căror privinţă nu există litigiul de drept).
În cazul admiterii cererii victimei, instanţa odată cu încheierea de admitere a cererii,
emite şi ordonanţa de protecţie. Ordonanţa de protecţie urmează să conţină una sau mai multe
măsuri prevăzute de art.3184 alin. (2) CPC aplicate faţă de agresor, termenul aplicării măsurilor
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de protecţie şi condiţiile prelungirii acestora. Nu pot fi aplicate măsuri de protecţie care nu sunt
expres prevăzute de lege. Potrivit art.3184 alin.(3) CPC, măsurile de protecţie se aplică pe un
termen de pînă la 3 luni. Acest termen poate fi prelungit doar la cererea repetată ca urmare a
comiterii de către agresor a unor fapte noi de violenţă în familie.
În cazul în care se solicită aplicarea măsurii de protecţie prevăzute de art.318 4 alin.(2) lit.
a) CPC - obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa
victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor - se va ţine cont de faptul
că, deşi dreptul de proprietate al agresorului poate fi violat prin aplicarea acestei măsuri, în
cazurile de violenţă în familie, potrivit jurisprudenţei CtEDO, prioritate o au viaţa şi sănătatea
victimei.187
Conform art.3855 CPC, revocarea măsurilor de protecţie înainte de expirarea termenului
se va realiza numai la cererea întemeiată a victimei, bazată pe voinţa liber exprimată. În cazul
examinării cererii de revocare a măsurilor de protecţie pe motiv de împăcare, instanţa urmează să
stabilească dacă voinţa de împăcare a victimei este liber exprimată şi dacă aceasta nu a fost
supusă presiunilor din partea agresorului.
În cazul admiterii cererii, instanţa trebuie să soluţioneze chestiunea privind repartizarea
cheltuielilor de judecată. Conform art.98 alin. (1) CPC, cheltuielile aferente judecării pricinii,
suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa de stat, de a căror plată reclamantul a fost
scutit, se încasează la buget de la pîrît proporţional părţii admise din acţiune.
Ordonanţa de protecţie privind măsurile de protecţie prevăzute la art. 3184 alin. (2) lit. a),
b), c), d), g), h) şi i) CPC se remite de instanţă de îndată poliţiei şi organului de asistenţă socială
spre executare imediată. Ordonanţa privind măsurile de protecţie prevăzute la art.3184 alin. (2)
lit. e) şi f) CPC se remite spre executare imediată executorului judecătoresc în a cărui
competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află
domiciliul agresorului.
Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie şi
încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie pot fi atacate cu recurs conform procedurii
stabilite de secţiunea 1 Capitolul XXXVIII CPC. Contestarea încheierii privind aplicarea
ordonanţei de protecţie nu suspendă executarea măsurilor aplicate.
14. Sistarea temporară a valabilităţii şi retragerea licenţelor / autorizaţiilor ce vizează
activitatea de întreprinzător
187

Cauza Opuz contra Turciei (Hotărîrea din 09.06.2009). CtEDO a remarcat că eşecul în a răspunde adecvat
violenţei de gen constituie o încălcare a art.14 al CEDO (clauza non-discriminare), indicînd că violenţa împotriva
femeilor este o formă de inegalitate.
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În conformitate cu art. 2 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător (nr. 451-XV din 30.07.2001), licenţă reprezintă un act administrativ cu caracter
permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de
întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită,
genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor
de licenţiere.
Regimul juridic al autorizaţiilor ce vizează activitatea de întreprinzător este stabilit în
Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 160 din
22.07.2011). Această lege operează cu un termen mai larg – act permisiv, care este definit drept
document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice
şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea
şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi. Actul
permisiv poate avea formă de autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet,
de atestat de calificare.
Unul din principiile fundamentale care guvernează procedura sistării valabilităţii /
retragerii licenţelor şi a actelor permisive este principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) instituit
de art. 17 din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
(nr. 235-XVI din 20.07.2006).
O licenţă poate constitui un bun în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, avîn
dîn vedere faptul că deţinătorul licenţei poate avea o “speranţă rezonabilă şi legitimă în privinţa
valabilităţii în timp a licenţei şi a posibilităţii de a continua să obţină beneficii din exercitarea
unei activităţi în baza acestei licenţe”. Potrivit jurisprudenţei CtEDO, încetarea valabilităţii unei
licenţe, prin care se permitea crearea unei afaceri, constituie o interferenţă în dreptul de a se
bucura de proprietate.188
Sistarea valabilităţii licenţelor nu reprezintă o lipsire de proprietate, ci ca o măsură de
control al folosirii proprietăţii. Principiile de bază pentru aprecierea caracterului rezonabil al unei
ingerinţe contrare articolului 1 sînt următoarele:
- deşi marja de apreciere de care se bucură legislativul naţional este, conform art.1 din
Protocolul 1 la CEDO, una largă, măsura impusă trebuie să urmărească un scop legitim, adică să
nu fie “lipsită în mod vădit de temeiuri rezonabile”;
- atunci cînd măsura urmăreşte un scop legitim, trebuie să existe o legătură rezonabilă de
proporţionalitate între mijloacele antrenate şi scopul urmărit;

188

De exemplu, cauza Bimer SA contra Republicii Moldova (Hotărîrea din 10.07.2007).
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- trebuie să fie stabilit un echilibru echitabil între imperativele interesului general al
colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.189
Prin “sistare a valabilităţii licenţei / actului permisiv” se înţelege privarea titularului de
licenţă, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate. Prin
“retragere a licenţei / actului permisiv” se înţelege privarea definitivă titularului de licenţă de
dreptul de a desfăşură un anumit gen de activitate.
Conform regulii generale instituite de art. 17 alin. (2) din Legea cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, licenţa / actul permisiv poate fi retras sau
sistat temporar doar prin hotărîrea instanţei de judecată adoptată la cererea autorităţilor publice
competente. Drept excepţie de la această regulă, licenţa / actul permisiv poate fi retras sau sistat
temporar prin decizia autorităţilor publice competente, cu adresarea ulterioară în instanţa de
judecată a autorităţii respective.
Autorităţile de licenţiere sunt prevăzute în art. 6 din Legea privind reglementarea prin
licenţiere a activităţii de întreprinzător. Autorităţile emitente ale actelor permisive sunt
enumerate în Anexă la Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Condiţiile de licenţiere, de emitere a actelor permisive, precum şi tipurile de încălcări ale
acestora sînt reglementate prin legi speciale.
Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător, drept temei pentru suspendarea temporară a licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea acesteia;
b) neachitarea anuală, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de
eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
d) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a
activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii
copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege.
Conform art. 10 alin. (2) Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător, drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv serveşte:
a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv;
b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută
de lege.
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A se vedea, de asemenea, Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie Curţii Supreme de Justiţie privind practica
judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor referitoare la suspendarea (sistarea şi retragerea)
licenţelor ce vizează activitatea de întreprinzător (nr. 2 din 28.05.2012).

208

În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător, drept temei retragerea licenţei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere;190
d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în
scopul desfăşurării genului de activitate licenţiat;
e) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la suspendarea
temporară a licenţei;
f) nerespectarea a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de
condiţiile de licenţiere;
g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.
Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează genul de
activitate licenţiat.191
De asemenea, constituie temei pentru retragerea licenţei nereperfectarea acesteia în
termenul stabilit. Or, potrivit art. 15 alin. (7) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător, licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.
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Se consideră date neautentice, informaţiile conţinute în documentele prezentate autorităţii de licenţiere, ce au servit drept temei pentru
eliberarea licenţei, lipsite însă de raporturi juridice la desfăşurarea genului de activitate licenţiat. Drept exemplu pot servi:
- amplasarea în sala de joc a unui număr mai mare de aparate de joc, faţă de numărul de aparate indicat în lista automatelor de joc prezentată
organului de licenţiere;
- lipsa datelor privind activitatea specialiştilor în cadrul întreprinderii, ce întruneau condiţiile necesare şi au servit drept bază pentru eliberarea
licenţei;
- desfăşurarea activităţii licenţiate pe o altă adresă decît cea indicată în documentele prezentate autorităţii de licenţiere în momentul obţinerii
licenţei.
Constatarea faptului de utilizare la transportul pasagerilor a unui transport exclus din (sau neinclus în) licenţă, la fel, urmează a fi tratată ca
depistare a datelor neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere.
Legea nu specifică excepţii de cauzalitate: în sensul dacă agentul economic a utilizat o dată sau de mai multe ori unitatea de transport exclusă din
licenţă sau dacă a fost utilizat transportul respectiv cu permisiunea ori fără permisiunea proprietarului.
191
De exemplu, licenţa pentru exercitarea activităţii farmaceutice poate fi retrasă în cazurile:
a) achiziţionării, păstrării şi distribuirii produselor farmaceutice şi parafarmaceutice care nu au fost autorizate în modul stabilit;
b) producerii produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, modificării formulei de producere sau a fluxului tehnologic al produselor
farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi modificării documentaţiei tehnice de normare a produselor farmaceutice sau parafarmaceutice, fără
aprobarea organului abilitat;
c) practicării de către titularul de licenţă a activităţii farmaceutice neindicate în licenţă;
d) desfăşurării de către titularul de licenţă a activităţii farmaceutice în locuri unde o astfel de activitate nu a fost autorizată de organul
abilitat;
e) conducerii prin cumul a întreprinderii şi instituţiei farmaceutice de către farmacist (laborant-farmacist);
f) practicării repetate, după aplicarea amenzii prevăzute de legislaţie, a activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional
automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, exploatării necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru acest sistem. Prin exploatarea
necorespunzătoare cerinţelor stabilite pentru sistemul informaţional automatizat de evidenţă a circulaţiei medicamentelor se subînţelege
exploatarea incompletă şi/sau incorectă a acestui sistem, operarea de modificări voluntare, inclusiv la aparatul de casă şi/sau în dările de seamă,
neprezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă obţinute în cadrul sistemului menţionat (art. 14 3 din Legea cu privire la activitatea
farmaceutică, nr. 1456-XII din 25.05.1993).
Art. 301 alin. (3) din Legea privind calitatea în construcţii (nr. 721-XIII din 02.02.1996) prevede în mod expres că suplimentar prevederilor art.21
din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, drept temeiuri pentru retragerea licenţei servesc şi:
a) neexecutarea repetată neîntemeiată a prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii;
b) permiterea execuţiei lucrărilor de către persoane neatestate sau în lipsa sistemului propriu de asigurare a calităţii;
c) nerespectarea şi nemenţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a exigenţelor esenţiale prevăzute la art.6;
d) executarea de către titularul de licenţă a lucrărilor de proiectare şi/sau lucrărilor de construcţii în lipsa certificatului de urbanism şi/sau
a autorizaţiei de construire.
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Drept temeiuri pentru reperfectarea licenţei servesc schimbarea denumirii titularului de licenţă şi
modificarea altor date ce se conţin în licenţă.
În cazul existenţei temeiurilor pentru sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea
licenţelor / actelor permisive, autorităţile publice competente se vor adresa în judecată cu cererile
respective. Doar în cazurile expres prevăzute de lege autorităţile publice competente sînt în drept
să dispună prin decizie sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor / actelor
permisive, fiind obligate, în decurs de 3 zile lucrătoare, să se adreseze cu o cerere în instanţa de
judecată. În caz contrar decizia se anulează de drept.
Actele de dispoziţie privind sistarea sau retragerea licenţei emise de către organele de
licenţiere pînă la sesizarea instanţei pot fi contestate de către întreprinzător în judecată, în
ordinea procedurii contenciosului administrativ, întru evitarea unei pagube iminente. În acest
caz, dacă în termen de 3 zile lucrătoare autoritatea publică respectivă nu depune o cerere în
instanţa de judecată conform Capitolului XXXIV1 CPC, decizia acesteia se anulează de drept, iar
instanţa de contencios administrativ va înceta procesul, conform art. 265 lit. a) CPC, în baza unei
încheieri motivate, întrucît lipseşte obiectul examinării. În încheierea instanţei se va face
menţiune despre anularea de drept a deciziei de suspendare / retragere a licenţei. Dacă în termen
de 3 zile lucrătoare autoritatea publică respectivă depune o cerere în instanţa de judecată
conform Capitolului XXXIV1 CPC, instanţa de contencios administrativ va suspenda procesul, în
baza art. 261 lit. h) CPC, pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti emise potrivit
Capitolului XXXIV1 CPC.
În cererile în judecată privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor /
actelor permisive se vor indica probele ce atestă încălcarea de către întreprinzător a condiţiilor de
desfăşurare a activităţii prevăzute de lege, probele ce atestă că întreprinzătorului i-au fost
notificate toate încălcările constatate, modul de remediere a deficienţelor identificate şi că
întreprinzătorul nu a remediat în termenul stabilit aceste deficienţe, precum şi probele ce atestă
existenţa altor fapte care, în conformitate cu prevederile legii, servesc drept temei pentru sistarea
valabilităţii sau, după caz, retragerea licenţei / actului permisiv.
În esenţă, examinarea cererilor privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea
licenţelor / actelor permisive presupune existenţa a două părţi cu interese contrare care se află
într-un litigiu de drept, astfel fiind întrunite condiţiile pentru procedura în acţiuni civile. În
pofida acestui fapt, capitolul XXXI1 este plasat formal în compartimentul dedicat procedurii
speciale.
Cererile privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor / actelor
permisive se examinează în instanţa de judecată cu participarea întreprinzătorului, a
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reprezentantului sau avocatului său, a reprezentantului autorităţii competente şi a altor persoane
interesate.
Legea stabileşte un termen special pentru examinarea acestor categorii de cereri – 5 zile
lucrătoare (art. 3434 CPC). Întru evitarea unei ingerinţe îndelungate şi nejustificate în dreptul
deţinătorului de licenţă de a se bucura de proprietate, este oportun ca şi instanţele de apel şi de
recurs să examineze aceste categorii de litigii în regim de urgenţă.
Examinînd cererea, instanţa de judecată urmează să aprecieze faptul dacă organul de stat
competent a respectat cerinţele prevăzute de lege pentru a se pronunţa în privinţa sistării sau
retragerii licenţei, şi anume să verifice dacă, pînă la sesizarea instanţei de judecată, acesta:
- a verificat nemijlocit respectarea condiţiilor de licenţiere sau informaţia prezentată (în
cazul dacă a fost sesizat de instituţia cu funcţii de reglementare şi de control);
- a emis, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control,
prescripţia privind lichidarea încălcărilor (prescripţia urmează să cuprindă recomandările privind
modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate);
- a avertizat titularul de licenţă despre posibila sistare sau retragere a licenţei dacă
încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit:
- a calificat corect temeiurile de sistare sau retragere a licenţei, a invocat doar temeiuri
prevăzute de lege şi nu şi-a depăşit atribuţiile.
Având în vedere art. 19 alin. (8) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător, precum şi de principiile prevăzute la art. 19 alin.(2) din aceiaşi lege,
în special “prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma
controlului” şi “tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea titularului de
licenţă”, emiterea prescripţiilor e obligatorie în toate cazurile. Ca excepţie, nu este necesară şi
oportună emiterea prescripţiilor în cazul:
- depunerii cererii personale de retragere sau suspendare a licenţei din partea titularului de
licenţă;
- emiterii deciziei cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
- comiterii unor încălcări care nu pot fi remediate sau a căror remediere cărora este
neactuală sau imposibilă.
Sistarea temporală a valabilităţii licenţei / actului permisiv este un proces reversibil, ce
poate implica înaintarea ulterioară a cerinţei privind anularea sistării temporare a valabilităţii
licenţei / actului permisiv după remedierea circumstanţelor ce au dus la suspendarea acesteia.
Cerinţa privind anularea sistării temporare a valabilităţii licenţei / actului permisiv poate fi
înaintată de titularul de licenţă sau organul de stat competent, în acest sens, instanţa de judecată
intentînd un proces, ce se finalizează cu pronunţarea unei hotărîri. Hotărîrea de anulare a sistării
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temporare a valabilităţii licenţei / actului permisiv, de asemenea, se pronunţă în termen de 5 zile
lucrătoare. În baza acestei hotărîri, organul de stat competent emite decizia privind reluarea
activităţii de întreprinzător, care se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile
lucrătoare de la data emiterii ei. Termenul de sistare temporară a valabilităţii licenţei / actului
permisiv nu poate depăşi 2 luni, dacă legile care reglementează activitatea respectivă nu prevăd
altfel.192 Termenul de valabilitate a licenţei / actului permisiv nu se prelungeşte pe perioadă de
sistare temporară a acesteia.
Potrivit art. 85 alin. (1) lit. i) CPC, autorităţile publice centrale sînt scutite de taxă de stat
atît la înaintarea acţiunilor, cît şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, indiferent de
calitatea lor procesuală, acestea nu vor achita taxa de stat. Taxa de stat de a cărei plată
reclamantul a fost scutit se încasează la buget de la pîrît proporţional părţii admise din acţiune,
dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată (art. 98 alin. (1) CPC).
§ 5. Procedura în ordonanţă (S. Filincova, I. Coban)
Sediul materiei. Procedura în odonanţă (simplificată) este reglementată de Capitolul
XXXV C. proc. civ. al R. Moldova (art. 344-354). Astfel, spre deosebire de alte feluri de
procedură civilă aceasta nu operează cu norme de trimitere la regulile de examinare a acţiunii
civile, ca şi în cazul: procedurii contenciosului administrativ (art. 278 C. proc. civ. al R.
Moldova), procedurii speciale (art. 280 C. proc. civ. al R. Moldova) sau procedura de declarare a
insolvabilităţii (art. 356 C. proc. civ. al R. Moldova).193 Anume din cauza acestui raţionament la
examinarea cererilor de eliberare a ordonanţei nu pot fi aplicate în mod extensiv şi alte
reglementări procesual civile, în special cele ce vizează regulile de examinare a acţiunii civile.
Natura juridică. Esenţa procedurii în ordonanţă rezidă în faptul că aceasta constituie o
procedură simplificată faţă de procedura de examinare a acţiunii civile. Astfel încît, instanţa de
judecată care a emis ordonanţa examinează obiecţiile debitorului fără citarea părţilor, fără a
încheia proces-verbal şi se limitează la admisibilitatea obiecţiilor din punct de vedere al
temeiniciei şi veridicităţii, potrivit prevederilor art. 352 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova.
Regulile de examinare a cererii de eliberare a ordonanţei fiind reglementate în mod
expres şi exhaustiv la art. 344-354 C. proc. civ. al R. Moldova, astfel încît elementul de
simplificare al acestui fel de procedură nu poate fi apreciat în mod aleator nici de instanţa de
judecată şi nici de părţi.
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De exemplu, potrivit art. 14 alin. (2) din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice (nr. 1100-XIV din 30.06.2000), termenul de suspendare nu poate depăşi 6 luni.
193
Excepţie constituind art. 446 alin. 1 C. proc. civ. al R. Moldova.
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De asemenea, reglementarea în mod autonom a acestui fel de procedură, nu îi implică un
caracter obligatoriu pentru instanţa de judecată sau părţi, deoarece aceasta constituie o procedură
alternativă (benevolă), însă simplificată faţă de procedura în acţiune civilă. Iar alegerea
procedurii în ordonanţă sau în acţiune civilă este un drept exclusiv al creditorului care solicită
apărarea dreptului sau interesului său. Însă reieşind din principiul disponibilităţii, creditorul este
în drept de a alege între adresarea în cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau înaintarea
acţiunii în procedură contencioasă.
Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie de soluţionare a litigiului şi
nefolosirea acesteia nu are efecte juridice care ar îngrădi accesul la înaintarea acţiunii civile,
instanţa nefiind în drept să refuze primirea cererii de chemare în judecată, dacă creditorul nu s-a
adresat în procedura în ordonanţă.194
Procedurii în ordonanţă îi este caracteristic faptul lipsei litigiului de drept, motiv din care
aceasta este considerată a fi un fel al procedurii civile necontencioase. Ori existenţa acestui
litigiu cu privire la un drept care se manifestă prin obiecţiilor debitorului, duce la anularea
ordonanţei judecătoreşti, potrivit art. 353 C. proc. civ. al R. Moldova şi oferirea posibilităţii de a
examina pretenţia creditorului împotriva debitorului în procedură de examinare a acţiunii civile.
Faptul că debitorul nu execută în mod benevol pretenţia creditorului reflectă starea litigioasă
dintre aceştea. însă litigiul dat nu afectează fondul pretenţiei.
Procedurii în ordonanţă îi este specific şi faptul că actul judecătoresc de dispoziţie se
emite în formă de ordonanţă judecătorească.
Astfel, ordonanţa judecătorească este o dispoziţie dată unipersonal de judecător, în baza
materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea de bunuri
de la debitor în pretenţiile specificate la art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova.
Ordonanţa judecătorească reprezintă un document executoriu potrivit art. 11 C. Executare
a R. Moldova, care constituie temei pentru intentarea procedurii de executare. Astfel că în cazul
ordonanţelor judecătoreşti nu se eliberează titlu executoriu pentru investirea lor cu formulă
executorie, ele fiind executorie prin sine însăşi.
Procedura în ordonanţă urmează a fi concepută ca o formă judiciară specifică de apărare a
drepturilor şi intereselor legitime ale creditorului bazată pe înscrisuri incontestabile prezentate
împotriva debitorului care nu-şi onorează obligaţia. Altfel spus, procedura în ordonanţă este o
procedură documentară.
Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţă judecătorească. Temei pentru
emiterea ordonanţei judecătoreşti constituie doar pretenţiile exhaustiv enumerate la art. 345 C.
194

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţiei a R. Moldova nr. 18 din 31 mai 2004 cu privire la unele chestiuni
ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a R. Moldova,
2004, nr. 6, p. 24
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proc. civ. al R. Moldova. Alte pretenţii care nu sunt enumerate în mod expres la art. 345 C. proc.
civ. al . R. Moldova nu pot constitui temei pentru emiterea ordonanţei judecătoreşti în cadrul
procedurii în ordonanţă (simplificată).
Astfel, se emite ordonanţă judecătorească doar în cazul în care pretenţia:
a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial;
b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune
altfel;
c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea
acceptului, autentificat notarial;
d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea
paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane
interesate.
Nu pot fi examinate în procedura în ordonanţă cererile de încasare a pensiei alimentare la
întreţinerea copiilor minori, în care se solicită încasarea sumelor fixe. Asemenea acţiuni se
examinează în procedură contencioasă.
e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, dar neplătite
salariatului;
f) este înaintată de organul de poliţie, de organul fiscal sau de executorul judecătoresc
privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pîrîtului sau debitorului ori bunurilor lui sau
copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, precum şi a cheltuielilor de
păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă;
g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri;
h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă;
i) decurge din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social;
j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat;
k) urmăreşte exercitarea dreptului de gaj;
l) rezultă din neachitarea de către persoanele fizice şi juridice a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală.
m) rezultă din prevederile art. 99 alin. (4) din Codul de executare;
n) rezultă din facturi care au scadenţa la data depunerii lor.
Potrivit art. 158, alin. 2 Cod de executare „Dacă instanţa de judecată care a rejudecat
pricina nu a soluţionat întoarcerea executării hotărîrii anulate, pîrîtul este în drept, în termenele
de prescripţie, să înainteze în această instanţă o cerere de întoarcere a executării în procedură
în ordonanţă, fără respectarea procedurii prealabile”. Curtea Supremă de Justiţie conform
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Recomandării nr..... a admis şi acest capăt de cerere ca fiind unul pasibil de examinare în
procedură simplificată.195
Depunerea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti şi plata taxei de stat.
Pentru intentarea procedurii în ordonanţă (simplificată) în instanţa de judecată se depune
nu cerere de chemare în judecată, dar cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Cu toate
acestea indicarea greşită a denumirii cererii nu constituie temei pentru a refuza în primirea cererii
de eliberare a ordonanţei judecătoreşti potrivit art. 348 C. proc. civ. al R. Moldova.
Potrivit prevederilor art. 346 alin. (1) C. proc. civ. al R. Moldova, cererea de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti se depune în instanţa de judecată potrivit regulilor de competenţă
jurisdicţională stabilite la Capitolul IV C. proc. civ. al R. Moldova. În acest sens în calitate de
norme de trimitere operează regulile cu privire la competenţa jurisdicţională.
Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă de stat în proporţie de
50 la sută din taxa stabilită pentru cererea de chemare în judecată în acţiune civilă. Astfel,
potrivit art. 3 al Legii taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 se stabilesc cuantumurile taxei de stat
din care urmează a fi calculate mărimea taxei de stat care urmează a fi achitată pentru depunerea
cererii de ordonanţă.
Dat fiind faptul că în conţinutul prevederilor art. 85 alin. (4) R. Moldova nu se specifică
sfera de aplicare a reglementărilor pentru scutirea de la achitarea taxei de stat exclusiv pentru
cererile de chemare în judecată, aceste prevederi nu pot fi aplicate doar în această privinţă.
Astfel, că aceste norme juridice se referă în general la incidente ce vizează achitarea taxei de stat
în procesul civil. Motiv din care aceste reglementări urmează a fi aplicate de instanţa de judecată
şi la examinarea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Evident că judecătorul urmează
să examineze cererea de scutire de la achitarea taxei de stat, dacă creditorul formulează o astfel
de cerinţă în cererea de eliberarea a ordonanţei. Iar judecătorul va dispune scutirea de la achitarea
taxei de stat în funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens de creditor. De
asemenea aceste prevederi urmează a fi aplicate atît în privinţa persoanei fizice, cît şi în privinţa
persoanei juridice.
În cazul în care instanţa de judecată refuză de a primi cererea de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti, taxa de stat plătită poate fi utilizată în contul achitării taxei de stat care urmează a
fi achitată la adresarea repetată a creditorului în instanţa de judecată cu o cerere de chemare în
judecată în procedură generală.
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Însă în caz de anulare a ordonanţei judecătoreşti, taxa de stat plătită de creditor nu se
restituie, potrivit prevederilor art. 346 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova. Iar în acest caz taxa
de stat plătită nu poate fi utilizată nici în contul achitării taxei de stat care urmează a fi achitată la
adresarea repetată a creditorului în instanţa de judecată cu o cerere de chemare în judecată în
procedură generală.
Conţinutul cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Cererea de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti se depune în scris, iar în conţinutul acesteia se indică în mod
obligatoriu:
a) instanţa în care se depune cererea;
b) numele sau denumirea creditorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal;
c) numele sau denumirea debitorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal;
d) pretenţia creditorului şi circumstanţele pe care se întemeiază;
e) documentele ce confirmă temeinicia pretenţiei;
f) documentele anexate.
Efect al nerespectării acestor exigenţe de conţinut serveşte drept temei pentru a nu da curs
cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
Art. 347 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova instituie o cerinţă suplimentară faţă de
conţinutul cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti pentru cazurile de revindicare a unui
bun şi anume obligativitatea indicării valorii acestuia. Această cerinţă are drept scop pe de o
parte să permită instanţei de judecată aprecierea valorii cererii de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti pentru a verifica corectitudinea achitării taxei de stat. Iar pe de altă parte să permită
executarea ordonanţei judecătoreşti în cazul în care bunul revendicat va dispărea, va fi distrus
sau va pieri.
De asemenea o condiţie obligatorie la depunerea cererii de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti o constituie respectarea procedurii prealabile. Astfel, creditorul este obligat să
prezinte şi să anexeze la cererea de eliberarea a ordonanţei judecătoreşti probe privind
respectarea procedurii prealabile sesizării instanţei. Efect al nerespectării acestei condiţii serveşte
drept temei pentru refuzul în primirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
Obligativitatea respectării procedurii prealabile ca o condiţie de exercitare a procedurii în
ordonanţă nu constituie o limitarea a accesului liber la justiţie.196
Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se semnează de creditor sau de
reprezentantul lui. Dacă se depune de către reprezentant, la cerere se anexează documentul care
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atestă împuternicirile acestuia, autentificat în modul stabilit de lege. Iar modul de formulare a
împuternicirilor reprezentantului urmînd a fi reglementat potrivit prevederilor art. 80 C. proc.
civ. al R. Moldova.
Părţile procedurii în ordonanţă sunt: creditorul şi debitorul, şi nicidecum: reclamantul şi
pîrîtul. Art. 347 alin. (1) lit. b) şi c) C. proc. civ. al R. Moldova reglementează în conţinutul
cerererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti doar rechizitele creditorului şi debitorului
(numele sau denumirea lor, domiciliul ori sediul lor, codul fiscal). Astfel, în cazul în care partea
nu va indica corect denumirea calităţii procesuale (creditor şi debitor), instanţa de judecată nu va
putea refuza în primirea cererii de eliberarea a ordonanţei judecătoreşti (art. 348 C. proc. civ. al
R. Moldova) sau chiar de a nu-i da curs (349 C. proc. civ. al R. Moldova).
De asemenea în cadrul procedurii în ordonanţă nu pot fi atraşi intervenienţi, deoarece
aceasta vizează doar raportul juridic material dintre creditor şi debitor.
Dreptul de a depune cerere privind eliberarea ordonanţei judecătoreşti îl au în particular:
1. Persoana care a încheiat un act juridic autentificat notarial, în cazul în care legea nu
prevede altfel de soluţionare;
2. Creditorul (persoana fizică sau juridică) în baza unui act juridic încheiat printrun înscris simplu (de ex. contract de împrumut);
3. Beneficiarul

cambiei,

în

cazul

în

care

pretenţia

este

întemeiată

pe

protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, autentificat notarial;
4. Soţia sau soţul la întreţinerea căruia se află copilul minor, precum şi tutorele, curatorul,
autoritatea tutelară şi procurorul care acţionează în interesul minorului în cazul în care se solicită
încasarea pensiei alimentare în mărimea prevăzută de lege (1/4, 1/3, 1/2);
5. Salariatul sau reprezentantul acestuia în cazurile urmăririi perceperii salariului sau unor
alte drepturi calculate, dar neachitate;
6. Organul de poliţie, organul fiscal şi organul de executare a actelor judecătoreşti în
cazurile prevăzute de art. 345 lit. f) C. proc. civ. al R. Moldova;
7. Vînzătorul

care,

conform

contractului

de

vânzare-cumpărare,

a

predat

cumpărătorului mărfuri în credit;
8. Biblioteca care are statut de persoană juridică, iar în caz contrar instituţia în cadrul căre
ia funcţionează, în cazul nerestituirii cărţilor împrumutate;
9. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, inspectoratele fiscale teritoriale de stat şi primării
le în pretenţiile ce rezultă din restanţele la impozite, în cazurile prevăzute de lege;
10. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei şi direcţiile lui
teritoriale în cazul încasării datoriilor la impozite;
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11. Agenţii economici în cazurile de urmărire, deposedare şi vînzarea forţată a
obiectului gajului.197
Refuzul de a primi cererea. Judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti din motivele consemnate la art. 169 şi art. 170 C. proc. civ. al R.
Moldova. Aceste circumstanţe constituie premize şi condiţii de exercitare a dreptului la acţiune
în general, de care urmează să ţină cont şi de instanţa de judecată care examinează cererea de
eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
Potrivit art. 348 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova, sunt reglementate expres temeiuri
de refuz specifice procedurii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, de care urmează să ţină cont
judecătorul şi în cazul existenţei cărora va refuza să primească cererea. Lista acestor temeiuri
particulare de refuz în primirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti este exhaustivă şi
cuprinde următoarele cazuri:
a) pretenţia nu rezultă din art.345;
b) debitorul este în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova;
c) nu sînt prezentate documentele care confirmă pretenţia creditorului;
d) din cerere şi din alte documente prezentate se constată existenţa unui litigiu de drept
care nu poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse;
e) nu s-a respectat procedura prealabilă cerută de lege pentru sesizarea instanţei
judecătoreşti.
În cazul refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, judecătorul
emite, în termen de 5 zile de la depunerea ei în judecată, o încheiere, care nu poate fi atacată cu
recurs. Aceasta nicidecum nu îngrădeşte accesul liber la justiţie al creditorului. Deoarece refuzul
de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu împiedică creditorul să înainteze
pretenţiile sale în procedură generală de examinare a acţiunii civile. Încheierea prin care se
dispune refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu poate să se vizeze
chestiuni ce ţin de fondul pretenţiei înaintate de creditor, ci doar la acele incidente procesuale
prevăzute de art. 348 alin. (1) şi alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova. În acest sens încheierea de
refuz în a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu poate fi invocată de debitor în
cazul înaintării de către creditor a pretenţiile sale în procedură generală de examinare a acţiunii
civile în vederea neadmiterii acestora spre examinare sau pentru respingerea acestora.
Lichidarea neajunsurilor din cerere. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
constituie unicul act de procedură în baza căruia se intentează procedura de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti. Anume din acest motiv cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
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urmează să corespundă unor exigenţe strict prevăzute de lege. Aceste formalităţi rezidă în
cerinţele de conţinut ale cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti (art. 347 C. proc. civ. al R.
Moldova) şi în obligativitatea achitării taxei de stat (art. 346 alin. (2) C. proc. civ. al R.
Moldova).
Dacă cererea nu corespunde prevederilor art.347 ori nu s-a plătit taxă de stat, judecătorul
nu dă curs cererii şi, printr-o încheiere, stabileşte un termen de lichidare a neajunsurilor din
cerere sau de plată a taxei de stat. Termenul de lichidare a neajunsurilor din cererea de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti sau de plată a taxei de stat pentru aceasta este un termen judecătoresc,
motiv din care acesta urmează să se încadreze în criteriile de determinare a termenului rezonabil.
Astfel, instanţa de judecată urmează să acorde un termen rezonabil care să nu fie nejustificat de
mare, pentru a nu duce la tergiversarea examinării cauzei, precum şi să nu fie neraţional de
infim, astfel încît creditorul să nu reuşească să înlăture neajunsurile depistate la depunerea cererii
de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Evident că instanţa de judecată va aprecia în fiecare caz
concret mărimea termenului necesar pentru înlăturarea neajunsurilor depistate la depunerea
cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, în dependenţă de circumstanţele concrete ale
fiecărui caz în parte. Însă un studiu statistic asupra practicii judiciare ne relevă faptul că un
termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor depistate la depunerea cererii de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti ar constitui 15 zile calendaristice.
Dacă, în conformitate cu indicaţiile judecătorului şi în termenul stabilit, creditorul
îndeplineşte cerinţele enumerate la art. 347 C. proc. civ. al R. Moldova şi plăteşte taxă de stat,
cererea este considerată depusă în ziua prezentării iniţiale în judecată. În caz contrar, judecătorul
emite o încheiere de restituire a cererii, care poate fi atacată cu recurs.
Creditorul este în drept chiar şi după primirea încheierii de a nu da curs cererii de
eliberare a ordonanţei judecătoreşti, să depună o cerere de scutire de la achitarea taxei de stat
pentru eliberarea ordonanţei judecătoreşti, în conformitate cu art. 85 alin. (4) C. proc. civ. al R.
Moldova, sau amînarea şi eşalonarea taxei de stat în conformitate cu art. 86 C. proc. civ. al R.
Moldova, dacă nu a formulat o asemenea cerinţă la data adresării în instanţa de judecată. Asupra
acestor cereri instanţa de judecată urmează a se expune printr-o încheiere, care poate fi atacată cu
recurs.
Deşi Codul de Procedură Civilă al R. Moldova nu reglementează posibilitatea
compensării cheltuielilor de judecată „de la partea care a pierdut procesul”, pentru asistenţă
juridică de care a beneficiat creditorul sau debitorul în cadrul procedurii în ordonanţă,
Recomandarea nr. 23 a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind unele aspecte
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ale încasării cheltuielilor de asistenţă juridică198 explică că suportul normativ existent la
moment impune concluzia că acest gen de pretenţii nu poate fi soluţionat conform procedurii în
ordonanţă (simplificată).
Examinarea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. Dacă cererea de eliberare
a ordonanţei judecătoreşti întruneşte condiţiile prevăzute de art. 346, 347, 348 C. proc. civ. al R.
Moldova, instanţa de judecată în cel mult 5 zile de la data depunerii cererii va elibera ordonanţa
judecătorească. Aceasta se scrie pe blanchetă şi se semnează de judecătorul care a emis-o.
Ordonanţa judecătorească se pronunţă de judecător după examinarea pricinii în fond, fără
citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără întocmire de proces-verbal.
Examinarea fondului pricinii în cadrul procedurii în ordonanţă se limitează la temeinicia
pretenţiei cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în temeiul art. 345 C. proc. civ. al R.
Moldova. Astfel, instanţa de judecată urmează să examineze dacă cererea creditorului se
încadrează în una din pretenţiile prevăzute la art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova, atît sub aspect
formal, cît şi ca fond, din punct de vedere a probelor care să justifice temeinicia pretenţiei.
Codul de procedură civilă a Republicii Moldova nu reglementează posibilitatea aplicării
regulilor asigurării acţiunii la eliberarea ordonanţei judecătoreşti.
Cuprinsul ordonanţei judecătoreşti. În ordonanţa judecătorească se indică:
a) numărul dosarului şi data eliberării ordonanţei;
b) instanţa, numele judecătorului care a eliberat ordonanţa;
c) numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
d) numele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
e) legea în al cărei temei este admisă pretenţia creditorului;
f) suma ce urmează a fi încasată sau bunul ce urmează a fi revendicat, valoarea lui;
g) despăgubirile şi penalităţile care sînt solicitate de creditor şi care urmează să fie
încasate în temeiul legii sau al contractului;
h) taxa de stat plătită de debitor în favoarea creditorului sau a statului;
i) termenul şi modul de contestare a ordonanţei judecătoreşti.
Potrivit prevederilor art. 351 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova, în ordonanţa de
încasare a pensiei de întreţinere a copilului minor, în afară de datele menţionate la art. 351
alin.(1) lit. a), b), c), d), e) şi h) C. proc. civ. al R. Moldova, se indică locul şi data naşterii
debitorului, locul lui de muncă, domiciliul, numele şi data naşterii fiecărui copil pentru care se
încasează pensie de întreţinere, sumele ce urmează a fi încasate lunar şi termenul lor de încasare.
Încheierea tranzacţiei de împăcare în procedura în ordonanţă nu este reglementată, în fapt
considerăm că nici nu este posibil de exercitat acest act de dispoziţie în această procedură din
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mai multe considerente. În primul rînd, legea nu reglementează efectele încheierii tranzacţiei de
împăcare în cadrul procedurii în ordonanţă. Prin tranzacţia de împăcare părţile dispun de dreptul
material litigios şi soluţionează un litigiu în fond, iar procedura în ordonanţă este una graţioasă,
care presupune investirea cu formula executorie a unei pretenţii a creditorului în privinţa
căreia starea conflictuală se rezumă doar la neexecutarea acesteia de către debitor, însă nu
presupune soluţionarea unui litigiu în fond.
Faptul că în procedura în ordonanţă nu este posibil de încheiat tranzacţia de împăcare,
aceasta însă nu decade debitorul din dreptul de a recunoaşte pretenţia (în parte sau în întregime)
şi/sau de a o executa benevol.
Expedierea către debitor a copiei de pe ordonanţa judecătorească. Înaintarea
obiecţiilor de către debitor. După eliberarea ordonanţei, judecătorul trimite debitorului, cel
tîrziu a doua zi, copia de pe ordonanţă printr-o scrisoare recomandată cu recipisă.
În decursul a 10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă, debitorul este în drept să
înainteze, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare ce asigură veridicitatea obiecţiilor şi
primirea lor la timp, în instanţa care a eliberat ordonanţa, obiecţiile sale motivate împotriva
pretenţiilor admise, anexând probele ce le confirmă. Termenul de 10 zile pentru depunerea
obiecţiilor de către creditor este unul legal motiv din care acesta nu poate fi prelungit de către
instanţa de judecată.
Însă în cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege, judecătorul este în drept,
la cererea debitorului, să suspende executarea ordonanţei pînă la examinarea obiecţiilor, cu
excepţia cazurilor în care legea interzice suspendarea, soluţionînd concomitent chestiunea de
restabilire a termenului pentru depunerea lor în condiţiile art. 116 C. proc. civ. al R. Moldova.
Instanţa care a emis ordonanţa examinează obiecţiile debitorului fără citarea părţilor, fără
a încheia proces-verbal şi se limitează la admisibilitatea obiecţiilor din punct de vedere al
temeiniciei şi veridicităţii.
Astfel, obiecţiile debitorului urmează a fi nu doar formale, ci întemeiate, adică bazate pe
probe ce le-ar confirma veridicitatea. Ori simplul dezacord al debitorului fără a motiva obiecţiile,
nu este un temei pentru a aprecia o situaţie litigioasă, care urmează a fi examinată în procedura
civilă contencioasă în acţiune civilă şi dezinvestirea instanţei de judecată de a emite o ordonanţă
judecătorească. Motivarea obiecţiilor în fapt pune în sarcina debitorului dovedirea existenţei unui
litigiu care a rezulta din pretenţiile înaintate de creditor. În acest sens debitorul este în drept de a
face uz de mijloacele de probă prevăzute de legea procesual civilă la art. 117 C. proc. civ. al R.
Moldova. Evident că debitorul nu va avea dreptul de a administra mijloacele de probă în şedinţă
de judecată (de exemplu: audierea martorului, ordonarea unei expertize judiciare etc.). Deoarece,
potrivit prevederilor art. 350 alin. (1) C. proc. civ. al R. Moldova, examinarea cererii de eliberare
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a ordonanţei judecătoreşti are loc: fără citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare
şi fără întocmire de proces-verbal. Toate aceste acţiuni procesuale însă fiind condiţii de
valabilitate pentru administrarea mijloacelor de probă în procesul civil. În acest sens este
suficient ca debitorul prin prizma regulilor pertinenţei şi admisibilităţii mijloacelor de probă în
procesul civil să indice asupra mijloacelor de probă care ar proba situaţia litigioasă între creditor
şi debitor cu privire la pretenţia înaintată. Cu toate acestea dat fiind esenţa procedurii în
ordonanţă la simplificarea acesteia prin reducerea la examinarea probelor scrise din care derivă
pretenţia înaintată în temeiul art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova, aceea ce permite prezentarea
înscrisurilor şi administrarea lor specifică, prin cercetarea lor de către instanţa de judecată, fără
participarea părţilor. Aceasta în principiu nu contravine procedurii de examinarea a cererii de
eliberare a ordonanţei, deoarece acestea se limitează la admisibilitatea obiecţiilor debitorului din
punct de vedere al temeiniciei şi veridicităţii.
Obiecţiile debitorului cu privire la privarea lui de dreptul la un proces prin lipsirea lui de
examinarea în şedinţă de judecată a pretenţiilor creditorului îndreptate împotriva acestuia, în mod
contradictoriu, cu toate formalităţile oferite de procedura contencioasă, nu urmează a fi apreciate
de instanţa de judecată ca atare, deoarece dreptul de a alege procedura de susţinere a pretenţiilor
împotriva debitorului aparţine creditorului şi nu invers.
Obiecţiile debitorului nu trebuie apreciate doar ca o modalitate de eludare de a examina
pretenţia creditorului şi de a-l lipsi de protecţie judiciară. Per a contrario acestea permit de a
identifica un litigiu de drept şi de a crea premizele necesare pentru ca acesta să fie soluţionat în
procedură contencioasă. Deoarece procedura în ordonanţă nu doar că este necontencioasă
literalmente şi formal, ci este simplificată, ceea ce presupune că aceasta este lipsită de multe
acţiuni procesuale, garanţii şi formalităţi, care ar permite examinarea unui litigiu de drept.
Dat fiind faptul că legea nu distinge, obiecţiile debitorului, ca şi în cazul referinţei
pîrîtului, nu se impun cu taxă de stat.
Obiecţiile pot fi prezentate de către debitor doar în formă scrisă, deoarece în procedura în
ordonanţă instanţa de judecată examinează cererea de eliberarea a ordonanţei fără citarea părţilor
pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără întocmire de proces-verbal.
Ca şi conţinut obiecţiile debitorului pot face referire atît la circumstanţe de fond – cum ar
fi circumstanţe importante pentru soluţionarea cauzei (de exemplu: orice modalitate de stingere a
datoriei); cît şi de drept material (survenirea termenului de prescripţie extinctivă) sau/şi de drept
procesual (existenţa unei hotărîri judecătoreşti care s-ar referi la o pretenţie ce constituie temei
de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, de exemplu cu privire la declararea nulităţii actului
juridic).
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Obiecţiile debitorului se pot referi atît la o parte din pretenţiile înaintate de creditor, cît la
tot întregul lor. Astfel, de exemplu debitorul poate să nu conteste pretenţia în fond, dar să
obiecteze asupra volumului acesteia prin opunerea faptului executării parţiale a obligaţiei
pretinse spre executare, probate de exemplu: prin actul de verificare reciprocă, care nu a fost
prezentat de creditor, care confirmă; dispoziţia de plată parţială prin care se atestă stingerea
parţială a obligaţiei pretinse spre executare de creditor etc.
Debitorul nu este obligat să depună obiecţii împotriva ordonanţei judecătoreşti, ori legea
nu prevede careva sancţiuni procesuale, unica urmare nefavorabilă pentru acesta ar fi de ordin
procesual şi anume: examinarea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti şi respectiv
menţinerea ordonanţei judecătoreşti emise, în lipsa obiecţiilor debitorului. În acest sens, s-ar
institui o prezumţie a legalităţii şi temeiniciei pretenţiilor creditorului, care însă pot fi răsturnate
prin obiecţiile înaintate de debitor.
Anularea ordonanţei judecătoreşti. Potrivit prevederilor art. 353 alin. (5) C. proc. civ.
al R. Moldova, în termen de 5 zile de la data depunerii obiecţiilor, instanţa care a emis ordonanţa
dispune, prin încheiere care nu se supune nici unei căi de atac, admiterea obiecţiilor debitorului
şi anularea ordonanţei sau dispune, prin încheiere, respingerea obiecţiilor.
Această prevedere urmează a fi interpretată în ideea aprecierii împuternicirilor instanţei
de judecată care examinează cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti de a admite obiecţiile
debitorului şi respectiv a anula ordonanţa judecătorească emisă sau de a le respinge şi menţine
ordonanţa judecătorească.
Simplu fapt al înaintării obiecţiilor de către debitor nu este suficient pentru anularea
ordonanţei judecătoreşti. Ori simpla obiecţie a debitorului nu constituie o premiză pentru a
respinge pretenţia creditorului într-un litigiu de drept, ori acestea urmează a fi motivate şi
probate. În caz contrar s-ar putea ajunge la periclitarea sensului procedurii în ordonanţă şi la
încălcarea dreptului la apărare judiciară pentru creditor prin oferirea unei proceduri neechitabile.
În caz contrar procedura în ordonanţa, ca fel al procedurii civile, la orice obiecţie a debitorului ar
devine ineficientă şi ar compromite sarcinile procesului civil în genere prevăzute la art. 4 C.
proc. civ. al R. Moldova.
În susţinerea acestei idei, operează argumentul potrivit căruia obiecţiile care nu se referă
la fondul cauzei constituie temei pentru respingerea lor şi emiterea unei încheieri de refuz de
anulare a ordonanţei judecătoreşti.
Simplul dezacord cu despăgubirile şi penalităţile care sînt solicitate de creditor şi care
urmează să fie încasate în temeiul legii sau al contractului nu constituie temei de anulare a
ordonanţei judecătoreşti.
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Deoarece art. 351 alin. (1) lit. g) C. proc. civ. al R. Moldova reglementează expres
despăgubirile şi penalităţile care sînt solicitate de creditor şi care urmează să fie încasate în
temeiul legii sau al contractului ca obiect de examinare în cadrul procedurii în ordonanţă.
Astfel, potrivit art. 353 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova în cazul în care obiecţiile nu
se referă la fondul cauzei, judecătorul va emite o încheiere despre refuzul de anulare a
ordonanţei. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile.
Prin urmare obiecţiile care nu se referă la fondul cauzei vor constitui acele observaţii ale
debitorului care nu dovedesc existenţa unui litigiu, ci au alt scop, de exemplu tergiversarea
examinării cauzei civile prin transferul examinării pretenţiei creditorului în procedura generală.
În cazul în care instanţa de judecată nu primeşte dovada înmînării

ordonanţei

judecătoreşti debitorului (de exemplu: avizul de recepţie cu scrisoarea de expediţie cu menţiunea
că debitorul nu locuieşte pe această adresă sau nu îşi are sediul pe această adresă, în cazul
persoanei juridice; precum şi menţiunea ca acesta este plecat la o altă adresă sau peste hotarele
ţării; sau scrisoarea nu a fost ridicată de nici o persoană) va dispune anularea ordonanţei
judecătoreşti. Aceasta însă nu îl lipseşte pe creditor de dreptul a se adresa cu o acţiune în ordine
generală în procedura contencioasă în acţiune civilă privitor la pretenţia sa. În acest sens la
examinarea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu pot fi aplicate prin analogie regulile
de la art. 108 (citarea publică a pîrîtului) şi respectiv 109 (căutarea pîrîtului) C. proc. civ. al R.
Moldova.
Copia de pe încheierea de anulare a ordonanţei judecătoreşti se expediază părţilor în cel
mult 3 zile de la data pronunţării încheierii. Iar în încheierea de anulare a ordonanţei, judecătorul
lămureşte că pretenţia creditorului poate fi înaintată debitorului în procedură de examinare a
acţiunii civile.
În cazul anulării ordonanţei deja executate sau executate parţial şi neadresării creditorului
cu acţiune în procedura generală, debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere de
dispunere a întoarcere a executări silite, potrivit art.159 din Codul de executare al Republicii
Moldova.
Eliberarea ordonanţei judecătoreşti creditorului. Dacă, în termenul stabilit la art. 352
C. proc. civ. al R. Moldova, instanţa judecătorească nu primeşte din partea debitorului obiecţii
motivate sau dacă debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului, judecătorul eliberează
creditorului un al doilea exemplar de ordonanţă judecătorească, certificîndu-l cu sigiliul instanţei,
pentru a fi prezentată spre executare.
La solicitarea creditorului, ordonanţa judecătorească poate fi expediată de judecător
executorului judecătoresc desemnat de creditor.
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În cazul încasării la bugetul de stat a taxei de stat de la debitor în temeiul ordonanţei
judecătoreşti, instanţa eliberează un titlu executoriu, care se certifică cu sigiliul instanţei şi se
expediază executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera
teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului.
Ordonanţa judecătorească se păstrează în original în procedura judecăţii.
§ 6. Procedura de declarare a insolvabilităţii (V. Barbă, Gh. Macovei)

1. Aspecte introductive privind procedura de insolvabilitate
1.1. Procedura de insolvabilitate – institut al dreptului procesual civil
În prezent, atît în doctrina, cît şi în practică, este pe larg utilizat termenul de
insolvabilitate, şi aceasta indiferent de sistemul de drept aplicat. De rînd cu termenul de
insolvabilitate, de asemenea, putem întîlni şi termenii de insolvenţă, faliment, bancrută, cît şi
instanţă de insolvabilitate, proces de insolvabilitate, procedură de insolvabilitate, procedură de
insolvabilitate, etc.
Termenul de insolvabilitate folosit în prezent este doar rezultatul unei evoluţii
îndelungate a definirii incapacităţii de plată a unui subiect de drept. Cel mai des sub noţiunea de
insolvabilitate se înţelege acea stare de fapt şi/sau o stare de drept ce caracterizează un subiect de
drept aflat în imposibilitatea de a satisface creanţele creditorilor săi.
Astfel din start trebuie clar să delimităm sensul termenilor utilizaţi atît de legiuitor cît şi
de doctrinari pentru a diminua la maxim confuziile în practică:
Insolvabilitate – reprezintă definiţia cadru reieşind din utilizarea ei atît normativă cît şi
doctrinară, fiind fundamentală în spaţiu naţional. În esenţă este cea mai largă noţiune şi cuprinde
toate aspectele legate de incapacitatea de plată sau supraîndatorare, sub aspect de instituţie de
drept cuprinzînd inclusiv noţiunile de insolvenţă, faliment, bancrută, procedură de
insolvabilitate.
În dependenă de latura abordată poate însemna:
În sens economic - situaţie economică ce caracterizează starea de fapt a unui subiect de
drept aflat imposibilitatea satisfacerii creanţelor creditorilor săi din cauza lipsei activelor lichide
sau supraîndatorării;
În sens juridic - totalitatea normelor ce reglementează relaţiile ce apar între debitorul
insolvabil şi creditorii săi cu privire la satisfacerea creanţelor acestora, relaţii ce se desfăşoară
sub controlul instanţei de judecată;
Ca stare de fapt - situaţia de facto în care se află subiectul de drept incapabil de a
satisface creanţele creditorilor;
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Ca stare de drept - caracterizează situaţia de jure a incapacităţii de plată a unui subiect de
drept, confirmată prin hotărârea instanţei de judecată de intentare a procedurii de insolvabilitate;
Ca temei de insolvabilitate – reprezintă situaţia de supraîndatorare a debitorului, adică
imposibilitatea absolută de a satisface creanţele creditorilor săi datorită prevalării pasivelor
asupra activelor.
Faliment – fiind anterior termenul fundamental utilizat de legiuitorul moldav, la moment
a revenit datorită reglementărilor Legii insolvabilităţii 149/2012. Reieşind din reglementarea
anterioară cît şi curentă în domeniul insolvabilităţii falimentul urmează a fi definit ca procedura
propriu-zisă de lichidare concursuală şi proporţională a patrimoniului unui debitor insolvabil cu
scopul satisfacerii creanţelor creditorilor săi. Astfel faliment, în sensul stric al cuvîntului, este
doar un mod de desfăşurare a procedurilor de insolvabilitate îndreptat exclusiv asupra lichidării
patrimoniului şi repartizării produsului acestuia. Insolvabilitatea la rîndul ei pe lîngă termenul de
faliment mai include şi procedurile alternative ca de exemplu procedura de restructurare
reglementată de legea insolvabilităţii 149/2012 sau precedenta procedură a planului reglementată
de legea insolvabilităţii 632/2001.
Aşadar instituţia insolvabilităţii este în primul rând de natură civilă desemnând totalitatea
normelor juridice ce reglementează relaţiile ce apar între debitorul insolvabil şi creditori săi. Însă
specificul desfăşurării relaţiilor date dictează necesitatea realizării unui control din partea puterii
publice realizat în scopul:
a) protejării intereselor debitorului în scopul limitării abuzurilor din partea creditorilor, în
special a celor gajişti în ceea ce priveşte distribuirea patrimoniului debitorului;
b) protejării intereselor creditorilor împotriva abuzurilor debitorului în ce priveşte
declararea patrimoniului său şi administrarea acestuia.
Prin urmare anume aici şi apare latura procesuală a acesteia care vine a reglementa
controlul exercitat de puterea statală în desfăşurarea relaţiilor dintre debitorul insolvabil şi
creditorii săi. Controlul instanţei de judecată exercitat în cadrul declarării insolvabilităţii
presupune în mod obligatoriu desfăşurarea unei activităţi procesuale şi realizarea anumitor acte
procesual civile ceea ce a şi determinat apariţia

procedurii de insolvabilitate în cadrul

procesului.
Ca rezultat o importanţă deosebită o are determinarea locului procedurii de insolvabilitate
(ca activitate de supraveghere desfăşurată de instanţa de judecată asupra repartizării
concomitente şi proporţionale a creanţelor debitorului insolvabil) în cadrul instituţiilor dreptului
procesual civil şi în consecinţă în cadrul procesului civil propriu-zis. Totodată deschisă rămîne a
fi întrebarea privind locul procedurii de insolvabilitate, în cadrul celor două categorii de
proceduri civile, este ea oare una contencioasă sau una necontencioasă.
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Trăsăturile definitorii a procedurilor contencioase reies din calitatea subiecţilor şi
existenţa litigiului de drept. O procedură contencioasă presupune existenţa obligatorie a doi
subiecţi care sunt părţi a unui raport material litigios ce urmăresc interese contrare. În acelaşi
timp existenţa litigiului de drept constituie a doua trăsătură definitorie a procedurilor
contencioase, deoarece doar imposibilitatea realizării fireşti a obiectului unei relaţii sociale duce
la necesitatea aplicării mijloacelor de apărare a drepturilor şi intereselor părţilor.
Totodată procedurile necontencioase reprezintă polul opus a procedurilor contencioase.
În cadrul procedurii necontencioasă nu avem două părţi cu interese contrare. De asemenea în
cadrul procedurii necontencioase lipseşte litigiu de drept, ele doar avînd scopul de a confirma pe
cale judiciară existenţa unui fapt juridic, unui drept incontestabili sau a stabili statutul unei
persoane în cazul procedurii speciale şi de a apără drepturile şi interesele creditorului în cazul
existenţei unor probe scrise incontestabile în ce priveşte realizarea creanţei sale în cazul
procedurii în ordonanţă.
Analizând temeiul declanşării procedurii de insolvabilitate şi finalitatea acesteia ajungem
în primul rând la concluzia că în cadrul procedurii de insolvabilitate nu există litigiu de drept,
astfel lipseşte faptul înaintării unei pretenţii de o parte şi contestării acesteia de cealaltă. Aceasta
deoarece declanşarea procedurii de insolvabilitate porneşte de la existenţa unui temei general sau
special, adică incapacitatea de plată sau supraîndatorarea debitorului, şi este desfăşurată cu
scopul protejării creditorilor unui debitor aflat în insolvabilitate. Pornirea procedurii poate fi
realizată atât de debitor cât şi de creditori şi nu semnifică examinarea existenţei sau inexistenţei
creanţelor sau cuantumului acestora, dar propriu-zis satisfacerea echitabilă a creanţelor
incontestabile validate în cadrul desfăşurării procesului. Condiţia prezentării la depunerea cererii
introductive a unei hotărîri irevocabile în privinţa creanţei înaintate dovedeşte încă o dată
caracterul necontencios al procedurii date.
Astfel cu anumite rezerve am putea afirma că procedura de insolvabilităţii este o
procedură specifică, preponderent necontencioasă, lipsa litigiului de drept fiind o trăsătură
definitorie pentru aceasta. Poziţia dată este şi mai mult fundamentată prin reglementările legii
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, conform art. 5 alin (2) al legii respective, dacă partea
invocă existenţa unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instanţa va judeca această cauză
într-un proces separat în procedură contencioasă. Respectiv legiuitorul a creat prezumţia
conform căreia procedura de insolvabilitate propriu-zisă se desfăşoară după regulile procedurilor
necontencioase.
1.2. Rolul instanţei de judecată în cadrul procedurii de insolvabilitate
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Una din cauzele modificărilor aprobate în privinţa reglementărilor privind insolvabilitatea
se datorează confuziilor privind rolul instanţei de judecată în cadrul procedurii de insolvabilitate
şi coraportului acestuia cu atribuţiile organelor de conducere a creditorilor şi administratorul
insolvabilităţii.
Reieşind din nota informativa prezentat la proiectul legii nr. 149 din 29.06.2012 ”O
problemă majoră existentă în implementarea sistemului de insolvabilitate în Moldova constă în
delimitarea nu întotdeauna clară a rolurilor şi obligaţiunilor respective ale judecătorilor,
administratorilor, companiei-debitoare şi creditorilor. Aşadar, judecătorii reiterează că sunt
obligaţi să întreprindă prea multe proceduri şi sarcini în cadrul fiecărui dosar de insolvabilitate;
administratorii indică că deseori se află în stare de imposibilitate de realizarea sarcinilor impuse,
datorită incertitudinii statutului profesiei lor, iar creditorii garantaţi ai companiei insolvente (în
marea majoritate bănci) indică că ei sunt implicaţi insuficient în procesul de luare a deciziilor şi
nu li se acordă posibilitatea să voteze anumite întrebări. (…)”
Respectiv este esenţial de a stabili clar rolul instanţei de judecată în cadrul procedurii de
insolvabilitate, pentru a reduce la maxim orice confuzie legată de poziţia procesuală a instanţei
de judecată şi raportul acesteia cu ceilalţi participanţi la proces.
Reieşind din art. 5 al Legii insolvabilităț ii 149/2012 instanţa de judecată are un rol de
supraveghere şi dirijare a procedurii de insolvabilitate în cadrul căreia participă prin adoptarea
anumitor acte de dispoziţiei (hotărîri sau încheieri) în scopul confirmării sau anulării anumitor
acţiuni sau acte apărute pe parcursul întregii proceduri.
Scopul de bază a instanţei de judecată este examinarea circumstanţelor de fapt şi de drept
în vederea confirmării judecătoreşti a unei acţiuni sau act întreprins de protagoniştii procedurii
de insolvabilitate.
Astfel instanţa de judecată în nici un caz nu poate substitui voinţa participanţilor la proces
şi decide asupra unei sau alte modalităţi de desfăşurare a procedurii sau asupra sorţii debitorului
insolvabil, ca rezultat:
- instanţa de judecată va confirma sau va infirma existenţa sau inexistenţa temeiurilor de
insolvabilitate, dar în nici un caz nu poate decide trecerea la o procedură de lichidare sau la una
de restructurare;
- instanţa de judecată va valida sau confirma contestarea creanţei creditorului, dar în nici
un caz nu se va putea opune unei creanţe, chiar şi împotriva unei creanţe vădit netemeinice, dacă
nimeni din participanţii la proces nu o contestă;
- instanţa de judecată va dispune prin încheiere trecerea la procedura de faliment sau de
restructurare, dar aceasta va fi nimic altceva decît confirmarea hotărîrii creditorilor luate în
cadrul adunării de raportare;
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- instanţa de judecată poate examina ilegalitatea acţiunilor legate de valorificarea masei
debitoare, însă propriu-zis activitatea respectivă rămîne la libera voinţă a administratorului şi
creditorilor;
- etc.
Prin urmare atît pentru instanţă cît şi pentru participanţii la proces este important a
conştientiza că soarta debitorului şi masei debitoare ţine doar de decizia şi activitatea organelor
nejurisdicţionale (administrator, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor), instanţa fiind doar
acea care garantează respectarea drepturilor atît a debitorului cît şi creditorilor, care legitimează
adoptarea unei sau alte decizii a organelor nejurisdicţionale.
O atenţie deosebită urmează a fi acordată aşa numitor atribuţii manageriale,
administrative a instanţei de judecată. Astfel reieşind din art. 5 alin 7 al Legii Insolvabilităţii
149/2012 instanţa de judecată nu are în competenţa sa atribuţii manageriale, acestea se execută
doar de administrator sau în mod excepţional de debitor, cînd nu este îndepărtat de la conducerea
afacerii. Instanţa de judecată doar supraveghează actele manageriale sub aspectul oportunităţii şi
nu se poate implica în realizarea lor.
2. Subiecţii procedurii de insolvabilitate

2.1. Debitorul insolvabil. Statutul procesual-juridic.
Debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate este acel participant la proces, persoană
fizică sau persoană juridică, aflat de facto în stare de incapacitate de plată sau de supraîndatorare,
care a depus sau faţă de care s-a depus cerere introductivă în condiţiile legii. Pentru a întruni
calitatea procesuală de debitor trebuie sa fie întrunite următoarele condiţii:
1. Debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate poate fi doar persona juridică înregistrată
în modul prevăzut de lege sau persoana fizică ce practică activitate de întreprinzător şi este
înregistrată în modul prevăzut de lege.
2. Debitorul persoană juridică sau persoană fizică-întreprinzător trebuie să se afle în stare
de insolvabilitate.
1. Debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate poate fi doar persona juridică înregistrată
în modul prevăzut de lege sau persoana fizică ce practică activitate de întreprinzător şi este
înregistrată în modul prevăzut de lege. Calitatea de debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate
a persoanei fizice este strâns legată de calitatea de întreprinzător şi starea de insolvabilitate de
facto. Astfel calitatea de debitor o pot avea doar persoanele fizice care prin desfăşurarea unei
activităţi de întreprinzător îşi asumă drepturi sau obligaţii şi răspund cu patrimoniul propriu
pentru acestea. În acest sens persoanele fizice care nu practica activitatea de întreprinzător nu cad
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sub incidenţa normelor cu insolvabilitate, acesta deoarece Legea insolvabilităţii 149/2012 pune
accentul pe calitatea de întreprinzător a persoanelor fizice. În art. 1 alin. (2) al Legii
insolvabilităţii 149/2012 sunt menţionaţi întreprinzătorii individuali şi titularii patentei de
întreprinzător ca persoane fizice-întreprinzători ce pot fi declaraţi insolvabili. Dar o asemenea
reglementare nu vine a fi îndeajuns de explicită, deoarece în primul rând există mai multe forme
de organizare a întreprinzătorilor individuali şi în al doilea rând nu se ia în consideraţie aplicarea
art. 26 alin. (2) al Codului civil al RM în ce priveşte calitatea de întreprinzători pentru persoanele
fizice ce nu s-au înregistrat în modul corespunzător.
Interpretînd sistemic legislaţia civilă ajungem la concluzia că calitatea de debitor în cadrul unui
proces de insolvabilitate o pot avea următoarele persoane fizice - întreprinzători:
- întreprinderea individuală;
- gospodăria ţărănească;
- titularii de patentă de întreprinzător.
O condiţie esenţială pentru categoriile de persoane fizice, enumerate mai sus, pentru a fi
debitor în cadrul procesului de insolvabilitate este înregistrarea acestuia în modul prevăzut de
lege. Apare problema persoanelor fizice ce practică activitatea de întreprinzător nefiind
înregistraţi ca atare. Pot ei oare să fie subiecţi ai procedurii de insolvabilitate? Codul civil al RM
în art. 26 alin. (2) stabileşte că persoana care practică activitate de întreprinzător fără
înregistrarea de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător. La prima vedere s-ar părea
că articolul dat ne dă răspuns la întrebarea pusă mai sus, dar norma dată stabileşte doar calitatea
de a fi „întreprinzător” a persoanei fizice ce practică activitate de întreprinzător fără a fi
înregistrată. Prin urmare persoanele ce practică activitate de întreprinzător fără a fi înregistrată
îndeplinesc doar o condiţie cea de a fi întreprinzători, dar nu şi cea de a doua de a fi înregistraţi.
Persoanele juridice în sensul primei condiţii sunt debitori în cadrul procesului de
insolvabilitate dacă sunt constituite şi înregistrate în modul prevăzut de lege fiind subiecţi de
drept privat.
Pot avea calitatea de debitor următoarele persoane juridice:
1. Societăţile comerciale (societatea pe acţiuni, societatea cu răspundere limitată,
societatea în nume colectiv, societatea în comandită), art. 106-170 Codul civil al RM.
2. Cooperativele de întreprinzător, Legea privind cooperativele de întreprinzător 73/2001.
3. Cooperativele de producţie, Legea privind cooperativele de producţie 1007/2002.
4. Cooperativele de

consum (inclusiv CCL, CCG), Legea cooperaţiei de consum

1252/2000.
5. Întreprinderile de stat, Legea privind întreprinderea de stat 146/1994;
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6. Întreprinderile municipale, HG RM privind aprobarea regulamentului-model al
întreprinderii municipale 387/1994
7. Organizaț iile necomerciale (asociaţii, fundaţii, instituţii), art. 180-191 Codul Civil al
RM.
8. Etc.
Nu cad sub incidenţa primei condiţii, respecitv nu pot fi debitori în cadrul procedurii de
insolvabilitate:
1. Statul, unităţile administrativ teritoriale;
2. Persoanele juridice de drept public:
a) Parlamentul, Guvernul, Aparatul Preşedintelui;
b) Organele administraţiei publice centrale (ministere, servicii, agenţii, etc.), în
conformitate cu Legea cu privire la guvern 64/1990;
c) Organele administraţiei publice locale, în conformitate cu Legea privind
administraţia publică locală 436/2006;
d) Instanţele de judecată, în conformitate cu Legea privind organizarea
judecătorească 514/1995;
e) Organele de drept şi de control - Curtea Constituţională, Procuratura, Banca
Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Electorală
Centrală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări
Sociale, etc.
De asemenea sunt excluse de la posibilitatea intentării unei proceduri de insolvabilitate în
baza legii insolvabilităţii acei subiecţi de drept pentru care este prevăzută o altă procedură de
lichidare pe motiv de incapacitate de plată ca, de exemplu, în cazul băncilor lichidarea cărora
prevăzută de Legea instituţiilor financiare 550/1995.
2. Debitorul persoană juridică sau persoană fizică-întreprinzător trebuie să se afle în stare
de insolvabilitate. Aceasta este cea dea doua condiţie înaintată pentru întrunirea calităţii de
debitor în cadrul procedurii de insolvabilitate. Doar în condiţiile insolvabilităţii de facto poate fi
intentată procedura de insolvabilitate pentru stabilirea de jure a acestei stări. Starea de facto de
insolvabilitate presupune starea în care debitorul nu-şi onorează obligaţiile faţă de creditorii săi şi
se află în imposibilitate relativă sau absolută de a le realiza. În acest sens insolvabilitatea de facto
poate fi privită sub două aspecte.
În primul caz vorbim de incapacitatea de plată, aceasta survine atunci când debitorul nuşi poate onora obligaţia pecuniară ajunsă la scadenţă din lipsa temporară de numerar. În acest caz
esenţial este coraportul dintre activele şi pasivele debitorului, incapacitatea de plată presupune că
activul este egal sau prevalează pasivul, însă plăţile nu pot fi făcute din lipsa de lichidităţi.
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Suntem în situaţia de insolvabilitate relativă, adică neonorarea obligaţiilor este cauzată de lipsa
de temporară de lichidităţi, dar poate fi uşor depăşită prin transformarea activelor în numerar şi
respectiv onorarea completă a obligaţiilor.
În cel de-al doilea caz vorbim despre supraîndatorarea, care este o stare patrimonială a
debitorului în care acesta nu-şi onorează obligaţiile faţă de creditorii săi, iar valoarea pasivelor
sale depăşesc valoarea activelor. În acest caz vorbim despre insolvabilitatea absolută, în primul
rând debitorul nu-şi onorează obligaţiile faţă de creditori, iar în al doilea rând nici nu va putea să
le onoreze deoarece chiar şi transformarea activelor în numerar nu va satisface integral creanţele
creditorilor săi.
Lege insolvabilităţii deosebeşte două temeiuri de intentare a unui proces de
insolvabilitate, prevăzute în art. 10 al acesteia:
• temei general – incapacitatea de plată a debitorului;
• temei special – supraîndatorarea debitorului.
Anume asupra analizei existenţei acestor două temeiuri se concentrează atribuţiile
instanţei de judecată pe parcursul primei etape în cadrul procedurii de insolvabilitate până la
emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate.
De menţionat că reieşind din reglementarea art. 10 al Legii insolvabilităţii 149/2012
supraîndatorarea ca temei de insolvabilitate poate fi invocată doar în privinţa persoanelor
juridice.
2.2. Creditorii. Formele de participare a creditorilor în cadrul procedurii de
insolvabilitate.
Creditorii sunt cea de a doua categorie de participanţi în cadrul procedurii de
insolvabilitate. În acest sens urmează să deosebim calitatea de ”creditor” de calitatea procesuală
de ”creditor în cadrul procedurii de insolvabilitate”. Calitatea procesuală de creditor în cadrul
procedurii de insolvabilitate o pot obţine doar creditorii debitorului insolvabil care pot face
dovada existenţei unei creanţe faţă de debitor.
Însă faptul existenţei unei creanţei faţă de debitor nu duce la apariţia calităţii procesuale
de creditor în cadrul procedurii de insolvabilitate. Astfel creditorul deşi are o creanţă el nu poate
exercita nici un drept în cadrul procedurii de insolvabilitate pînă la momentul în care creanţa
acestuia nu a fost validată la şedinţa de validare. Anume din acest moment el obţine drepturi
procesuale depline şi se consideră creditor al debitorului insolvabil.
Din punct de vedere procesual este necesar de a deosebi principalele tipuri de creditori,
deoarece în dependenţă de această se va diferenţia măsura în care se vor satisface creanţele
fiecărui, astfel vom deosebi:
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1. Creditori garantaţi (gajişti) – sunt persoanele ale căror creanţe au apărut înainte de
intentarea procedurii de insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii. Vor fi creditori garantaţi
persoanele care au drept de gaj sau ipotecă asupra bunului, persoanele ce au drept de retenţie
asupra bunului precum şi statul asupra bunurilor ce le deţine ca garanţie a achitării diferitor taxe
sau impozite.
2. Creditori chirografari – sunt acele persoane creanţele cărora nu sunt garantate.
Creditorii chirografari la rândul lor se împart în 2 categorii:
creditori ai căror creanţe au apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate:
Rang I. Creanţele din dăunarea sănătăţii sau din cauzarea morţii.
Rang II. Creanţele salariale faţă de angajaţi, cu excepţia persoanelor indicate la art.247 al
Legii Insolvabilităţii, şi remuneraţia datorată conform drepturilor de autor;
Rang III. Creanţele pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor, creditele interne şi
externe acordate cu garanţie de stat, impozitele şi alte obligaţii de plată la bugetul public
naţional;
Rang IV. Creanţele de restituire a datoriilor faţă de rezervele materiale ale statului;
Rang V. Alte creanţe chirografare care nu sînt de rang inferior;
Rang VI. Creanţele chirografare de rang inferior;
Rang VII (VI-I). Dobînda la creanţele creditorilor chirografari calculată după intentarea
procesului;
Rang VIII (VI-II). Amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni financiare (pecuniare), precum
şi cele cauzate de neexecutarea obligaţiilor sau din executarea lor necorespunzătoare;
Rang IX (VI-III). Creanţele din prestaţiile gratuite ale debitorului;
Rang X (VI-IV). Creanţele legate de rambursarea creditelor de capitalizare şi/sau
împrumuturile unui asociat, acţionar sau membru al debitorului ori ale persoanelor afiliate sau
interdependente şi alte asemenea creanţe;
Rang XI (VI-V). Creanţele salariale ale persoanelor indicate la art.247.
creditori ai căror creanț e au apărut în legătură cu intentarea procesului de insolvabilitate:
1. Creditori ai căror creanţe au apărut în legătură cu cheltuielile procedurii de
insolvabilitate, acestea fiind:
a) cheltuieli de judecată ce includ:
- sumele plătite persoanelor care au contribuit la înfăptuirea justiţiei (martori, experţi,
specialişti);
- cheltuielile suportate de instanţa de judecată la efectuarea actelor de procedură
(înştiinţarea părţilor, cheltuieli de căutare a părţii, cheltuieli de executare a actelor de procedură,
etc.);
233

b) cheltuielile suportate în legătură cu remuneraţia şi recuperarea cheltuielilor
administratorului provizoriu şi a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.
2. Creditori ai căror creanţe au apărut în legătură cu cheltuielile în privinţa masei
debitoare, şi anume:
a) cheltuielile apărute în legătură cu acţiunile de administrare, valorificare, şi distribuire a
masei debitoare ale administratorului.
b) cheltuielile rezultate din obligaţiile contractuale realizate în legătură cu intentarea
procedurii de insolvabilitate.
c) cheltuielile rezultate din obligaţiile apărute din îmbogăţirea fără justă cauză a masei
debitoare.
Numai încadrarea persoanelor în categoriile date de creditori ne permite de ai califica ca
participanţi în cadrul procedurii de insolvabilitate. De asemenea trebuie de menţionat că
creditorii care au creanţe faţă de debitorul insolvabil şi nu fac parte din cele în baza cărora s-a
intentat procedura de insolvabilitate trebuie să le declare instanţei de judecată prin depunerea
unei cereri la instanţa la care se află cauza cu anexarea documentelor ce justifică existenţa
creanţei.
Datorită specificului procedurii de insolvabilitate, menţionarea doar a debitorului
insolvabil şi a creditorilor, în calitate de participanţi, ar fi incompletă. Din punct de vedere a legii
materiale şi în special a legii procesuale o importanţă deosebită are menţionarea rolului şi
calităţii procesuale a participanţilor cu o calitate specifică în cadrul procedurii de insolvabilitate.
Aici ne referim în special la formele de participare procesuală a creditorilor – adunarea
creditorilor şi comitetul creditorilor.
Totalitate creditorilor debitorului insolvabil formează împreună adunarea creditorilor.
Această la rândul său reprezintă o formă de participare procesuală a tuturor creditorilor la
acţiunile realizate în scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite în cadrul procedurii de insolvabilitate.
Adunarea creditorilor reprezintă acel organ colegial care exercită în numele creditorilor toate
acţiunile cu privire la creanţele faţă de debitorul insolvabil şi repartizarea masei debitoare. De
menţionat că fiecare dintre creditorii participă şi în mod individual în calitate de participant la
procedura de insolvabilitate.
Din punct de vedere a sarcinilor sale adunare creditorilor îşi exercită atribuţiile în
conformitate cu prevederile art. 54-59 Legea insolvabilităţii 149/2012.
Fiind un organ colegial deliberativ adunarea creditorilor îşi exercită funcţiile inclusiv prin
intermediul organului său executiv - comitetului creditorilor. În privinţa constituirii comitetului
creditorilor instanţa de judecată se pronunţă prin hotărîrea de intentare a procedurii de
insolvabilitate, adică până la convocarea adunării creditorilor. Dar numai adunarea creditorilor
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hotărăşte definitiv constituirea comitetului creditorilor, la prima sa convocare, aceasta are dreptul
de a revoca, de a menţine, de a suplini sau reduce numărul membrilor comitetului creditorilor.
Sarcinile comitetului creditorilor sunt doar acele delegate de adunarea creditorilor. În
conformitatea cu prevederile legislaţiei comitetul creditorilor obţine atribuţiile reieşind din
prevederile art. 61 al Legii insolvabilităţii 149/2012.
2.3. Administratorul insolvabilităţii/lichidatorul. Statutul procesual-juridic.
Deşi, este clar că parte în cadrul procedurii de insolvabilitate este debitorul insolvabil, din
cauza insolvabilităţii căruia şi este pornită procedura data, totuşi rolul de bază în administrarea
masei debitoare îl are alt participant la procedura de insolvabilitate şi anume administratorul.
Prin sintagma de „administrator” se înţelege atât administratorul provizoriu cât şi
administratorul insolvabilităţii (lichidatorul). Rolul său procesual este de bază deoarece odată cu
numirea acestuia are loc trecerea dreptului de administrare şi dispoziţie asupra masei debitoare
de la debitor sau organele sale executive la administratorul insolvabilităţii, care este numit de
instanţa de judecată. Statutul său procesual este unul specific, întrunind în sine mai multe
aspecte. În aceeaşi procedură administratorul îndeplineşte câteva roluri simultan:
a) reprezentant al instanț ei de judecată care are sarcina de supraveghere a desfăşurării
procedurii date;
b) reprezentant al creditorilor ca persoană ce urmăreşte asupra îndepărtării oricăror
acţiuni ce ar prejudicia creditorii prin reducerea masei debitoare;
c) reprezentant al debitorului ca gestionar principal al acestuia.
Din punct de vedere procesual trebuie să deosebim desemnarea administratorului
provizoriu de desemnarea administratorului insolvabilităţii. Administratorul provizoriu
îndeplineşte funcţia de gestionare a patrimoniului debitorului insolvabil doar pe perioada
examinării cererii introductive, adică pe toată perioada de observaţie. Astfel, administratorul
provizoriu este desemnat prin încheierea instanţei de judecată de admitere a cererii introductive
spre examinare de la data emiterii acesteia şi până la data pronunţării asupra cererii introductive.
Revocarea administratorului provizoriu se face prin hotărârea de respingerea a cererii
introductive sau prin hotărârea de intentarea a procedurii de insolvabilitate în acest din urmă caz
locul acestuia va fi luat de administratorul insolvabilităţii.
Totodată trebuie să deosebim calitatea de lichidator de cea de administrator, astfel
administratorul procedurii de insolvabilitate va obţine calitate de lichidator din momentul trecerii
procedurii de insolvabilitate în procedura de faliment sau faliment simplificat.
Administratorul insolvabilităţii rămâne a fi figura centrală în ce priveşte administrarea
masei debitoare după emiterea hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate prin care este
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desemnat. Atribuţiile conferite de legiuitor acestuia sunt reglementate de prevederile art. 66 al
Legii insolvabilităţii 149/2012.
3. Primirea şi examinarea cererii introductive
3.1. Specificul etapei de primire spre examinare a cererii introductive
Pornirea şi desfăşurarea procedurii de insolvabilitate reprezintă un specific aparte în
comparaţie cu alte feluri de proceduri civile, deosebindu-se prin ordinea efectuării actelor
procesuale şi consecutivitatea etapelor de desfăşurare a acesteia.
În primul rând este confuz însuşi determinarea momentului de început pentru procedura
insolvabilităţii şi a actului ce marchează momentul dat. Spre deosebire de procedura în acţiuni
civile care se termină prin adoptarea unei hotărâri ca act final ce marchează sfârşitul examinării
litigiului de drept, în cazul procedurii de insolvabilitate însuşi intentarea procedurii de asemenea
este marcată de adoptarea unei hotărîri judecătoreşti. Astfel spre deosebire de formula clasică în
cadrul procedurii de insolvabilitate acesta obţine o serie de etape/faze atipice reieşind din
specificul desfăşurării acestei proceduri.
Astfel convenţional putem diviza procedura de insolvabilitate în două faze majore:
- Etapa primirii şi examinării cererii introductive.
- Desfăşurarea propriu-zisă a procedurii de insolvabilitate.
O asemenea divizarea rezultă din esenţa actelor de procedură ce se desfăşoară pe
parcursul întregii proceduri. Dacă în cazul primei faze totul este îndreptat spre verificarea
existenţei sau inexistenţei temeiurilor de insolvabilitate ce dea doua etapă este orientată spre
scopul fundamental al întregii proceduri satisfacerea concomitentă şi proporţională a creanţelor
creditorilor.
Încercînd a face anumite paralele cu fazele procesului civil observăm că diferenţele sunt
majore atit sub aspectul conţinutului actelor de procedură cît şi a consecutivităţii realizării lor,
fapt care poate fi sesizat uşor în urma analizei următorului tabel:

Procesul civil clasic

Procedura de insolvabilitate

Actul
Faza/Etapa

judecătoresc

Faza/Etapa

final
Intentarea procesului
Pregătirea pricinii
pentru judecată

Încheiere
Încheiere

Primirea cererii
introductive
Examinarea cererii
introductive

Actul judecătoresc
final
Încheiere
Hotărîre
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Desfăşurarea procedurii de
Dezbaterile judiciare

Hotărîre

insolvabilitate
(Adunarea de Validare,

Încheiere

Adunarea de Raportare)
Pornirea procedurii de
Executarea hotărîrii

faliment sau procedurii de

Încheiere

restructurare
Încetarea procedurii de
faliment

Hotărîre

Astfel observăm că până la intentarea procedurii propriu-zise de insolvabilitate avem o
etapă specifică în cadrul procedurii insolvabilităţii reglementată de articolele 9 – 33 al Legii
insolvabilităţii, şi anume primirea şi examinarea cererii introductive, care se finisează cu luarea
unei hotărîri, dar nu a unei încheieri judecătoreşti.
Aşadar, etapa de examinare a cererii introductive este o etapă specifică în cadrul
procedurii de insolvabilitate din următoarele considerente:
1) Este o etapă premergătoare intentării procedurii de insolvabilitate menită a verifica
existenţa temeiurilor insolvabilitate invocate.
2) Este o etapă la care deja se examinează circumstanţe de fapt, inclusiv se administrează
probe pentru constatarea obiectivă a incapacităţii de plată fie a supraîndatorării.
3) Este o etapă tranzitorie în cadrul căreia se realizează la maxim măsurile îndreptate spre
păstrarea şi conservarea masei debitoare în eventualitatea pornirii unei proceduri de
insolvabilitate.
3.2. Actele de dispoziţie a instanţei de judecată la etapa primirii şi examinării.
Perioada de observaţie. Aplicarea măsurilor de asigurare.
În vederea examinării cererii introductive aceasta urmează a fi depusă spre examinare în
conformitate cu normele de competenţă prevăzute de Codul de procedură civilă, astfel reieşind
din prevederile art. 355, 38 ale Codului de procedură civilă cererea introductivă se depune la
curtea de apel în circumscripţia căreia îşi are sediul debitorul insolvabil.
Sarcina primordială a instanţei de judecată la etapa primirii şi examinării cererii
introductive este verificarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă pentru înaintarea cererii
introductive.
Verificarea cererii introductive este similară primirii cererii de chemare în judecată şi se
reduce la:
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Verificarea îndeplinirii cerinţelor de formă şi conţinut a cererii introductive. Aici în
primul rînd urmează de verificat corespunderea cererii cu condiţiile generale prevăzute de art.
166, 167 CPC al RM. În al doilea rînd urmează a fi verificate întrunirea condiţiilor de formă
specificate de art. 16, 17 Legea insolvabilităţii pentru cererea debitorului şi de art. 20 Legea
insolvabilităţii pentru cererea creditorului.
Verificarea îndeplinirii cerinţelor de fond de către persoana ce înaintează cererea
introductivă, în special:
- Respectarea competenţei jurisdicţionale – curţile de apel de drept comun;
- Depunerea cererii doar de către subiecţii prevăzuţi de lege – debitorul, creditorii,
autorităţile împuternicite în conformitate cu art. 236 alin 1, 241 alin 1, 245 alin 1 Legea
insolvabilităţii;
- Existenţa împuternicirilor persoanei ce depune cererea pentru persoana juridică;
- Indicarea temeiului de insolvabilitate pretins şi actelor doveditoare;
- Respectarea cerinţei privind certitudinea creanţei (anexarea hotărîrii judecătoreşti sau
arbitrale irevocabile);
- Notificarea debitorului înainte de depunerea cererii introductive;
- Etc.
În cazul în care cererea corespunde cerinţelor de formă şi fond instanţa de judecată
urmează să primească cererea introductivă spre examinare în conformitate cu art. 21 alin 2 Legea
insolvabilităţii, pronunţîdu-se printr-o încheiere în maxim 3 zile de la data depunerii cererii.
De asemenea la această etapă instanţa de insolvabilitate urmează a asigura conexarea
tuturor cererilor depuse în privinţa aceluiaşi debitor sau cauzelor deja pornite

în privinţa

aceluiaşi debitor, prioritatea avînd cererea depusă prima sau cauza deja intentată.
Un aspect important în ce priveşte primirea spre examinare a cererii introductive îl
constituie acţiunile ce le poate întreprinde instanţa în cazul în care sunt încălcate exigenţele
privind condiţiile de fond şi de formă. Interpretarea sistemică a Codului de Procedură Civilă şi
Legii insolvabilităţii ne permite să concluziona asupra următoarelor acţiuni ce pot fi realizate de
instanţa de judecată:
Restituirea fără examinarea a cererii – art. 22 alin 1 Legea insolvabilităţii – aplicabilă
doar în privinţa creditorilor pentru încălcarea condiţiilor formă a cererii introductive.
Efect – se păstrează posibilitatea adresării repetate cu aceeaşi cerere.
Restituirea fără examinare a cererii – art. 22 alin 2 Legea insolvabilităţii – aplicabilă doar
în privinţa debitorului pentru încălcarea condiţiilor de formă a cererii introductive.
Efect – persoana este obligată de a corecta erorile, iar cererea se va considera depusă de
la data înregistrăii iniţiale.
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Refuzul în primirea cererii introductive – art. 169 CPC al RM – aplicabilă pentru
încălcarea condiţiilor de fond.
Efect – imposibilitatea adresării repetate cu aceeaşi cerere.
Restituirea cererii – art. 170 CPC al RM – aplicabilă pentru încălcarea condiţiilor de
fond/formă.
Efect – posibilitatea adresării repetate cu condiţia corectării erorilor comise.
Odată cu primirea cererii introductive, prin aceeaşi încheiere instanţa de judecată
urmează să:
- Instituie perioada de observaţie;
- Numească administratorul provizoriu;
Cu titlu de excepţie perioada de observaţie nu se aplica dacă debitorul declară că este
insolvabil şi optează din start pentru lichidare sau procedura de restructurare, cît şi în cazul
aplicării procedurii simplificare de faliment faţă de întreprinzătorii individuali sau persoanele
juridice în proces de dizolvare.
Începînd cu data adoptarii încheierii de primire a cererii introductive instanţa de judecată
instituie perioada de observaţie. Aceasta presupune o perioadă de supraveghere a activităţii
debitorului instituită din oficiu de instanţa de judecată în cadrul căreia debitorul îşi continuă în
mod firesc activitatea economică sub controlul administratorului provizoriu fie sub conducerea
administratorului provizoriu dacă debitorul a fost înlăturat de la gestionarea patrimoniului.
Perioada de observaţie nu poate dura mai mult de 60 de zile, cu posibilitatea extinderii
încă pentru 15 zile. Ca rezultat aceasta este perioada maximă de examinarea a cererii
introductive şi respectiv a etapei primirii şi examinării cererii introductive.
O trăsătură esenţială a perioadei de observaţie este limitarea expresă a activităţilor
permise a fi realizate în această perioadă. Conform art. 23 alin 2 Legea insolvabilităţii activităţile
se limitează la:
a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi de plăţi aferente acestora;
c) asigurarea finanţării cheltuielilor curente.
În rest operaţiunile sunt interzise, desfăşurarea acestora fiind posibilă doar după
aprobarea acestora de instanţa de judecată prin încheiere judecătorească.
Un moment esenţial la etapa primirii şi examinării cererii introductive este aplicarea
măsurilor de asigurare. În cadrul procedurii de insolvabilitate aplicarea măsurilor de asigurare nu
constituie un drept ci o obligaţie a instanţei de judecată. Astfel odată cu primirea cererii
introductive instanţa din oficiu va aplica măsurile de asigurare prevăzute de art. 24 Legea
insolvabilităţii, cererea participanţilor fiind necesară doar în cazurile expres prevăzute de lege.
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Reieşind din prevederile legale, măsurile de asigurare se aplică atît în conformitate cu
Legea Insolvabilităţii (Art. 24 Legea Insolvabilităţii) cît şi cu Codul de Procedură civilă (art. 175
CPC al RM).
Măsurile de asigurare aplicate odată cu aprobarea încheierii de primire a cererii
introductive încetează de drept odată cu:
1. intentarea procedurii de insolvabilitate.
2. respingerea cererii introductive.
3. încheierea unei tranzacţii între părţi.
Totodată legea prevede posibilitatea ridicării măsurilor de asigurare pînă la intentarea
procedurii de insolvabilitate prin încheierea instanţei de judecată. Excepţie de la regula dată
constituie numirea administratorului provizoriu, măsura dată de asigurare nu poate fi ridicată
decît odată cu investirea în funcţiei a administratorului/lichidatorului sau la respingerea cererii
introductive (art. 24 alin 7 Legea insolvabilităţii 149/2012). Totodată imposibilitatea ridicării
măsurii de asigurare respective nu presupune imposibilitatea schimbării, revocării sau numirii
unui altui administrator provizoriu, interdicţia referindu-se la însuşi măsura de asigurare şi nu la
persoana administratorului provizoriu. Aceasta deoarece numirea administratorului provizoriu
reprezintă una din măsurile de asigurare esenţiale specifice doar procedurii de insolvabilitate,
aceasta fiind dispusă obligatoriu, din oficiu, fără drept de ridicare.
Calitatea de administrator provizoriu este identică calităţii de administrator al
insolvabilităţii sau celei de lichidator. Din punct de vedere procesual administrator provizoriu îşi
îndeplineşte atribuţiile doar în perioada de timp începând cu primirea cererii introductive spre
examinare până la intentarea procesului de insolvabilitate (după caz până la respingerea cererii
introductive, încheierea tranzacţiei de împăcare) fiind protagonistul principal al procedurii de
insolvabilitate.
Sub aspectul atribuţiilor sale, administratorul provizoriu are ca sarcină de bază
supravegherea activităţii debitorului în perioada de observaţie cît şi autorizarea actelor necesare a
fi efectuate, neaprobarea cărora duce la nulitatea lor. Suplimentar, în cazul înlăturării debitorului
de la gestionarea patrimoniului (art. 24 alin 2 lit. b) Legea insolvabilităţii 149/2012),
administratorul va îndeplini şi sarcinile legate de gestionarea patrimoniului debitorului
insolvabil. Integral atribuţiile administratorul provizoriu sunt prevăzute de art. 25 alin 5 Legea
Insolvabilităţii.
Pe parcursul perioadei de observaţiei acţiunile administratorului provizoriu sunt
îndreptate spre îndeplinirea următoarele sarcini:
1. Preluarea actelor şi ştampilei debitorului. Administratorul solicită de la debitor
prezentarea informaţiei şi actelor contabile cît şi documentelor privind activitatea economică
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pentru pregătirea raportului asupra solvabilităţii debitorului. Totodată solicită şi predarea
ştampilei întreprinderii. În cazul nerespectării cerinţelor de către debitor, se va institui
răspunderea subsidiare a persoanelor responsabile a debitorului, iar administratorul va restabili în
măsura maxim posibilă actele contabile şi cele privind activitatea economică totodată
suspendând valabilitatea ştampilei debitorului cu utilizarea propriei ştampile.
2. Prezentarea raportului privind executarea măsurilor de asigurare. În maxim 45 de zile
de la desemnarea sa, administratorul provizoriu urmează să prezinte instanț ei de judecată
raportul privind starea debitorului şi solvabilitatea acestuia cu indicarea următoarelor propuneri,
după caz:
- intentarea procedurii de insolvabilitate
- intentarea procedurii simplificate de faliment
- respingerea cererii introductive pe motiv de solvabilitate a debitorului.
Examinarea raportului se face într-o şedinţă unică cu examinarea referinţei debitorului şi
obiecţiilor creditorilor (art. 28 alin 7 Legea Insolvabilităţii).
3. Dispunerea de bunurile perisabile sau supuse deprecierii. Administratorul este obligat
de a întreprinde toate măsurile pentru înstrăinarea bunurilor perisabile şi celor supuse deprecierii
în scopul conservării la maxim a valorii masei debitoare existente la momentul investirii în
funcţie. Sursele băneşti obţinute, acesta este obligat de a le depune în contul debitorului.
4. Pregătirea tabelul preliminar al creanţelor. Ca rezultat al activităţii sale administratorul
provizoriu urmează să înregistreze în instanţa de judecată tabelul preliminar al creanţelor cu
indicarea tuturor creanţelor debitorului insolvabil şi precizarea dacă sunt: chirografare, garantate,
sub condiţie, scadente, nescadente, etc. Creanţele înregistrate în tabelul preliminar se atribuie
masei credale cu titlu provizoriu fără drept de vot. Astfel creditorii nu vor putea vota la adunarea
creditorilor, participa la distribuirea masei debitoare, realiza creanţele. Statutul de creanţă
provizorie se menţine pînă la şedinţa de validare. Ca rezultat includerea sau neincluderea unei
creanţe în tabelul preliminar nu poate fi contestată în instanţa de judecată.
Atribuţiile administratorului provizoriu vor înceta de drept la momentul desemnării
administratorului insolvabilităţii/lichidatorului prin hotărîrea de intentare sau din momentul
respingerii cererii introductive.
4. Intentarea si desfăşurarea procedurii de insolvabilitate
4.1 Aspecte introductive privind etapa intentării procedurii de insolvabilitate
Începutul etapei de intentare procedurii de insolvabilitate marchează sfirşitul etapei
iniţiale de examinare a cererii introductive. Odată cu finisarea examinării existentei temeiurilor
de insolvabilitate instanţa de insolvabilitate se poate pronunţa asupra următoarelor chestiuni:
241

1. Constată existenţa incapacităţii de plata sau supraîndatorării şi intentează prin hotărâre
judecătoreasca procedura de insolvabilitate;
2. Constată lipsa incapacităţii de plata sau supraîndatorării si respinge cererea
introductivă refuzînd prin hotărâre judecătoreasca intentarea procedurii de insolvabilitate;
3. Constată existenţa temeiurilor de insolvabilitate şi insuficienţa sau lipsa masei
debitoare şi decide prin hotărire judecatorească intentarea

procedurii de insolvabilitate şi

trecerea la procedura simplificata a falimentului;
4. Constată existenţa temeiurilor de insolvabilitate, posibilitatea resuscitării stării
economice a debitorului şi prin hotărâre judecătoreasca intentează procedura de insolvabilitate şi
trecerea la procedura de restructurare accelerată.
In sensul clasic al procedurii de insolvabilitate intentarea acesteia se realizează anume
prin hotărârea judecătoreasca de intentare procedurii de insolvabilitate.
Aici menţionam ca nu are importanta tipul procedurii de insolvabilitate aplicabila, va fi
aceasta una de lichidare a patrimoniului sau alternativă privind menţinerea debitorului ca entitate
juridica şi economica, ambele sunt înglobate în procedura de insolvabilitate care începe din
momentul adoptării hotărârii de intentare.
Ca trăsături definitorii a hotărârii judecătoreşti de intentare a procedurii de insolvabilitate
vom deosebi:
1. Prin aceasta se califică doar existenţa temeiurilor de fapt privind declararea unei
persoane insolvabile;
2. Acesta marchează momentul în care starea incapacităţii de plata de facto devine o stare
de drept;
3. Propriu-zis hotărârea de intentare nu modifică statutul creditorilor debitorului
insolvabil deoarece aceştia vor fi investiţi în drepturi numai în urma validării ulterioare a
creanţelor acestora;
4. Propriu-zis hotărârea de intentare nu hotărăşte asupra felului de procedura aplicabilă
(faliment sau restructurare) pentru aceasta fiind necesar un act de dispoziţie suplimentar.
Sub aspectul efectelor imediate a adoptării hotării de intentare menţionăm următoarele:
1. Are loc trecerea la următoare fază a procedurii cea de desfăşurare propriu-zisă a
procedurii de insolvabilitate;
2. Are loc numirea administratorul insolvabilităţii şi încetează de drept împuternicirile
administratorului provizoriu;
3. Are loc încetarea de drept a măsurilor de asigurare;
4. Se legitimează începutul activităţii organelor nejurisdicţionale (adunarea creditorilor ,
comitetul creditorilor).
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Pentru respectarea exigenţelor de formă şi de fond hotărârea judecătoreasca de intentare
trebuie:
- Să corespundă cerinţelor de conţinut prevăzute de articolul 4 alin.(4) a Legii
insolvabilităţii;
- Să notifice creditorii despre:
- Stabilirea termenului limita pentru înaintarea creanţelor – maxim 45 de zile de la data
intentării procesului;
- Stabilirea termenului de întocmire a tabelului definitiv – maxim 15 zile de la expirarea
termenului pentru înaintarea creanţelor;
- Convocarea şedinţei de validare a creditorilor – maxim în 30 zile de la data expirării
termenului pentru întocmirea tabelului definitive de creanţe. Este posibil convocarea la aceeaşi
data şi a adunării de raportare.
Să prevadă formarea comitetului creditorilor şi investirea acestora în funcţie.
Hotărârea de intentare urmează a fi publicata în maxim două zile de la adoptare, sarcina
publicării fiind pusă pe seama administratorului insolvabilităţii.
Hotărârea de intentare poate fi contestata doar cu recurs şi doar de către debitor în
condiţiile prevăzute de Codul de procedura civila pentru exercitarea recursului.
Din punct de vedere al desfăşurării procedurii de insolvabilitate sarcinile imediate care
urmează a fi soluţionate după adoptarea hotărârii de intentarea sunt:
- Determinarea cercului de creditori şi investirea acestora în drepturi fapt ce urmează a fi
realizat în cadrul adunării de validare;
- Determinarea clara a masei debitoare şi întreprinderea masurilor necesare pentru
conservare şi păstrare a acesteia;
- Luarea unei decizii finale în privinţa desfăşurării de mai departe a procedurii sub forma
de faliment sau în forma procedurii de restructurare, fapt care urmează a fi decis în urma
desfăşurării adunării de raportare.
4.2 Procedura înaintării şi contestării creanţelor după intentarea procedurii de
insolvabilitate
Înaintarea creanţelor după primirea cererii introductive/intentarea procedurii de
insolvabilitate are loc conform unor reguli specifice şi este reglementată în special de art. 140 –
145 Legea insolvabilităţii.
Etapa iniţială în înaintarea creanţei o reprezintă depunerea cererii de admitere a creanţei,
ca regulă cererea dată se formulează conform exigenţelor prevăzute pentru cererea introductivă,
fiind analogică acesteia.
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Reieşind din prevederile legii, cererea de admitere a creanţei nu poate fi înaintată mai
tîrziu de 30 de zile de la primirea cererii introductive, fie în cazul intentării procesului, nu mai
tîrziu de 45 de zile de la intentarea procedurii de insolvabilitate. Limitarea dată temporală
constituie o garanţie a corectitudinii întocmirii tabelului preliminar şi tabelului definitiv de
creanţe.
Ulterior depunerii, creanţele se supun verificării iniţiale de către administratorul
provizoriu fie administratorul insolvabilităţii în conformitate cu prevederile art. 142 al Legii
Insolvabilităţii. Verificarea nu poate dura mai mult 15 zile de la expirarea termenului pentru
înaintarea creanţelor. Rezultatul înaintării şi verificării creanţelor se materializează în tabelul
definitiv de creanţe, care constituie actul fundamental pentru instanţa de judecată şi adunarea
creditorilor în cadrul viitoarei şedinţe de validare a creanţelor.
În privinţa oricărei creanţe incluse în tabelul definitiv pot fi înaintate contestaţii de către
debitor sau creditori. Termenul maxim de înaintare a contestaţiilor este de 3 zile pînă la data
desfăşurării şedinţei de validare.
Contestaţiile se examinează fie în cadrul şedinţei de validare fie în cadrul unei şedinţe
separate. Asupra neadmiterii sau admiterii contestaţiei instanţa de judecată urmează să se
pronunţe prin încheiere motivată care poate fi atacată cu recurs.
4.3 Desfăşurarea şedinţei de validare şi primei adunări a creditorilor (adunării de
raportare)
Următorul pas în desfăşurarea procedurii de insolvabilitate este determinarea cercului
creditorilor şi statutului acestora, fapt care a fost stabilit pîna la moment doar provizoriu, cit şi
luarea unei decizii în ceea ce priveşte soarta de mai departe a debitorului. Avînd în vedere ca
instanţa de judecata are rol de supraveghere în cadrul procedurii de insolvabilitate sarcinile
menţionate mai sus sunt puse pe seama creditorilor care se vor convoca iniţial în cadrul şedinţei
de validare, iar ulterior în prima adunare a creditorilor numită şi adunarea de raportare.
Şedinţa de validare. Din punct de vedere a îndeplinirii obiectivelor procedurii de
insolvabilitate desfăşurarea şedinţei de validare reprezintă un pilon fundamental pentru
desfăşurarea în continuare a procedurii de insolvabilitate indiferente de forma pe care o poate
lua.
Scopul esenţial al şedinţei de validare este confirmarea creanţelor creditorilor şi ca
rezultat legitimarea statutului procesual al acestora cu investirea în drepturi procesuale. Pînă la
validarea creanţei sale orice creditor are doar un statut procesual provizoriu, aceasta nu are drept
de vot, drept de a decide asupra destinului debitorului, drept de a participa la repartizarea
produsului masei debitoare.
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Prin derogare de la regulile specifice pentru convocarea creditorilor, convocarea acestora
în şedinţa de validare se face prin hotărîrea de intentarea a procedurii de insolvabilitate.
Termenul de convocare a acesteia nu poate fi mai mare de 90 de zile de la data intentării
procedurii de insolvabilitate.
Reieşind din prevederile art. 55 alin 8 Legea insolvabilităţii şedinţa de validare îşi
desfăşoară lucrările sub conducerea instanţei de judecată, în schimb secretariatul acesteia este
pus pe seama administratorului insolvabilităţii (art. 55 alin 1 Legea insolvabilităţii).
Pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei de validare administratorul insolvabilităţii urmează
să întocmească şi să înregistreze în instanţa de judecată tabelul definitiv al creanţelor. Acesta
urmează a fi întocmit şi depus la instanţa de judecată nu mai tîrziu de 60 de zile din data
adoptării hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate şi obligatoriu va conţine toate
creanţele înaintate, suma totală a acestora, suma acceptată de administrator şi rangul de prioritate
a acestora.
În cadrul şedinţei de validare instanţa de judecată urmează a examina şi consemna în
tabelul definitiv în drept cu fiecare creanţă următoarele opţiuni:
a. Validat;
b. Contestat;
c. Creanţă cu titlu provizoriu;
De asemenea în cazul creanţelor contestate instanţa de judecată urmează a consemna în
tabelul definitiv valoarea contestată a creanţei.
Pentru validarea unei sau alte creanţe instanţa de judecată urmează a se supune voinţei
participanţilor la proces, astfel regula generală aplicabilă faţă de orice creanţă este obligativitatea
validării creanţei în cazul în care nu mai tîrziu de 3 zile pînă la şedinţa de validare faţă de
creanţele înregistrate nu a fost înaintată nici o contestaţie. În acest sens instanţa nu este în drept a
nu valida din oficiu o creanţă dintr-un motiv sau altul, dacă acest motiv nu a fost înaintat de un
participant la proces şi nu a fost înaintată o contestaţie în conformitate cu procedura legală.
Efectul juridic esenţial al consemnărilor făcute în tabelul definitiv este validarea
creanț elor ceea ce presupune acordarea puterii de titlu executoriu obligatoriu pentru îndeplinire
de administratorul insolvabilităţii.
Adunarea de Raportare. Odată cu desfăşurarea şedinţei de validare adunarea
creditorilor ca organ colegial se consideră investită în drepturi depline şi ca rezultat se poate
expune asupra tuturor chestiunilor date în competenţă, dintre care esenţială este luarea unei
decizii în privinţa destinului debitorului insolvabil optînd fie pentru lichidarea acestuia, fie
pentru menţinerea acestuia prin restructurare.
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Convocarea adunării de raportare trebuie să fie realizată în maxim 100 de zile de la data
intentării procedurii de insolvabilitate, iar notificarea nemijlocită urmează a fi făcută prin
hotărîrea instanţei de judecată.
Lucrările adunării de raportare sunt concentrate în jurul unui singur act, raportul
administratorului insolvabilităţii privind starea economică a debitorului şi cauzele ce au provocat
starea de insolvabilitate, cît şi asupra concluziilor date de administrator în cadrul acestuia. Astfel
acesta urmează a se pronunţa asupra menţinerii entităţii debitorului şi trecerea la procedura de
restructurare sau asupra imposibilităţii resuscitării debitorului ca unitate economică şi necesităţii
lichidării masei debitoare.
În dependenţă de circumstanţele constatate şi părerile exprimate adunarea creditorilor
urmează să decidă fie:
a. Trecerea la procedura de restructurare;
b. Trecerea la procedura de faliment;
În dependenţă de hotărîrea adunării creditorilor instanţa de judecată urmează a o confirmă
prin adoptarea unei încheieri de trecere la procedura de faliment (art. 114 alin. 9 Legea
insolvabilităţii) fie a unei încheieri de trecere la procedura de restructurare (art. 114 alin 7 Legea
insolvabilităţii).

5. Procedura de restructurare
5.1. Aspecte introductive privind procedura de restructurare
Scopul principal al procedurii declarării insolvabilităţii este protejarea intereselor
creditorilor în condiţiile în care debitorul creanţei acestora devine insolvabil, iar realizarea
obligaţiei debitoare devine tot mai dificilă. Astfel, satisfacerea colectivă a creanţelor creditorilor
este axioma pe care se bazează procesul de insolvabilitate, constituind unica modalitate care
poate garanta satisfacerea totală sau parţială proporţională a creanţelor acestora.
Alternativa lichidării patrimoniului debitorului o constituie aplicarea procedurii de
restructurare ce constituie o totalitate de acţiuni cu caracter economic sau juridic menite a
redresa situaţia debitorului cu scopul satisfacerii creanţelor de către debitor însuşi. Argumentul
forte în aplicarea procedurii planului este posibilitatea satisfacerii depline a creanț elor
creditorilor. Aşadar se porneşte de la ideea că un agent economic în funcţiune poate realiza
obligaţiile sale la cota de o sută de procente în comparaţie cu alternativa vânzării patrimoniului
acestuia produsul căruia o să mai mic decât suma creanţelor pe care trebuie să le achite.
Procedura de restructurare ca alternativă a procedurii de faliment este reglementată de
articolele 182 – 217 ale Legii insolvabilităţii 149/2012, şi constituie o activitate extrajudiciară a
subiecţilor împuterniciţi faţă de care instanţa de judecată are doar un rol de supraveghere.
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Decizia privind aplicarea procedurii de restructurare ţine de competenţa exclusivă a adunării
creditorilor (art. 114 alin 5 Legea Insolvabilităţii).
În cazul în care adunarea creditorilor decide asupra intentării procedurii de restructurare
aceasta urmează a fi confirmată, în maxim 5 zile de la adoptare, de instanţa de judecată prin
încheiere motivată privind intentarea procedurii de restructurare (art.114 alin 5 Legea
insolvabilităţii). Esenţial la acest moment îl constituire termenul de 30 de zile acordat
participanţilor la proces pentru prezentarea planului de restructurare, nerespectarea termenului
dat decade din dreptul de a mai solicitat aplicarea procedurii de restructurare şi constituie temei
pentru instanţa de judecată de a intentat procedura de faliment (art.115 lit. b Legea
insolvabilităţii).
Durata procedurii de restructurare se stabileşte în baza hotărârii adunării creditorilor şi nu
poate depăşi trei ani. În cazurile când activitatea întreprinderii debitoare este de o importanţă
vitală pentru economia naţională, durata procedurii de restructurare poate fi prelungită o singură
dată pe un termen maxim de 2 ani. Lista debitorilor ce se includ în categoria întreprinderilor de
importanţă vitală pentru economia naţională se aprobă de Guvern.
Odată cu intentarea procedurii planului în conformitate cu Legea insolvabilităţii se
instituie moratoriului asupra executării obligaţiilor pecuniare ale debitorului scadente la data
intentării procedurii de insolvabilitate. Excepţiile de la moratoriu asupra executării obligaţiilor
sunt stabilite de art. 184 alin. (1) al Legii insolvabilităţii specificându-se neaplicarea moratoriului
asupra creanţelor privind plata salariilor, pensiilor alimentare, creanţelor privind recuperarea
prejudiciilor cauzate sănătăţii angajaţilor sau creanţelor în legătură cu decesul acestora, precum
şi a creanţelor pecuniare şi fiscale a căror scadenţă a survenit în perioada de după aplicarea
procedurii de restructurare.
5.2. Procedura propunerii, examinării şi confirmării planului de restructurare
Încheierea instanţei de judecată privind aplicarea procedurii de restructurare semnifică
doar începutul procedurii de restructurare, iar propriu-zis planul de restructurarea este propus şi
examinat pentru confirmare abia după deschiderea procedurii date. Conform Legii insolvabilităţii
sunt îndreptăţiţi să propună planul, respectiv, să-l depună în instanţa de judecată administratorul,
debitorul şi autorităţile administraţiei publice centrale sa locale pentru întreprinderile de
importanţă majoră pentru economia naţională.
Debitorul poate depune planul împreună cu cererea de introductivă sau cu referinţa la
cererea introductivă a creditorilor, dacă nu face aceasta la momentul pornirii procesului de
insolvabilitate, atunci debitorul poate oricând să depună cerere expresă adresată instanţei de
judecată privind propunerea de restructurare până la şedinţa de distribuire. Administratorul spre
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deosebire de debitor elaborează un plan atît la propria iniţiativă, cît şi la cererea adunării
creditorilor sau comitetului La elaborarea planului de restructurare a administratorului poate
contribui comitetul creditorilor în cazul când este format, cît şi reprezentaţii angajaţilor şi a
debitorului.
Din punct de vedere structural planul trebuie să conţină:
1. Partea descriptivă – care include descrierea măsurilor întreprinse după intentarea
procesului de insolvabilitate sau care urmează a fi aplicate în scopul instituirii, prin procedura de
restructurare, a unei modalităţi de realizare a drepturilor participanţilor. Aceasta poate cuprinde
şi date despre temeiurile, oportunitatea şi consecinţele aplicării de restructurare, necesare şi
importante pentru ca creditorii să decidă asupra de restructurare, iar instanţa de judecată să
aprobe planul.
2. Partea organizatorică – care stabileşte modalitatea de modificare a statutului juridic al
participanţilor la procesul de insolvabilitate prin intermediul de restructurare.
Din punct de vedere al conţinutului, planul poate conţine:
a) redresarea solvabilităţii debitorului şi continuarea activităţii;
b) lichidarea patrimoniului întreprinderii;
c) transmiterea întreprinderii sau a unei părţi din ea către un alt titular.
d) etc.
În cazul când se hotărăşte redresarea solvabilităţii debitorului planul urmează să conţină
modalităţile de achitare a datoriilor debitorului, perspectivele de redresare în raport cu
posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea
pieţii faţă de oferta debitorului.
Odată cu depunerea planului de restructurare, dar nu mai tîrziu de 5 zile de la expirarea
termenului pentru depunerea lui (adică 30 de zile de la deschiderea procedurii de restructurare)
instanţa de judecată convoacă adunarea creditorilor pentru examinarea planului de restructurare
şi votarea acestuia.
În cadrul şedinţei de examinare a planului de restructurare acesta trebuie să fie aprobat de
creditori. Votarea planului de restructurare de către creditori se face pe clase aparte care votează
fiecare separat. Planul se va considera acceptat de către o clasă de creditori dacă în cadrul ei
planul a fost votat de majoritatea creditorilor care deţin mai mult de jumătate din valoarea
creanţelor clasei respective.
După acceptarea planului de restructurare de către creditori, planul trebuie să fie
confirmat de instanţa de judecată. Până la confirmarea planului de restructurare de instanţă, este
audiat administratorul, comitetul creditorilor în cazul în care este format şi debitorul.
Confirmarea de către instanţa de judecată este făcută prin adoptarea hotărârii de confirmare a
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planului de restructurare în corespundere cu art. 206 al Legii insolvabilităţii. Prin dispozitivul
hotărîrii date se decide confirmarea planului, încetarea procedurii de restructurare şi şi aplicarea
planului faţă de debitor.
Instanţa de judecată poate refuza confirmarea planului de restructurare în cazul existenţei
temeiurilor prevăzute de art. 205 al Legii insolvabilităţii, în acest caz instanţa de judecată
pronunţîndu-se prin hotărîre de refuz în confirmarea planului. Adoptarea hotărîrii de refuz în
confirmarea planului nu decade participanţii la proces de dreptul la prezentarea unui nou plan de
restructurare. Perioada maximă în care instanţa de judecată poate accepta prezentarea repetată a
planului de restructurare este de 4 luni din data deschiderii procedurii de restructurare, în caz de
expirare a acestuia instanţa de judecată urmează să dispună deschiderea procedurii de faliment.
Din momentul rămînerii hotărârii de încetare a procedurii de restructurare şi aplicării
planului de restructurare, irevocabilă, debitorul reintră în dreptul de administrare a masei
debitoare sub supravegherea sau sub conducerea administratorului.
În acelaşi timp dispoziţiile privind supravegherea realizării planului de restructurare nu
sunt afectate de încetarea procedurii de insolvabilitate. Atribuţiile de supraveghere ţin de
competenţa administratorului insolvabilităţii. Încetarea supravegherii poate avea loc doar în
condiţiile art. 215 Lega insolvabilităţii.
Dacă pe parcursul aplicării planului de restructurare, debitorul nu respectă prevederile lui
sau planul nu este realizat în termen, fiecare creditor poate înainta o nouă cerere introductivă
care va avea ca efect deschidere procedurii de faliment fără a mai fi necesară dovada
insolvabilităţii debitorului. Totodată deschiderea procedurii de faliment va duce la revocarea
planului ca rezultat creditorii ai căror creanţe deja au fost executate urmează să restituie tot ce au
primit, cu excepţia creditorilor masei şi creditorilor cu creanţe de rangul I şi II.

5.3. Specificul procedurii accelerate de restructurare.
O noutate a Legi Insolvabilităţii 149/2012 o constituie reglementarea procedurii
accelerate de restructurare. În esenţa procedura accelerată de restructurare reprezintă aceeaşi
procedură alternativă lichidării patrimoniului debitorului cu un conţinut similar procedurii de
restructurare, avînd următoarele caracteristici:
- Se aplică doar întreprinderilor aflate în dificultate financiară. Se consideră în dificultate
financiară întreprinderea al cărei potenţial managerial şi economic se află într-o stare
descrescătoare, dar al cărei titular execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile.
- Cererea introductive poate fi depusă numai de debitor.
Instanţa de judecată urmează să se pronunţe asupra primirii cererii nu mai tîrziu de 3 zile
de la data depunerii dispunînd prin încheiere:
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1. Intentarea procedurii de restructurare accelerată;
2. Instituirea perioadei de observaţie;
3. Desemnarea administratorului provizoriu;
4. Data convocării în şedinţa de validare:
5. Data convocării adunării de votare a planului de restructurare;
6. Şedinţa de validare poate fi convocată nu mai tîrziu de 7 zile de la expirarea termenului
de 37 de zile de la intentarea procedurii de restructurare accelerate;
7. Adunarea de votare a planului de restructurare nu poate fi convocată mai tîrziu de 7
zile de la expirarea termenului pentru convocarea adunării de validare.
Asupra confirmării planului de restructurare instanţa de judecată se expune prin hotărîre
judecătorească care poate fi adoptată nu mai tîrziu de 5 zile de la data confirmării planului de
adunarea creditorilor.
În caz de neconfirmarea planului instanţa de judecată nu este în drept de a aplica
procedura de faliment decît în cazul în care a fost probat cel puţin un temei de insolvabilitate.
6. Procedura Falimentului. Încetarea procedurii de insolvabilitate.
6.1. Aspecte generale privind procedura falimentului
Procedura falimentului ca instituţie separată în cadrul procedurilor de insolvabilitate este
readusă în prim plan prin legea insolvabilităţii 149/2012. În conformitate cu art. 2 al legii
menţionate procedura falimentului este acea procedură de insolvabilitate concursuală colectivă şi
egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării patrimoniului acestuia pentru acoperirea
pasivului.
Ca rezultat legea insolvabilităţii 149/2012 recunoaşte ca faliment doar procedura de
lichidare a patrimoniului fiind doar o formă pe care o poate lua întreaga procedură de
insolvabilitate.
Deşi ar părea o noutate, procedura falimentului în aproximativ acelaşi conţinut era
reglementă şi de Legea insolvabilităţii 632/2001, ca o modalitate de desfăşurare a procedurii de
insolvabilitate, fiind cunoscută ca procedura de lichidare. Art. 2 al Legii insolvabilităţii 632/2001
defineşte procedura de lichidare a patrimoniului ca procedură aplicabilă debitorului în cadrul
procesului de insolvabilitate care constă în valorificarea masei debitoare în vederea obţinerii de
mijloace băneşti pentru satisfacerea creanţelor creditorilor şi care se finalizează cu lichidarea
debitorului ca subiect de drept.
Momentul în care poate fi pornită procedura de faliment este expres şi limitativ
reglementat de lege, ceea ce vorbeşte despre faptul că procedura falimentului urmează a fi
aplicată ca excepţie, regula generală fiind încercarea de a restabili debitorul ca entitate
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economică, lichidarea acestuia urmează a fi aplicată ca măsură excepţională în cazul
imposibilităţii obiective de menţinere a debitorului ca entitate.
Reieşind din prevederile art. 115 al Legii insolvabilităţii 149/2012 instanţa de judecată va
decide asupra trecerii la procedura de faliment în cazul în care:
- Debitorul nu a manifestat intenţia de a se restructura iar creditorii nu cer acest lucru.
- S-au încălcat termenii de înaintare a unui plan de restructurare sau nici unul din
participanţi nu a înaintat un plan de restructurare.
- Nu sunt realizate obligaţiile faţă de creditori pe parcursul executării unei proceduri a
planului.
- Adunarea creditorilor în urma examinării raportului administratorului a decis trecerea la
procedura falimentului.
În toate cazurile instanţa de judecată urmează a se pronunţa asupra trecerii la procedura
falimentului prin adoptarea unei încheieri motivate. Termenul general de adoptare a încheierii
date este de 5 zile lucrătoare din momentul constatării circumstanţei respective ce întemeiază
pornirea procedurii de faliment. Ca rezultat în cazul în care creditorii în cadrul adunării de
raportare decid trecerea la procedura de faliment, instanţa de judecată urmează în termen de 5
zile de la data adoptării hotărîrii adunării creditorilor să o confirme prin adoptarea unei încheieri
motivate şi să decidă trecerii la procedura falimentului.
Pentru respectarea exigenţelor privind condiţiile de fond încheierea judecătorească
urmează să dispună:
- Continuarea procedurii de insolvabilitate şi trecerea la procedura de faliment.
- Desemnarea lichidatorului şi investirea în funcţie a acestuia.
- Valorificarea şi distribuirea masei debitoare.
Menţionăm că desemnarea lichidatorului presupune numirea fie a persoanei care
îndeplineşte funcţiile administratorului insolvabilităţii fie a altei persoane şi acordarea acesteia
drepturilor depline şi exclusive în vederea administrării masei debitoare. Numirea lichidatorului
presupune încetarea de drept a atribuţiilor administratorului insolvabilităţii.

6.2. Valorificarea masei debitoare
Odată cu trecerea la procedura planului sarcina de bază a lichidatorului este validarea
masei debitoare în vederea distribuţiei ulterioare a produsului acesteia către creditori.
Esenţa valorificării masei debitoare rezidă în lichidarea tuturor activelor masei debitoare
şi obţinerea unui produs în valoare maximă reieşind din condiţiile valorificării şi natura activelor.
Din punct de vedere procedural valorificarea masei debitoare este o etapă în cadrul procedurii de
faliment preponderent extrajudiciară şi presupune doar activitatea organelor nejurisdicţionale,
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adică a lichidatorului, adunării creditorilor sau comitetul creditorilor. Instanţa de judecată are
doar un rol de supraveghere a acţiunilor îndreptate spre lichidarea patrimoniului şi intervine în
măsura în care legea stabileşte necesitatea autorizării de către instanţa de judecată a anumitor
acţiuni sau acte.
Reieşind din legislaţia în vigoare durata maximă de desfăşurare a procedurilor de
valorificare şi lichidare a masei debitoare este de maxim 2 ani din data pornirii procedurii de
faliment.
Primul pas în cadrul etapei de valorificare este evaluarea bunurilor masei debitoare.
Evaluarea urmează fi făcută de către un evaluator angajat în numele debitorului fie de un
evaluator al lichidatorului. Bunurile pot fi evaluate în bloc sau individual în dependenţă de
necesităţile concrete ale eventualei lichidări cu luarea în considerare a posibilităţii vînzării
afacerii sau unei părţi din aceasta. Menţionăm că legislaţia în vigoare nu prevede careva limite
temporale pentru finisarea evaluării bunurilor masei debitoare.
Următorul pas în valorificarea masei debitoare îl constituie prezentarea raportului
lichidatorului despre rezultate evaluării masei debitoare. Raportul dat urmează a fi prezentat în
maxim 10 zile de la finisarea procesului de evaluare şi trebuie să conţină informaţii privind
valoarea bunurilor masei debitoare cît şi indicaţii asupra metodei concrete de vînzare a acestora.
Menţionăm că în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare orice lichidare a
bunurilor masei debitoare poate fi făcută doar cu acordul adunării creditorilor sau comitetului
creditorilor. Excepţie de la regula dată este lichidarea bunurilor după expirare termenului de 2
ani. În acest caz lichidatorul este autorizat să vîndă bunurile fără acordul adunării creditorului
prin licitaţie cu reducere sau negocieri directe. În cazul aplicării negocierilor directe după
expirarea termenului de valorificare preţul de vînzare se autorizează de instanţa de judecată.
Astfel reieşind din cele menţionate mai sus, lichidatorul, odată cu aprobarea raportului la
şedinţa Adunării Creditorilor este autorizat în vederea începerii acţiunilor de vînzare a bunurilor
masei debitoare. Totodată legea prevede că în cazul în care Adunarea Creditorilor nu aprobă
raportul de evaluare în maxim 15 zile de la prezentare, instanţa de judecată este în drept de a
prelua adoptarea tuturor deciziilor privind lichidarea masei debitoare. În acest caz instanţa de
judecată apare ca participant nemijlocit la procedura de lichidare şi nu are doar un rol de
supraveghere.
Un alt caz de intervenire a instanţei de judecată în procesul lichidării bunurilor este
pronunț area asupra bunurilor ce urmează a fi înregistrate în registrele publice (art. 117 alin 17
Legea insolvabilităţii 149/2012). Reieşind din textul legii în cazul existenţei bunurilor ce se
înregistrează în registrele publice, dar neînscrise în acestea lichidatorul urmează a se adresa cu o
cerere instanţei de insolvabilitate care examinează cauza pentru constatarea faptului cu valoare
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juridică. La rîndul său instanţa de judecată va emite în acest sens o încheiere judecătorească
privind constatarea faptului cu valoare juridică, nu mai tîrziu de 15 zile de la adresare care va
constitui temei pentru înregistrarea bunului în registrele publice.
Legislaţia în vigoare în domeniul insolvabilităţii se caracterizează printr-o reglementarea
foarte minuţioasă a modalităţilor de valorificare a masei debitoare şi a competenţei fiecărui
participant la proces în cadrul acesteia. Legiuitorul a statuat următoarele modalităţi de
valorificare a bunurilor masei debitoare:
- Licitaţie (cu strigare, cu reducere) – art. 118-121 Legea insolvabilităţii;
- Vînzarea prin concurs – art. 122 Legea insolvabilităţii;
- Vînzarea prin negocieri directe – art. 123 Legea insolvabilităţii;
- Vînzarea întreprinderii ca complex patrimonial unic – art. 129 Legea insolvabilităţii;

6.3. Distribuirea masei debitoare
Ultima etapa în cadrul procedurii de insolvabilitate sub forma de faliment este
distribuirea masei debitoare (art. 150 – 161 Legea Insolvabilităţii 149/2012). În esenţă
distribuirea masei debitoare constă în executarea creanţelor creditorilor ca rezultat al finalizării
valorificării acesteia.
În acelaşi timp trebuie să facem diferenţierea dintre distribuirea făcută pînă la trecerea la
procedura de faliment şi distribuirea ce are loc în cadrul falimentului. Aceasta deoarece reieşind
din textul legii distribuirea începe odată cu finisarea adunării de validare ceea ce presupune că nu
este obligatoriu finisarea valorificării masei debitoare pentru a începe executarea creanţelor
creditorilor.
Procedura distribuirii masei debitoare este destul de minuţios reglementată de lege şi
presupune următoarele:
La expirarea a fiecare 3 luni de la data şedinţei de validare administratorul/lichidatorul
urmează să prezinte spre aprobare comitetului creditorilor raport privind rezultatele valorificării
masei debitoare şi planul de distribuţie a creanţelor.
Odată cu aprobarea de către comitetul creditorilor a raportului de distribuţie, acesta
urmează a fi înregistrat în instanţa de judecată, iar administratorul/lichidatorul este în drept să
execute creanţele creditorilor.
Distribuţia masei debitoare pe parcursul derulării procesului se numeşte distribuţie
intermediară, iar cea realizată la încetarea procedurii se va numi distribuţie finală.
În acelaşi timp atenţionăm asupra faptului că la formularea planului de distribuţie,
administratorul/lichidatorul urmează să aloce anumite rezerve în următoarele cazuri:
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1. Pentru creanţele contestate în cadrul şedinţei de validare, dacă creditorul va face
dovada că refuzul validării a fost contestat la instanţa ierarhic superioară sau că procesul
pendinte pornit în procedură generală a fost reluat.
2. Pentru partea neacoperită a creanţelor garantate. În cazul în care executarea garanţiei
nu a fost suficientă pentru acoperirea creanţei.
3. Pentru creanţele condiţionate sau creanţele viitoare ale masei debitoare.
Una din situaţiile ce marchează implicarea instanţei de judecată în procesul de distribuţie
este examinarea contestaţiilor făcute contra planului de distribuţie (art. 156 Legea
insolvabilităţii). Ca rezultat în cazul dezacordului creditorilor cu planul de distribuţie aceştia sunt
în drept să-l conteste la instanţa de insolvabilitate în termen maxim de 7 zile de la data
notificării. La rândul său instanţa de judecată urmează în termen de 15 zile a se pronunţa prin
încheiere motivată asupra respingerii contestaţiei sau modificării planului de distribuţie.
Încheierea privind respingerea contestaţiei poate fi atacată cu recurs doar de creditor, iar cea
privind modificarea planului de distribuţie atît administrator/lichidator cît şi de creditori.
Un moment esenţial în procesul de desfăşurare a distribuţiei şi de aprobare a planului de
distribuţie este stabilirea cotelor de distribuţie. Aceasta rezultă din esenţa concursuală a
procedurii de faliment, deoarece în cazul insuficienţei masei debitoare pentru acoperirea
creanţelor, stabilirea unor cote pentru repartizarea proporţionala a produsului valorificării vine pe
prim plan. Cota de distribuţie se stabileşte de comitetul creditorilor la propunerea
administratorului/lichidatorului

fie

de

instanţa

de

judecată

la

propunerea

administratorului/lichidatorului.
Acordul final în desfăşurarea procesului de distribuţie este şedinţa de distribuţie finală
(art. 158 Legea insolvabilităţii). În legătură cu distribuţia finală legiuitorul utilizează sintagma
”Adunare Finala” a creditorilor ceea ce presupune de fapt ultima convocare a tuturor creditorilor
pentru aprobarea ultimului raport al administratului şi plan de distribuţie finală.
Şedinţa de distribuţie finală poate avea loc doar după valorificarea integrală a masei
debitoare. În acest sens de către lichidator se pregăteşte şi se prezintă în instanţa de judecată un
raport final cu planul distribuţii finale. În termen de maxim 30 de zile de la depunerea raportului
final instanţa de judecată convoacă creditorii în adunarea finală. Totodată se admite prezentarea
de obiecţii la raportul final sau planul de distribuţie, dar depunerea acestora nu trebuie să fie
făcută mai tîrziu de 3 zile de pînă la data şedinţei finale. În cadrul şedinţei finale de distribuţie,
odată cu examinarea raportului final şi planului de distribuţie cît şi soluţionării contestaţiilor
contra acestora instanţa de judecată de judecată urmează să confirme raportul final al
administratorului/lichidatorului autorizînd prin acesta distribuţia finală a tuturor fondurilor masei
debitoare.
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Totodată trebuie să menţionăm asupra posibilităţii distribuţiei ulterioare a masei debitoare
care poate avea loc şi după finisarea procedurii de insolvabilitate (art. 161 Legea insolvabilităţii).
În acest caz în condiţiile apariţiei unor fonduri suplimentare ce pot fi atribuite masei debitoare
partea interesantă poate cere instanţei de insolvabilitate o distribuţie suplimentară. Asupra
distribuţiei suplimentare instanţa de judecată urmează a se pronunţa printr-o încheiere motivată
validitatea căreia nu poate fi afectată de încetarea procedurii de insolvabilitate.
6.4. Specificul desfăşurării procedurii simplificate de faliment
Una din reglementările binevenite în legea insolvabilităţii 149/2012 este instituţia
falimentului simplificat, deşi nefiind o noutate pentru insolvabilitatea moldavă reglementările
curente sunt destul de detaliate şi corespund realităţii economice existente.
Procedura simplificată a falimentului poate fi aplicată următoarelor categorii de subiecţi:
- Întreprindere Individuală/Gospodărie Ţărănească/Titularul patentei de întreprinzător;
- Persoanelor juridice în cazul lipsei masei debitoare sau imposibilităţii acoperii
cheltuielilor procesului;
- Societăţilor Comerciale şi celor cu scop nelucrativ în cazul dizolvării acestora pînă la
depunerea cererii introductive;
- Debitorilor care nu pot alegea calea alternativă de restructurare.
Trecerea la procedura simplificată a falimentului se face în urma adoptării hotărîrii de
intentarea a procedurii de insolvabilitate şi trecerii la procedura falimentului simplificat.
Conţinutul acesteia obligatoriu va include:
- Ridicarea dreptului de administrare de la debitor;
- Numirea lichidatorului;
- Obligarea persoanelor responsabile de a preda toate actele şi informaţia necesară către
lichidator;
Notificarea creditorilor despre:
- Termenul de prezentarea a creanţelor – maxim 45 de zile de la intentare;
- Convocarea în şedinţa de validare;
- Formarea comitetului creditorilor în caz de necesitate;
Prima etapă după intentarea procedurii simplificate de faliment este inventarierea masei
debitoare şi formarea bilanţului de lichidare. Acestea urmează a fi făcute de lichidator împreună
cu debitorul, fie cu preşedintele comitetului creditorilor, fie cu o persoană desemnată de instanţa
de judecată.
Următoarea etapa a falimentului simplificat presupune desfăşurarea şedinţei de validare
conform regulilor generale.
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Cea de treia etapă a falimentului simplificat presupune aprobarea raportului final şi
bilanţului de lichidare. Pentru aceasta în maxim 15 zile de la formarea tabelului definitiv şi
valorificării masei debitore (în caz că există), debitorul va prezenta în instanţa de judecată
proiectul bilanşului de lichidare, raportul final şi actul de carenţe, care urmează a fi aprobate şi
confirmate de instanţa de judecată.
Ultima etapă a procedurii simplificate de faliment presupune încetarea procedurii de
insolvabilitate. Astfel după aprobarea bilanţului de lichidare lichidatorul va realiza distribuţia
finală, iar în caz că nu sunt bunuri, instanţa de judecată urmează să adopte odată cu bilanţul de
lichidare şi hotărîrea de încetare a procedurii de insolvabilitate cu dispunerea lichidării
debitorului.
6.5. Finisarea procesului judiciar privind procedura de insolvabilitate şi încetarea
procedurii de insolvabilitate
Finisarea distribuirii masei debitoare semnifică intrarea procedurii de insolvabilitate în
ultima sa fază cea de încetare şi finisarea întregului proces.
Încetarea procedurii de insolvabilitate semnifică finisarea tuturor lucrărilor în legătură cu
examinarea pricinii de insolvabilitate. Încetarea reglementată de Legea insolvabilităţii nu trebuie
confundată cu instituţia încetării procesului civil reglementată de Codul de procedură civilă.
Încetarea procesului civil constituie o sancţiune aplicată participanţilor la procesul civil care nu
au respectat premisele dreptului la acţiune, fapt stabilit după intentarea procesului civil. Spre
deosebire de aceasta încetarea procesului de insolvabilitatea reglementată în cadrul Legii
insolvabilităţii nu este rezultatul încălcării unor cerinţe de drept procesual ci semnifică doar
finisarea, sfârşitul procedurii de insolvabilitate cu adoptarea actului final al acesteia.
Aici menţionăm că încetarea procedurii de insolvabilitate nu produce efectele prevăzute
de art. 266 CPC al RM, deoarece finisarea are loc după examinarea integrala a procedurii, iar
încetarea în sensul utilizat apare ca sfârşit logic al acesteia.
Actul care semnifică finisarea procedurii de insolvabilitate este hotărârea de încetare.
Avînd în vedere multitudinea opţiunilor pe care le are instanţa de judecată în urma examinării
cererii introductive Legea insolvabilităţii prevede ca rezultat şi o serie de cazuri în care poate fi
adoptată hotărârea de încetare.
Ca rezultat în dependenţă de circumstanţele cauzei procedura de insolvabilitate va înceta
după cum urmează:
- Dacă iniţial a fost intentată procedura de insolvabilitate sub forma de faliment – aceasta
va înceta prin hotărîre de încetare ca rezultat al distribuirii integrale a masei debitore (art. 175
alin 1 Legea insolvabilităţii);
256

- Dacă iniţial a fost intentată procedura de insolvabilitate sub formă de procedură de
restructurare – aceasta va înceta prin hotărîre de încetare ca rezultat al adoptării hotărîrii de
confirmare a planului (art. 206 Legea Insolvabilităţii);
- Dacă iniţial a fost intentată procedura de insolvabilitate sub forma de faliment
simplificat – aceasta va înceta prin hotărîre de încetare odată cu distribuirea creanţelor sau
aprobarea bilanţului de lichidare (art. 135 Legea Insolvabilităţii);
- Dacă iniţial a fost intentată procedura de insolvabilitate sub forma de restructurare
accelerată – aceasta va înceta în urma adoptării hotărîrii de confirmare a planului şi încetării
procedurii de restructurare accelerată (art. 224 Legea insolvabilităţii);
- Dacă în urma finalizării etapei de examinare a cererii introductive părţile încheie o
tranzacţie sau are loc retragerea cererii introductive (art. 30 alin. (5), 168 Legea insolvabilităţii).
Totodată legiuitorul prevede suplimentar cîteva cazuri specifice de încetarea a procesului,
în această privinţă ne vom referi la încetarea procesului ca urmare a lipsei sau nevalidării nici a
unei creanţe, lipsei temeiurilor de insolvabilitate şi ca rezultat al acordului părţilor.
Încetarea în cazul lipsei masei credale. În cazul în care nu a fost depusă nici o creanţă în
termenul legal sau toate creanţele înaintate au decăzut ca rezultat al contestării, instanţa de
judecată urmează să se pronunţe asupra încetării procedurii de insolvabilitate prin hotărîre şi să
revoce hotărîrea judecătorească de intentare a procedurii de insolvabilitate (art. 177 Legea
insolvabilităţii).
Încetarea în cazul acordului părţilor/lipsa temeiului de insolvabilitate. În cazul în care
dispune de acordul tuturor creditorilor, debitorul poate solicita instanţei de judecată încetarea
procedurii de insolvabilitate de insolvabilitate (art. 178 alin.(1) Legea insolvabilităţii). Totodată
instanţa de judecată urmează să înceteze procedura de insolvabilitate la cererea debitorului dacă
acesta garantează după încetarea procesului nu va fi în stare de insolvabilitate. Cererea urmează a
fi acceptată numai în cazul în care lipsa temeiul de insolvabilitate este probată (art. 178 alin. (2)
Legea insolvabilităţii). În ambele cazuri procesul se va înceta fără radierea debitorului din
registru comercial, acesta avînd posibilitatea de aşi continua activitate în continuare.
§ 7. Procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judiciare şi arbitrale străine
(M.Buruiana, D. Visternicean)

1. Cadrul normativ
Recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale
străine în Republica Moldova este reglementată atît de sursele naţionale de drept ale Republicii
Moldova, cît şi de sursele internaţionale.
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(1) Dreptul intern
(a) Legislaţia Repubicii Moldova: Următoarele legi ale Republicii Moldova
reglementează în mod direct materia recunoaşterii şi încuviinţării executării hotărîrilor
judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova:
- Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare de la 27 august
1994, în special art. 8 care conţine o normă cu privire la recunoaşterea priorităţii principiilor
unanim recunoscute al dreptului internaţional;
- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova de la 30 mai 2003, în vigoare de la 12
iunie 2003 (cu modificările ulterioare);
- Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional Nr. 24 de la 22.02.2008, în vigoare
de la 20.06.2008 (MO Nr. 88-89 de la 20.05.2008);
- Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004, în vigoare de la 01
iulie 2005 (repubicat în MO nr. 214-220 din 5.11.2010).
(b) Hotărîrile Curţii Constituţionale: A se vedea p. 19-27 ale Hotărîrii Curţii
Constituţionale nr. 14 din 15.11.2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (MO nr. 248-251
din 07.12.2012; data intrării în vigoare: 15.11.2012).
(c) Avizele consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie: În temeiul art. 12/2 al
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova199, Plenul Curţii Supreme de Justiţie poate
emite din oficiu sau la cerere un aviz consultativ cu privire la modul de punere în aplicare a legii.
Avizele consultative nu au caracter normativ, ele sunt obligatorii pentru Curte. Avizele
consultative se publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
(d) Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova: În temeiul art. 17
al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, Curtea Supremă de Justiţie poate adopta
din oficiu şi publica hotărîri explicative cu privire la aplicarea corectă a normelor de drept şi
soluţionarea justă a cauzelor civile. Hotărîrile explicative nu au caracter normativ, însă ele sunt
luate în consideraţie la aplicarea legislaţiei. A se vedea Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova nr. 7 din 23 februarie 1998 (cu modificările ulterioare introduse
prin hotărîrea Plenului nr. 38 din 20 decembrie 1999) despre practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor
instanţelor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele în materie
patrimonială şi nepatrimonială.
(2) Dreptul internaţional
199

Art. 12/2 a fost introdus prin Legea nr 155 de la 05 iulie 2012, MO nr. 185 de la 31.08.2012, în vigoare de la
01.12.2012.

258

(a) Convenţii internaţionale: Următoarele convenţii internaţionale multilaterale şi
bilaterale semnate şi ratificate de către Republica Moldova reglementează în mod direct materia
recunoaşterii şi încuviinţării executării hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine pe
teritoriul Republicii Moldova:
- Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la
New York la 10 iunie 1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 87XIV de la 10 iulie 1998, în vigoare pentru Republica Moldova de la 17 decembrie 1998;
- Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional de la 21 aprilie 1961, ratificată
prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331-XIII de la 26 septembrie 1997, în
vigoare pentru Republica Moldova de la 05 martie 1998;
- Aranjament relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional
de la 17 decembrie 1962 de la Paris, semnat de Republica Moldova la 04.02.1998, ratificat prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1331-XIII din 26.09.1997, în vigoare pentru
Republica Moldova din 05.03.1998.
- Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală, încheiată între statele membre ale Comunităţii Statelor Independente la 22
ianuarie 1993 la Minsk, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 402-XIII
de la 16 martie 1995, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 martie 1996;
- Protocol la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală de la 22 ianuarie 1993 de la Minsk încheiat la 28.03.1997 la Moskova,
ratificat prin Legea nr. nr. 164-XV din 04.04.2003, în vigoare pentru Republica Moldova din
24.06.2003;
- Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă
şi penală încheiat la 06 iulie 1996 la Chişinău, ratificat Legea de ratificare nr. 1028-XIII de la 03
decembrie 1996, în vigoare de la 22 martie 1998;
- Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privitor la asistenţa juridică şi relaţiile
juridice în materie civilă şi penală de la 13 decembrie 1993 de la Kiev, ratificat prin Legea de
ratificare nr. 261-XII din 04.11.1994, în vigoare de la 24.04.1995;
- Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privind asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală de la 25 februarie 1993 de la Moskova,
ratificat prin Legea nr. 260-XIII din 04.11.1994, intrat în vigoare de la 26 ianuarie 1995;
- Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţă juridică în
materie civilă, comercială şi penală semnat la 22 mai 1996 la Ankara, ratificat prin Legea de
ratificare nr. 1017-XIII din 03.12.1996, în vigoare de la 23 februarie 2001;
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- Tratatul între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală de la 14 aprilie 1993 de la Riga, ratificat
prin Legea de ratificare nr. 1487-XII din 10.06.1993, intrat în vigoare de la 19 iunie 1996;
- Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în
materie civilă, familială şi penală, încheiat la 09 noiembrie 1993 la Chişinău, ratificat prin Legea
de ratificare nr. 1487-XII din 10.06.1993, în vigoare de la 18 februarie1995;
- Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa
juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la 26 octombrie
2004 la Baku, ratificat prin Legea de ratificare nr. 33-XVI din 14.04.2005, în vigoare de la 12
februarie 2005;
- Tratatul între Uniunea Repunlicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă
Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală, semnat la 12.08.1982 la Moskova; Republica Moldova şi-a manifestat voinţă expresă să
succeadă acestui tratat; în vigoare între Republica Moldova şi Republica Cehă de la 26.08.2005;
- Tratatul între Uniunea Repunlicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă
Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală, semnat la 12.08.1982 la Moskova; Republica Moldova şi-a manifestat voinţă expresă să
succeadă acestui tratat; în vigoare între Republica Moldova şi Republica Slovacia de la
26.05.2006;
- Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară
privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, semnat la 15.07.1958 la Moscova;
Republica Moldova şi-a manifestat voinţă expresă să succeadă acestui tratat; în vigoare între
Republica Moldova şi Republica Ungară de la 19.10.2007;
- Protocolul privind modificarea şi completarea Tratatului între Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în materie civilă,
familială şi penală, semnat la 19.10.1971 la Budapesta; Republica Moldova şi-a manifestat
voinţă expresă să succeadă acestui protocol; în vigoare de la 19.10.2007;
- Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărîrilor în materia custodiei
copiilor şi restabilirea custodiei copiilor, semnată la 20.05.1980 la Luxemburg, ratificată de către
Republica Moldova prin Legea nr. 315-XV din 18.07.2003;
- Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
(CMR) încheiată la Geneva la 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 1318 de la 02.03.1993, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 mai
1993;
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- Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional al pasagerilor şi bagajului
pe şosele (CVR), încheiată la Geneva la 1 martie 1973, la care Republica Moldova a aderat prin
Legea nr. 308 de la 26.10.2006, în vigoare pentru Republica Moldova de la 19 decembrie 2012;
- Convenţia relativă la responsabilitatea civlă în materie de daune nucleare semnată la 21
mai 1963 la Viena, în vigoare pentru Republica Moldova de la 7.08.1998.
De asemenea, cîteva convenţii ale Conferinţei de la Haga în domeniul dreptului familiei
prevăd recunoaştera statutului dobîndit într-o altă ţară.
Următoarele convenţii internaţionale semnate şi ratificate de către Republica Moldova
reglementează raporturi care au legătură cu materia recunoaşterii şi încuviinţării executării
hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine:
- Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, semnată
la Roma la 4 noiembrie 1950, intată în vigoare la 3 septembrie 1953, în vigoare pentru Republica
Moldova de la 1 februarie 1998;
- Convenţia privind procedura civilă, încheiată la 01 martie 1954 la Haga, ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1136-XII de la 04 august 1992, în vigoare
pentru Republica Moldova de la 03 noiembrie 1993;
- Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, încheiată la
07.06.1968 la Londra (între statele membre ale Consiliului Europei), semnată de Republica
Moldova la 27.06.2001, ratificată prin Legea de ratificare nr. 724 din 07.12.2001, în vigoare
pentru Republica Moldova din 15.06.2002;
- Protocolul adiţional la Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului
străin, adoptat la 15.03.1978 la Strasbourg, semnat de Repubica Moldova la 27.06.2001, ratificat
prin Legea de ratificare din 14.03.2002, în vigoare pentru Republica Moldova din 15.06.2002;
- Convenţia cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969 la Viena, ratificată
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1135-XII din 04.08.1992, în vigoare pentru
Republica Moldova de la 25.02.1993;
- alte tratate şi convenţii, semnate de Republica Moldova sau la care Republica Moldova
a consimţit în mod expres să succeadă.
(b) Dreptul internaţional cutumiar: În lipsa unei convenţii internaţionale, statele nu au nici
o obligaţie de a recunoaşte şi/sau executa hotărîri judecătoreşti sau sentinţe arbitrale
emise/pronunţate într-un alt stat. Chiar dacă multe state au semnat convenţii internaţionale,
practica statelor nu este considerată suficient de specifică pentru a crea norme de drept cutumiar
internaţional. Refuzul de a executa hotărîri judecătoreşti străine nu este un amestec în treburile
suverane ale altui stat, deoarece este vizată doar posibilitatea de executare a hotărîrii în
străinătate, nu şi hotărîrea în sine (ca atare). Chiar şi dacă hotărîrile străine sunt considerate ca
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titluri (drepturi), aceasta nu crează o oblgaţie de a le executa, deoarece executarea este altceva şi
mult mai mult decît respectarea drepturilor cerută de dreptul internaţional. În fine, executarea
silită nu este o formă de asistenţă juridică, chiar dacă executarea silită este uneori reglementată în
tratatele de asistenţă juridică, deoarece executarea silită vizează doar aplicarea efectelor
executorii în statul străin, nu şi în statul în care s-a emis hotărîrea. Însă, executarea unei hotărîri
judecătorşti străine poate încălca dreptul internaţional, dacă hotărîrea judecătorească este
incompatibilă cu dreptul internaţional. În cazul în care o instanţa judecătorească emitentă pretide
a avea jurisdicţie prin încălcarea dreptului internaţional, executarea acelei hotărîri de asemenea
încalcă dreptul internaţional, fie că se execută de instaneţele aceluiaşi stat fie de instanţele altui
stat. Imunitatea statului poate interzice recunoaşterea unei hotărîri emisă contra unui stat.
(c) Practica Curţii europene a Drepturilor Omului (CtEDO): Curtea europeană a
Drepturilor Omului (CtEDO) a recunoscut valoarea procedurii de exequatur în protecţia
drepturilor omului ale debitorului hotărîrii judecătoreşti străine200 şi ale creditorului hotărîrii
judecătoreşti străine201. Executarea unei hotărîri străine emisă de către instanţa unui stat nemembru al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale
(CEDO) care nu este conformă cu drepturile fundamentale ale omului, fie din punct de vedere
procedural sau fie din punctul de vedere al fondului, poate fi considerată o încălcare a CEDO202
(art. 6) (a se vedea CtEDO Pellegrini c. Italiei, paragrafele 40-48), deşi instanţa judecătorească
care încuviinţează executarea nu poate fi solicitată să revizuiască hotărîrea străină (CtEDO
Drozd şi Janousel c. Franţei şi Spaniei, paragraful 110; CtEDO Prinţul Hans-Adam II de
Liechtenstein c. Germaniei, paragraful 64). Pentru incompatibilitatea unor aspecte ale procedurii
de exequatur cu art. 6 CEDO a se vedea CtEDO Ern Makina Sanayi ve Ticaret AS c. Turciei,
70830/01, 3 mai 2007.

2. Aspecte introductive
Hotărîrile instanţelor judecătoreşti străine sau sentinţele (hotărîrile) arbitrale203 emise pe
teritoriul unui stat străin au forţă, adică produc efecte juridice, de regulă, doar pe teritoriul
200

A se vedea CtEDO Saccoccia c. Austria, 69917/01, 18 decembrie 2008.
A se vedea CtEDO Wagner c. Luxembourg, 76240/01, 28 iunie 2007; CtEDO Dinu c. Romaniei şi Franţei,
6152/02, 4 noiembrie 2008.
202
Refuzul de a executa o asemenea hotărîre poate avea la bază încălcarea ordinii publice a statului Republica
Moldova.
203
În acest ghid, „hotărîrile arbitrale străine” vor fi numite „sentinţe arbitrale străine”. Asta, în primul rînd, pentru a
nu produce confuzie între hotărîri ale unor arbitraje statale şi sentinţe ale arbitrajelor nestatale. În al doilea rînd, deşi
legislaţia noastră operează în general cu sintagma “hotărîre arbitrală”, art. 18 alin. 3 al Legii cu privire la arbitraj
(Legea nr. 23 din 22.02.2008, MO nr. 88-89 din 20.05.2008) conţine sintagma de „sentinţă arbitrală”, care este
sinonimă cu sintagma „hotărîre arbitrală”. În al treilea rînd, în legislaţiile altor ţări (de. ex., România, Franţa, Italia,
Belgia, Spania, Marea Britanie, Canada), în reglementările internaţionale uniforme, precum şi în literatura de
specialitate se utilizează preponderent sintagma “sentinţă arbitrală”.
201
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statului în care a fost emise. Ele nu au forţă (putere, efecte) de la sine pe teritoriul altor state.
Aceasta reiese din principiul suveranităţii şi egalităţii statelor.
Există însă interese pe care statele suverane încearcă să le concilieze. Părţile unui raport
juridic cu element de extraneitate (unui raport internaţional) sunt interesate în certitudinea lui, în
evitarea soluţionării repetate a litigiilor şi în hotărîri care nu se contrazic una cu alta. Publicul
general are interesul în a evita resurse cheltuite pentru re-soluţionarea (re-judecarea) litigiilor şi
în armonizări ale procesului decizional internaţional. Statele au interesul de a promova raporturi
şi tranzacţii interstatale. Totuşi, statele au motive valide pentru a refuza hotărîrilor străine aceaşi
forţă, pe care ele o atribuie hotărîrilor proprii, deoarece procedura străină poate fi considerată ca
fiind cu deficienţe sau rezultatul unui litigiu (diferend) străin poate fi considerat ca inacceptabil.
Domeniul recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine şi a sentinţelor (hotărîrilor)
arbitrale străine mediază între aceste interese şi considerări concurente pe care statele încearcă să
le concilieze.
Legislaţia naţională a Republicii Moldova reglementează procedura în pricinile civile de
recunoaştere a efectelor hotărîrilor judecătoreşti străine şi sentinţelor arbitrale străine şi de
încuviinţare a executării silite a hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine pe
teritoriul Republicii Moldova, condiţiile în care recunoaşterea şi încuviinţarea executării este
admisă, precum şi motivele de refuz ale recunoaşterii şi încuviinţării executării. Convenţiile
internaţionale conţin, de regulă, condiţiile pentru recunoaştere şi încuviinţare a executării silite,
precum şi motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrilor
judecătoreşti străine şi sentinţelor arbitrale străine, făcînd, de regulă, trimitere la normele
procedurale interne ale statului în care se solicită recunoaşterea şi încuviinţarea executării.
Legislaţia naţională pertinentă, precum şi majoritatea surselor internaţionale valabile pentru
Republica Moldova în materia recunoaşterii şi încuviinţării executării sunt enumerate în capitolul
1 „Cadrul normativ” de mai sus.
Trebuie să se diferenţieze între trei posibile efecte ale hotărîrilor judecătoreşti străine sau
sentinelor arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova. În primul rînd, o hotărîre
judecătorească sau o sentinţă arbitrală străină este un fapt, indiferent de recunoaşterea ei/lui. În al
doilea rînd, recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine sau sentinţei arbitrale străine înseamnă
atribuirea autorităţii (efectului) de lucru judecat, care exclude re-judecarea (re-arbitrarea)
aceluaşi caz conform procedurilor interne. Autoritatea lucrului judecat poate fi atribuită doar
hotărîrilor contencioase (emise într-un proces în contradictoriu), inclusiv sentinţelor arbitrale204.
De asemenea, autoritatea lucrului judecat se aplică doar hotărîrilor definitive, adică hotărîrilor
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O chestiune distinctă este aceea, dacă autoritatea de lucru judecat se conferă doar dispozitivului hotărîrii străine
sau dacă autoritatea de lucru judecat se ataşează şi motivelor hotărîrii.
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care tranşează fondul pricinei (cauzei) civile, şi nu hotărîrilor provizorii (prin care s-a dispus
măsuri provisori) sau hotărîrilor de asigurare a acţiunii. Măsura (întinderea) efectului de
excludere a re-judecării poate fi dedusă din legislaţia (şi convenţiile) Republicii Moldova sau
poate fi limitată la întinderea pe care ambele sisteme juridice (a statului emiterii şi a statului
invocării hotărîrii (adică a Republicii Moldova) o prevăd. În al treilea rînd, încuviinţarea
executării silite, care presupune şi include şi recunoaşterea, unei hotărîri judecătoreşti sau unei
sentinţe arbitrale străine înseamnă atribuirea forţei executorii (efectului executoriu) hotărîrii
judecătoreşti sau sentinţei arbitrale străine. Poate fi atribuită forţă executorie doar unei hotărîri
contencioase, inclusiv unei sentinţe arbitrale străine. Mai mult, forţă executorie se atribuie doar
hotărîrii definitive (deci care tranşează fondul cauzei civile) şi nu hotărîrilor provizorii (deci
hotărîrilor prin care s-a dispus măsuri provizorii) şi nici hotărîrilor de asigurare a acţiunii.
Procedura recunoaşterii şi încuviinţării executării silite sau, altfel numită, procedura atribuirii
forţei executorii hotărîrii judecătoreşti sau sentinţei arbitrale străine, mai numită şi exequatur sau
procedura exequatur-ului, este prevăzută de legislaţia internă a Republicii Moldova. În prezentul
ghid se vor examina doar ultimele două efecte ale hotărîrii judecătoreşti sau sentinţei arbitrale
străine.
Codul de procedură civilă reglementează trei forme de recunoaştere a hotărîrilor
judecătoreşti străine. În primul rînd, recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine pentru care nu
se cere procedură ulterioară (art. 474 CPC). Astfel, se recunosc de plin drept205 în Republica
Moldova, adică fără vre-o procedură ulterioară, acele hotărîrile judecătoreşti străine, care se
referă la statutul civil al cetăţenilor statului în care au fost emise ori, în cazul în care au fost
emise într-un stat terţ, au fost mai întîi recunoscute în statul de cetăţenie al fiecărei părţi. În al
doilea rînd, recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine care nu sunt susceptibile de executare
silită pe teritoriul Republicii Moldova (art. 472-473 CPC). Astfel, hotărîrile judecătoreşti străine,
altele decît cele prevăzute la art. 474 CPC, care nu necesită a fi executate silit pe teritoriul
Republicii Moldova, pot fi recunoscute în Republica Moldova pentru a li se atribui autoritate de
lucru judecat fără o procedură ulterioară. Procedura ulterioară însă devine necesară în cazul în
care o persoană interesată înaintează obiecţii referitoare la recunoaşterea hotărîrii străine în
cauză. Aşadar, procedura ulterioară este instituită de către persoana care înaintează obiecţii la
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„De plin drep” sau „de drept” înseamnă „prin puterea/forţa dreptului”, fără a mai fi necesare şi alte formalităţi,
proceduri, etc. De aceea, prevederea art. 467 alin. 1 CPC care dispune că hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv
tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută de plin drept în Republica Moldova nu este precisă, deoarece executarea
unei hotărîr străine în Republica Moldova nu poate fi făcută „de plin drept”, fiind necesare întotdeauna, fără vre-o
excepţie, intervenţiile unei instanţe judecătoreşti a Republicii Moldova în vederea încuviinţării executării acelei
hotărîri străine.
Tot la fel, termenul „de plin drept” este folosit în mod inadecvat în art. 38 alin. 1 al Legii cu privire la
arbitrajul comercial internaţional. De fapt şi de drept, executarea sentinţei arbitrale străine nu are loc „de plin drept”,
ci are loc doar în temeiul încuviinţării executării ei de către o instanţă judecătorească din Republica Moldova.
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recunoaştere, nu de persoana care solicită recunoaşterea hotărîrii străine pe teritoriul Republicii
Moldova. Procedura recunoaşerii este prevăzută în art. 472 CPC. Motivele de refuz ale
recunoaşterii în cazul în care procedura ulterioară a fost instituită sunt cele prevăzute la art. 471
alin. 1 CPC (la care face trimitere art. 473). În al treilea rînd, recunoaşterea hotătîrilor
judecătoreşti străine care necesită a fi încuviinţate spre executare silită pe teritoriul Republicii
Moldova (art. 467-471 CPC206). Cu privire la aceste hotărîri străine, procedura de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite este unică (procedura de exequatur), deci nu se delimitează în
procedura recunoaşterii şi, ulterior, în procedura încuviinţării ei silite.
Aşadar, procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite (procedura de
exequatur) este procedura judiciară în cadrul căreia instanţa judecătorească competentă a
Republicii Moldova recunoaşte efectele hotărîrii contencioase definitive străine şi încuviinţează
executarea acesteia pe teritoriul Republicii Moldvoa, urmată de executarea acesteia în condiţiile
legii. Prin urmare, obiectul procedurii de exequatur este dublu: a) de recunoaştere a efectelor
hotărîrii străine, deci de recunoaştere a autorităţii ei de lucru judecat şi b) de încuviinţare spre
executarea silită a acesteia, deci de acordare a forţei executorii hotărîrii străine. Motivele de refuz
ale recunoaşterii şi încuviinţării executării silite prevăzute la art. 471 alin. 1 CPC sunt unice atît
pentru recunoaştere, cît şi pentru încuviinţarea executării. În prezentul ghid se va analiza
procedura de exequatur a hotărîrilor judecătoreşti străine şi nu se va analiza procedură prevăzută
la art. 472-473 CPC.
Codul de procedură civilă reglementează o singură (unică) procedură în ceea ce priveşte
efectele sentinţei arbitrale străine: procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a
sentinţelor arbitrale contecioase definitive străine (art. 475-476 CPC), deci procedura de
exequatur a sentinţelor arbitrale străine. Asta deoarece cu privire la sentinţele arbitrale străine se
pune problema executării, acesta prezentînd, de regulă, un caracter patrimonial. Prevederile art.
475 alin. 2 şi art. 476 ale CPC sunt în concordanţă cu Convenţia convenţia pentru recunoaşterea
şi executarea sentinţelor arbitrale străine (10.06.1958 de la New York), care precizează la art. III
că “fiecare Stat contractant va recunoaşte autoritatea unei sentinţe arbitrale şi va acorda
executarea unei sentinţe conform regulilor de procedura în vigoare pe teritoriul unde hotărîre este
invocata…”.
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Trebuie clar stabilit, că articolele 467-471 ale CPC reglementează procedura de recunoaştere şi încuviinţarea a
executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine. Cu toate acestea, art. 467, 468, 469 se aplică şi cu privire la
procedura de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine, care nu sunt susceptibile de executate. La moment însă,
art.468 CPC este întitulat “Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine”, iar reglementarea se referă la
punerea în executare a hotărîrii judecătoreşti străine. Prin urmare, textul prevederii şi titlul art. 468 CPC trebuie
aduse în concordanţă unul cu altul şi anume în sensul ca să reglementeze cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării hotărîrii judecătoreşti străine şi instanţa judecătorească competentă.
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Procedura de exequatur a hotărîrilor judecătoreşti străine şi procedura de exequatur a
sentinţelor arbitrale străine sunt analizate împreună în prezentul ghid, cu excepţia motivelor de
refuz al recunoaşterii şi încuviinţării executării, precum şi unor alte aspecte, care sunt în mare
parte diferite pentru procedura de exequatur a sentinţelor arbitrale străine şi care sunt analizate
separat.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, în prezentul ghid se tratează recunoaşterea şi executarea
silită doar cu privire la (1) hotărîrile judecătoreşti străine şi (2) sentinţele arbitrale străine. Sunt
necesare anumite precizări în legătură cu aceste două sintagme.
(1) Noţiunea de „hotărîre judecătoreasca străină” este definită în art. 467 alin. 2 al
Codului de procedură civilă (CPC) ca „o hotărîre pronunţată în pricină civilă de o judecată de
drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat”. Prin „hotărîre” se înţelege
un act de dispoziţie judecătoresc, cu caracter contecios, prin care litigiul (diferendul) a fost
soluţionat în fond (definitiv). În conformitate cu art. 467 alin. 1 CPC, la „hotărîri străine” se
atribuie şi „tranzacţiile” judiciare străine. „Tranzacţiile” judiciare străine pot fi confirmate şi prin
încheieri judecătoreşti străine. O asemenea încheiere judecătorească străină poate fi recunoscută
şi executată în Republica Moldova doar dacă şi în măsura în care ea vizează „tranzacţia”
judiciară străină.
Hotărîrea judecătorească străină trebuie să fie emisă într-o cauză cu caracter civil în sens
larg (comercial, de familie, moştenire, transport, etc). Dacă şi în măsura în care o asemenea
hotărîre se referă la soluţionarea unor litigii (diferende) din raporturi de drept public/penal207,
aceasta nu este susceptibilă de recunoaştere şi executare, dacă altfel nu este prevăzut într-o
convenţia internaţională semnată, ratificată şi în vigoare pentru Republica Moldova.
Hotărîrile străine prin care se cere plata taxelor, amenzilor, penalităţilor, amenzilor
penale, etc. servesc direct sau indicredt pentru scopurile colectării banilor/mijloacelor pentru
veniturile publice ale statului străin, ele sunt considerate materii de drept public şi, prin urmare,
nu pot face obiectul procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul
Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care în tratatul la care statul străin şi Republica
Moldova sunt părţi nu se prevede în mod expres altceva. Dacă beneficiarul cererii de
recunoaştere şi executare este o persoană privată (şi care acţionează doar pentru scoprui private),
o asemenea hotărîre poate face obiectul recunoaşterii şi încuviinţării executării silite pe teritoriul
Republicii Moldova.
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De notat, că din art. 467 alin. 2. al CPC au fost excluse cuvintele ", precum şi sentinţa penală privind repararea
prejudiciului cauzat prin infracţiune" (Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al
Republicii Moldova nr. 244 din 21.07.2006, MO nr. 178-180 din 17.11.2006).
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Pot face obiectul procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite doar
hotărîrile judecătoreşti străine cu caracter patrimonial, prin care, de regulă, se atribuie sau se
refuză atribuirea unei sume de bani.
O deosebită atenţie a instanţei judecătoreşti din Republica Moldova necesită
recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrile judecătoreşti străine din fapte de calomnie sau
defăimare.
Nu poate fi încuviinţată executarea unei hotărîri străine asupra bunurilor unui stat străin,
care se găsesc în Republica Moldova, dacă aceste bunuri servesc funţiilor de exersare a
suveranităţii acelui stat străin208.
Hotărîrea judecătorească străină trebuie să fie emisă de către o instanţă judecătorească
statală, indiferent de denumire, inclusiv de instanţele judecătoreşti specializate. Ele trebuie să fie
definite în legislaţia acelui stat străin ca fiind instanţe judecătoreşti, care fac parte din sistemul
judecătoresc respectiv.
Legislaţia internă şi convenţiile internaţionale cer, de regulă, ca hotărîrile judecătoreşti
străine să fie irevocabile sau executorii şi pronuţate asupra fondului cauzei (definitive), deşi
aceste cerinţe nu întotdeauna sunt numite în mod expres. O hotărîre străină devine irevocabilă
atunci, cînd ea nu mai este susceptibilă de o cale de recurs extraordinară în statul de origine. O
hotărîre judecătorească străină este executorie, independent de existenţa unei eventuale căi de
atac. Hotărîrea străină trebuie, de regulă, să poarte asupra fondului cauzei. Aceasta exclude
deciziile procedurale, care de regulă nu sunt recunoscute, pentru că instanţele fiecărui stat
urmează propriile reguli de procedură şi, de aceea, nu vor fi legate de către decizia unei alte
instanţe cu privire la regulile (ei) proprii de procedură.
Hotărârile străine prin care s-au luat măsuri asigurătorii şi cele emise cu executarea
provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova. Nu se recunosc şi nu se
execută „ordonanţele judecătoreşti străine”, dacă altfel nu este prevăzut în mod expres cu privire
la ordonanţele judecătoreşti străine într-un tratat internaţional209.
Prezentul ghid nu treatează privitor la recunoaşterea şi executarea actelor legislative şi
administrative ale unui stat străin, precum nu tratează nici rolul hotărîrilor internaţionale în
dreptul naţional, chiar dacă şi există unele paralele cu materia examinată în acest ghid.
Nu se recunosc şi nu se execută „actele notariale” cu privire la obligaţii pecuniare
(creanţe pecuniare), dacă altfel nu este prevăzut în mod expres pentru actele notariale respective.
De exemplu, este prevăzut în mod expres în art. 51 al Convenţiei cu privire la asistenţa juridică şi
208

Se face diferenţă între bunurile statului care servesc interesele sale de suveranitate (acte iure imperii) şi bunurile
care servesc interesele sale economice sau comerciale (acte iure gestionis). Ultimile pot eventual fi supuse
executării silite.
209
Şi în măsura în care există reciprocitate.
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raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiată între statele CSI la 22 ianuarie
1993 la Minsk, că „actele notariale cu privire la creanţe patrimoniale” se recunosc şi se execută
în conformitate cu prevederile Convenţiei.
Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine este de regulă exclusă în cazul în care
principii procedurale fundamentale au fost încălcate în instanţa emitentă. Dacă au fost încălcate
drepturile omului ale pîrîtului sau drepturi suverane ale unui stat în instanţa emitentă,
recunoaşterea hotărîrii emise poate constitui o nouă încălcare a dreptului internaţional, inclusiv
CEDO210. Cele mai importante cerinţe procedurale pentru recunoaştere sunt acelea că pîrîtul
trebuie să fie notificat (citat) în mod adecvat, că notificarea (citaţia) i-a fost transmisă/înmînată în
mod corect, că a avut posibilitatea să-şi apere poziţia în instanţă care a emis hotărîrea (dreptul la
un proces echitabil). Instanţa emitentă trebuie să fi avut competenţă (jurisdicţia) necesară. Dacă
hotărîrea s-a bazat pe fraudă sau abuz de procedură, recunoaşterea va fi de regulă respinsă.
Totuşi, în unele cazuri, una dintre părţi poate fi impiedicată să invoce frauda sau abuzul de
procedură, dacă ea a avut posibilitatea să le ridice pentru a desfiinţa (anula) hotărîrea în statul de
origine al hotărîrii. O excepţie mai generală este aceea că hotărîrea străină a fost emisă într-un
sistem judiciar care nu este în general echitabil. Această excepţie poate ridica însă probleme de
suveranitate şi egalitate între state, deoarece ea invită instanţa judecătorească din statul unde se
cere recunoaşterea să se pronunţe asupra întregului sistem de drept străin. Prin urmare, această
excepţie poate fi admisă doar foarte restrîns.
Principiul care stă la baza proceduri de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărîrilor
judecătoreşti străine este acela că instanţa judecătorească, căreia i se cerere recunoaşterea, în
mod normal, nu va examina/revedea/corecta fondul hotărîrii străine nici din punctul de vedere al
sistemului de drept al Republicii Moldova, nici din punctul de vedere al dreptului altui stat. În
consecinţă, hotărîrile străine se recunosc chiar şi atunci cînd o instanţă judecătorească naţională
ar fi decis diferit fondul cauzei civile. Totuşi, există limite la acest principiu: instanţa
judecătorească din Republica Moldova poate refuza recunoaşterea hotărîrilor străine care încălcă
ordinea publică a statului Republica Moldova.
(2) Noţiunea de „sentinţă arbitrală străină” nu este expres definită în legislaţia internă,
deşi elemente definitorii se găsesc în mai multe prevederi. Astfel, art. 38 alin. 1 al Legii cu
privire la arbitrajul comercial internaţional menţionează „hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în
care a fost pronunţată”, prin urmare se are în vedere o sentinţă arbitrală pronunţată într-un stat
străin. O definiţie mai precisă şi mai largă a sentinţei arbitrale străine se găseşte în art. I alin 1 şi
2 al Conveinţiei pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine (de la 10 iunie
210

De exemplu, CtEDO Pellegrini c. Italiei, 30882/96, 20/07/2001; CtEDO Saccoccia c. Austria, 69917/01,
18/12/2008.
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1958, New York), care prevede că: „1. Prezenta Convenţie se aplică recunoaşterii şi executării
sentinţelor arbitrale date pe teritoriul unui alt Stat, decît acela unde se cere recunoaşterea şi
executarea sentinţelor şi rezultate din diferende între persoane fizice sau juridice. Ea se aplică,
deasemenea, sentinţelor arbitrale care nu sunt considerate ca sentinţe naţionale în Statul unde
este cerută recunoaşterea şi executarea lor.
2. Prin sentinţe arbitrale se înţeleg nu numai sentinţe date de către arbitri numiţi pentru cazuri
determinate, ci, deasemenea, şi acelea care sunt date de către organe de arbitraj permanente
cărora părţile li s-au supus.”
Prin urmare trebuie de reţinut, că Convenţia stabileşte un dublu criteriu pentru
determinarea „naţionalităţii” sentiţei arbitrale: să fie emisă pe teritoriul unui stat străin (un
criteriu pozitiv); sau să nu fie considerată sentinţă naţională în Republica Moldova (un criteriu
negativ). Trebuie de subliniat, că pot exista diferende arbitrale internaţionale în care chiar dacă
sentinţa arbitrală a fost emisă către un tribunal arbitral pe teritoriul Republicii Moldova, ea va fi
conderată sentinţă străină, dacă legea procesuală aplicabilă nu a fost legea Republicii Moldova,
ci legea unui alt stat.
Şi Convenţia Europeană privind Arbitrajul Comercial Internaţional (1961, Geneva)
stabileşte că în domeniul său de aplicare intră sentinţele emise între părţi care aveau, la
momentul încheierii convenţiei de arbitraj, sediul sau reşedinţa în state contractante diferite.
Criteriul de extraneitate stabilit de către această Convenţie poate fi luat în consideraţie, laolaltă
cu criteriile stabilie de Convenţia de la New York din 1958 pentru a determina dacă o sentinţă
arbitrală este naţională sau străină.
În consecinţă, instanţa judecătorească a Republicii Moldova trebuie să verifice dacă
sentinţa a fost dată/emisă pe teritoriul unui stat străin sau în conformitate cu dreptul procedural
străin pentru a avea o naţionaliate străină. In absenţa altor criterii legale în funcţie de care
sentinţele arbitrale pot fi considerate ca fiind “străine” sau “interne”, instanţa judecătorească
trebuie să procedeze la determinarea elementelor de “extraneitate” care se conţin chiar în sentinţa
arbitrală: cetăţenia/naţionalitatea părţilor, domiciliul/sediul parţilor, locul emiterii sentinţei, legea
procedurală în temeiul căreia a fost emisă sentinţa arbitrală, etc.
Instanţa judecătorească din Republica Moldova trebuie să stablească că procesul de
soluţionare a disputei a fost un proces de arbitraj (şi nu un altfel de proces, de exemplu de
mediere), că decizia emisă este o sentinţă arbitrală. Sentinţa arbitrală străină trebuie să tranşeze
asupra fondului diferendului. Atunci cînd părţile litigiului au încheiat o tranzacţie, tranzacţia
poate fi aprobată printr-o încheiere a tribunalului arbitral. Terminologia folosită poate fi diferită:
se întîlneşte, inclusiv, noţiunea de „încheiere (sau sentinţă) în termenii prevăzuţi de părţi”. O
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asemenea încheiere la fel poate fi supusă recunoaşterii şi încuviinţării executării silite, deoarece
ea aprobă o tranzacţie asupra fondului diferendului încheiată între părţi.
De regulă, prin sentinţele arbtrale străine se tranşează diferende apărute din raporturi
comerciale. Deşi mai rar, există sentinţe arbitrale care au fost emise în dispute născute din
raporturi economice, ştiiţifice, sportive, de proprietate intelectuală, etc, precum şi sentinţe
arbtrale pronunţate în diferende apărute din raporturi de investiţii internaţionale între un stat, pe
de o parte, şi un investitor dintr-un alt stat, pe de altă parte. În orice eventualitate, sentinţa
arbitrală străină poate fi recunoscută şi încuviinţată cu executare silită doar dacă a fost
pronunţată într-un diferend născut din raporturi care sunt pasibile soluţionării prin arbitraj, adică
arbitrabile, conform legislaţiei Republicii Moldova.
Pot face obiectul procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite doar
sentinţele arbitrale străine cu caracter patrimonial, prin care, de regulă, se atribuie sau se refuză
atribuirea unei sume de bani.
Sentinţa arbitrală străină trebuie să fie emisă de un tribunal arbitral al unui arbitraj
instituţionalizat sau de către un tribunal arbitral ad-hoc. Sentinţa arbitrală străină nu va fi
recunocută şi executată pe teritoriul Republicii Moldova dacă este emisă de un alt organ, inclusiv
de un organ statal. Sentinţa arbitrală străină trebuie să fie emisă în rezultatul unei proceduri
arbitrale, care să fie conformă unui regulament arbitral sau regulilor pe care părţile litigiului leau convenit să fie aplicabile în procedura arbitrală.
Sentinţa arbitrală trebuie să fie emisă de un tribunal arbitral care a avut competenţă
(jurisdicţie) să statueze asupra diferendului. Fiind un mod consensual şi alternativ de soluţionare
a disputelor, arbitrajul poate avea competenţă doar dacă şi în măsura în care părţile au convenit
în scris să-i atribuie această competenţă. Acordul prin care părţile îi atribuie competenţă
arbitrajului, adică prin care părţile supun arbitrajului disputele din sau în legătură cu contractele
încheiate între ele este numit "convenţie arbitrală". O convenţie arbitrală are (a) un efect juridic
pozitiv şi (b) unul negativ:
(a) efectul pozitiv: Părţile se obligă una faţă de alta să prezinte disputele (litigiile) dintre
ele arbitrajului şi să confere jurisdicţie unui tribunal arbitral asupra disputelor prevăzute în
convenţia arbitrală. Dacă apare o dispută (litigiu) care cade sub incidenţa convenţiei arbitrale,
oricare dintre părţi poate să o prezinte tribunalului arbitral.
(b) efectul negativ: Exclude solicitarea soluţionării disputelor (litigiilor) între părţi într-o
instanţă judecătorească. Prin încheierea convenţiei arbitrale, părţile renunţă la drepturile lor de a
folosi o cale de atac în instanţele judecătoreşti statale. Încheind o convenţie arbitrală, o parte nu
poate s-o disconsidere în mod unilateral şi să supună o dispută pentru soluţinare instanţei
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judecătoreşti. Convenţia de la New York din 1958 obligă statele contractante să recunoască şi să
pună în aplicare aceste două efecte.
Legislaţia internă şi convenţiile internaţionale cer, de regulă, că sentinţa arbitrală străină
trebuie să fie obligatorie şi pronuţată asupra fondului cauzei arbitrale. O sentinţă arbitrală este
obligatorie de la momentul emiterii ei de către tribunalul arbitral. În situaţii excepţionale,
sentinţa încă nu devine obligatorie dacă mai există o cale ordinară de atac care poate fi folosită
de una dintre părţi fie într-o instanţă judecătorească a statului de origine, fie într-o cameră
superioară a arbitrajului care a emis sentinţa arbitrală. Sentinţele arbitrale străine trebuie să
poarte asupra fondului diferendului. Nu sunt sentinţe arbitrale încheierile sau deciziile
procedurale, cele prin care s-au luat măsuri asigurătorii şi cele emise cu executarea provizorie
care, de regulă, nu sunt recunoscute şi nu pot fi executate pe teritoriul altui stat.
Recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine nu va fi posibilă în cazul în care
au fost încălcate principiile fundamentale ale procedurii arbitrale, cum ar fi lipsa notificării
(citării) adecvată a pîrîtului, neînmînarea/netransmiterea corectă a notificării (citaţiei), lipsa
posibilităţii de aşi folosi mijloacele de apărare în procedura arbitrală, tratamentul inegal al
părţilor.
Statul străin, instaţele căruia au emis o hotărîre judecătorească care se cere a fi
recunoscută şi încuviinţată spre executare în Republica Moldova trebuie să fie parte la un tratat,
care prevedere recunoaşterea şi încuviinţarea silită, la care să fie parte şi Republica Moldova,
sau, dacă nu există tratat, între statul străin de origine şi Republica Moldova trebuie să existe
reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor străine. Aşadar, o hotărîre străină poate fi
recunoscută în Republica Moldova doar dacă între ambele state există reciprocitate de
recunoaştere. O hotărîre străină poate fi încuviinţată spre executare silită în Republica Moldova,
dacă între ambele state există reciprocitate cu privire la încuviinţarea silită a hotărîrilor
judecătoreşti ale celuilalt stat. Aşadar, existenţa reciprocităţii de recunoaştere nu presupune în
mod automat existenţa reciprocităţii cu privire la încuviinţarea executării silite. Trebuie să se
stabilească cu precizie care este întinderea regulii cu privire la reciprocitate. La fel, între statul
străin, în care a fost emisă o sentinţă arbitrală străină sau conform legilor căruia a fost emisă
sentinţa arbitrală străină, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, trebuie să existe
reciprocitate de recunoaştere şi reciprocitate de încuviinţare a executării silite. Reciprocitatea
trebuie să fie prevăzută într-un tratat internaţional bilateral sau multilateral la care ambele state
sunt părţi contractante sau în legile interne ale fiecăruia dintre cele două state. În epoca modernă,
aşa numita reciprocitate de fapt nu este aplicată sau a fost aplicată doar foarte rar în domeniul
recunoaşterii şi executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine şi a sentinţelor arbitrale străine.
În capitolele ulterioare se examinează următoarele aspecte ale procedurii de exequatur:
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- procedura sesizării instanţei competente să judece cauzele de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite (capitolul 3);
- procedura de examinare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite
(capitolul 4);
- motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrilor
judecătoreşti străine (capitolul 5);
- motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţelor arbitrale
străine (capitolul 6);
- motive generale de refuz (capitolul 7);
- limitele controlului judiciar (capitolul 8).

3. Procedura sesizării instanţei competente să judece cauzele de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite
Hotărîrile judecătoreşti străine şi sentinţele (hotărîrile) arbitrale străine pot fi recunoscute
şi încuviinţate spre executare silită pe teritoriul Republicii Moldova doar în strictă conformitate
cu procedura pentru recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrilor judecătoreşti străine,
prevăzută la art. 467-471 ale Codului de procedură civilă, sau cu procedura pentru recunoaşterea
şi încuviinţarea executării sentinţelor arbitrale străine, prevăzută la art. 475-476 ale Codului de
procedură civilă.
Instanţa judecătorească competentă să judece cauzele privind recunoaşterea şi
încuviinţarea executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine şi a sentinţelor (hotărîrilor)
arbitrale străine este prevăzută în art. 468 al Codului de procedură civilă. Conform acestui
articol, aceasta este instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze
executarea silită, iar în cazul în care debitorul nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova
ori cînd domiciliul nu este cunoscut, instanţa competentă este instanţa judecătorească în a cărei
circumscripţie se găseşte locul de aflare a bunurilor debitorului asupra cărora se va executa.
Din art. 468 reiese, că instanţele judecătoreşti competente să judece cauzele privind
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine şi a sentinţelor
(hotărîrilor) arbitrale străine sunt Judecătoriile211.
Din art. 468 se înţelege, că atunci cînd nu există un loc unde să se efectueze executarea în
Republica Moldova (pentru că nu există domiciliu/reşedinţă/sediu al persoanei în Republica
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În temeiul Legii nr. 155 de la 05.07.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă a
Republicii Moldova.
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Moldova sau locul de înregistare a persoanei juridice nu este în Republica Moldova 212) sau
atunci cînd nu există bunuri ale debitorului pe teritoriul Republicii Moldova213, nici o instanţă
judecătorească nu va fi competentă, portivit art. 468 în coroborare cu art. 169 alin. 1 lit. (a) ale
CPC, să primească o cerere de recunoaştere şi executare. Prin urmare, instanţa judecătorească, în
care se depune o asemenea cerere, va refuza să primească cererea şi va emite o încheiere de
motivată cu privire la refuzul primirii cererii (conform art. 169 alin. 2). De exemplu, în cazul în
care o persoană juridică străină ar cere recunoaşterea şi executarea unei hotărîri judecătoreşti
străine sau unei sentinţe arbitrale străine împotriva unei alte persoane juridice străine (din acelaşi
stat ca şi persoana juridică solicitantă sau dintr-un alt stat străin), care nu are domiciliul/sediul,
nu este înregistrată în Republica Moldova şi nu are bunuri pe teritoriul Republicii Moldova
asupra cărora poate fi executată hotărîrea judecătorească străină sau sentinţa arbitrală străină.
Într-un asemenea caz, nu există nici un punct de legătură jurisdicţional între debitorul hotărîrii
judecătoreşti străine sau debitorul sentinţei arbitrale străine şi statul Republica Moldova
(instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova), de aceea se va refuza primirea cererii de
recunoaştere şi încuviinţarea a executării silite (conform art. 169 alin. 1 lit. a) al CPC). Situaţia
însă poate fi diferită atunci, cînd pe parcursul procedurii judiciare sau arbitrale în statul de
origine, debitorul avea domiciliu/reşedinţă/sediu sau era înregistrat în Republica Moldova ori
dispunea de bunuri pe teritoriul Republicii Moldova, iar la momentul examinării cererii de
recunoaştere şi încuviinţare a executării a hotărîri judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale
străine nu mai are domiciliu/reşedinţă/sediu sau nu mai este înregistrat în Republica Moldova ori
nu mai are bunuri în Republica Moldova. Într-o asemenea situaţie, instanţa judecătorească în
circumscripţia căreia debitorul a avut ultimul domiciliu/reşedinţă/sediu sau locul de înregistrare
ori a avut bunuri ar fi competentă să examineze cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării.
Instanţa judecătorească trebuie sesizată prin cerere de recunoaştre sau executare a
hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine. Cererea se depune la instanţa
judecătorească competentă să examineze cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării. În
unele tratate internaţionale ale Republicii Moldova se prevede posibilitatea depunerii cerii de
recunoaştere şi încuviinţare a executării silite la instanţa care a adoptat hotărîrea judecătorească
în primă instanţă, iar această instanţă judecătorească o va remite Ministerului Justiţiei din statul
respectiv, care, la rîndul său, o va transmite Ministerului Justiţiei din statul în care se cere
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Deci nu există jurisdicţie in personam.
Deci nu există jurisdicţie in rem.
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încuviinţarea executării silite a hotărîrii judecătoreşti. Ministerul Justiţie o va transmite mai
departe la instanţa judecătorească competentă214.
Cuprinsul cererii de recunoaştre sau executare a hotărîrii judecătoreşti străine sau a
sentinţei arbitrale străine este prevăzut în art. 469 alin. 1 al Codului de procedură civilă (la care
face trimitere şi art. 475 alin.1). În cerere trebuie să se indice:
a) numele sau denumirea creditorului, precum şi al reprezentantului dacă cererea se
depune de acesta, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
c) solicitarea încuviinţării executării silite a hotărîrii, termenul de la care se cere
executarea hotărîrii.
În cerere se indică numerele de telefon, faxul, poşta electronică, alte date, precum şi altă
informaţie pe care creditorul o consideră necesară.
În ceea ce priveşte cererea de recunoaştere sau executare silită a hotărîrilor judecătoreşti
străine, la ea se anexează actele stipulate de tratatul internaţional la care Republica Moldova este
parte.
Astfe, de exemplu, potrivit art.53 al.(2) al Convenţiei cu privire la asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (Minsk, 22.01.1993), la cererea în cauză
se anexează:
a) hotărîrea sau o copie legalizată de pe Convenţie, precum şi actul oficial care atestă că
hotărîrea a intrat în vigoare şi este executorie, sau că hotărîrea este executorie pînă la intrarea ei
în vigoare, dacă acest lucru nu rezultă din cuprinsul hotărîrii;
b) actul din care rezultă că partea, împotriva căreia a fost pronunţată hotărîrea şi care nu a
participat la proces, a fost citată legal şi la timp, iar în cazul incapacităţii ei procesuale a fost
reprezentată în modul cuvenit;
c) actul care atestă executarea parţială a hotărîrii la momentul remiterii ei;
d) actul ce atestă acordul părţilor privind prorogarea convenţională a competenţei.
Un alt exemplu: conform art. 55 alin. 3 al Tratatului între Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală (care se aplică în prezent în relaţiile dintre Republica Moldova,
pe de o parte, şi Republica Cehă şi Republica Slovacă, pe de altă parte), la cerere se anexează:
a) hotărîrea sau copia ei autentificată, precum şi documentul oficial privind intrarea în
vigoare a hotărîrii şi dobîndirea caracterului executoriu, fie că devine executorie pînă la intrarea
în vigoare, dacă aceasta nu rezultă din textul însuşi a hotărîrii;
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b) actul din care rezultă că reclamatul care nu a participat la proces a fost citat în forma
cuvenită şi la timp, iar în cazul incapacităţii procesuale a fost reprezentat în modul
corespunzător.
Dacă în tratatul internaţional nu se indică astfel de acte, la cerere se anexează:
a) copia de pe hotărîrea judecătorească străină, încuviinţarea executării căreia se cere,
legalizată de judecată în modul stabilit;
b) actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine
(caracterul executor), conform legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din
hotărîre;
c) actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată
legal, nu a participat la proces;
d) actul care confirmă executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv.
Actele enumerate la lit. a), b) şi d) se însoţesc de traduceri autorizate şi supralegalizate în
limba de stat a Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 466 ale Codului de
procedură civilă. În raporturile cu statele cu care Republica Moldova a încheiat tratate de
asistenţă juridică, actele respective trebuie doar autentificate (legalizate) de către notar, dacă
astfel este prevăzut în tratatul respectiv. În raporturile cu alte state, care sunt membre ale
Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizării
actelor ce vor fi folosite în străinatate, un document (act) apostilat va fi recunoscut fără a fi
necesare alte proceduri de supralegalizare suplimentare. În sfîrşit, în raporturile cu statele cu care
nu există un tratat de asistenţă juridică şi care nu sunt membre ale Convenţiei de la Haga din 5
octombrie 1961, se vor aplica procedurile de supraliegalizare a actelor prevăzute în dreptul
internaţional.
În cazul în care nu sunt satisfăcute cerinţele prevăzute mai sus, cererii nu i se dă curs,
instanţa judecătorească urmând să comunice faptul încălcării persoanei care a depus cererea şi
acordîndu-i un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor din cerere sau cu privire la
actele care trebuie anexate la cerere.
În ceea ce priveşte cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţelor
arbitrale străine, la ea se anexează:
1) originalul sentinţei arbitrale, autentificat în mod cuvenit, sau o copie a originalului
sentinţei arbitrale, certificată în mod corespunzător. Semnăturile arbitrilor pe orginalul sentinţei
arbitrale străine trebuie să fie legalizate în mod corespunzător, deoarece arbitrii nu sunt
judecători, a căror semnătură este considerată autentică. De asemenea, semnăturile legalizate ale
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arbitrilor trebuie supralegalizate215 sau apostilate216, dacă prevederile convenţiei internaţionale la
care Republica Moldova este partre, nu prevăd altceva217. Cînd se prezintă o copie de pe
orginalul sentinţei arbitrale străine, copia trebuie certificată în mod corespunzător. Prezentarea
unei copii necertificate de pe originalul sentinţei arbitrale străine nu este considerată ca
satisfăcând această condiţie;
2) originalul convenţiei arbitrale sau o copie a originalului, certificată în mod
corespunzător. Convenţia arbitrală este validă doar dacă a fost încheiată în formă scrisă 218. Dacă
convenţia arbitrală este în forma unei clauze compromisorii în contractul principal, se prezintă
contractul în original, semnat de părţi, sau partea contractului, în care a fost înserată clauza
compromisorie. Se admite prezentarea unei copii certificate de pe contractul în care clauza
compromisorie a fost înserată. Prezentarea unei copii necertificate de pe originalul contractului
principal sau de pe documentul original, care conţine clauza compromisorie, nu va fi considerată
ca satisfăcînd prezenta condiţie;
3) traducerea legalizată a sentinţei arbitrale şi a convenţiei arbitrale în limba de stat a
Republicii Moldova, dacă sentinţa arbitrală sau convenţia arbitrală este redactată într-o altă
limbă, decît limba de stat a Republicii Moldova. Traducerea trebuie legalizată/autentificată în
condiţiile prevăzute de lege. Dacă cel puţin una dintre condiţiile descrise mai sus nu este
întrunită, instanţa judecătorească nu va da curs cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării
sentinţei arbitrale străine, urmând să comunice faptul încălcării persoanei care a depus cererea şi
acordîndu-i un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor din cerere sau care se referă la
actele ce trebuie anexate la cerere.
Dacă cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţelor arbitrale
străine nu întruneşte condiţiile prevăzute, ei nu i se dă curs, instanţa judecătorească urmând să
comunice faptul încălcării persoanei care a depus-o şi acordîndu-i un termen rezonabil pentru
înlăturarea neajunsurilor privitor la cerere sau la actele ce trebuie anexate la cerere.
Instanţa judecătorească nu poate scoate cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării hotărîrii judecătoreşti sau a sentinţei arbitrale străine de pe rol conform art. 267 CPC,
cu excepţia prevederii lit. b), c) şi d) ale acestui articol.
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4. Procedura de examinare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite
Procedura de examinare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a
hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine este prevăzută de art. 470 al Codului
de procedură civilă (la care face trimitere şi art. 475 alin. 1 al CPC). Cererea se examinează în
şedinţă de judecată, cu înştiinţarea legală a debitorului despre locul, data şi ora examinării.
Neprezentarea din motive neîntemeiate a debitorului citat legal nu împiedică examinarea cererii.
Art. 470 al Codului de procedură civilă nu conţine o prevedere expresă despre înştiinţarea
legală a creditorului despre locul, data şi ora examinării cererii de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine. Art. 470 prevede
doar că instanţa judecătorească trebuie să înştiinţeze legal debitorul despre locul, data şi ora
examinării pricinii. Creditorul hotărîrii judecătoreşti sau sentinţei arbitrale străine însă are
dreptul de a participa la examinarea cauzei în mod personal sau printr-un reprezentant. Părţile
procedurii de recunoaşetre şi încuviinţare a executării silite trebuie să fie tratate egal. Creditorul
poate depune în instanţa judecătorească o cerere, solicitînd să fie înştiinţat despre locul, data şi
ora examinării cauzei pentru a participa la examinare. Instanţa judecătorească va putea admite
această cerere, înştiinţîndu-l pe creditor în ordinea şi modul stabilit. Neprezentarea din motive
neîntemeiate a creditorului sau reprezentantului său citat legal nu va împiedica examinarea
cererii.
Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine trebuie să
informeze în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre locul, data şi ora examinării cererii de
recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei
arbitrale străine Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care
este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor
aferente. Prezenţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a
Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine este
obligatorie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a
Moldovei, legal citaţi şi informaţi, nu împiedică examinarea cauzei.
Instanţa judecătorească poate satisface cererea întemeiată a debitorului privind amînarea
examinării cererii, înştiinţîndu-l despre locul, data, ora reluării examinării cererii.
La cererea debitorului hotărîrii judecătoreşti străine sau sentinţei arbitrale străine, instanţa
judecătorească din Republica Moldova va verifica dacă s-a prescris dreptul de a cere
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite. Art. 467 alin. 3 al CPC prevede termenul de 3 ani
de la data rămînerii hotărîrii judecătoreşti străine definitive, potrivit legii statului în care a fost
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pronunţată, pentru înaintarea spre executare silită în Republica Moldova. Termenul de prescripţie
de 3 ani începe să curgă pentru hotărîrea judecătorească străină de la data rămîneriiei ei
definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată. În caz de omitere a termenului de
prescripţie din motive justificate, conform art. 467 alin. 3 CPC, instanţă judecătorească a
Republicii Moldova poate, la cererea creditorului, să-l repună în termen în modul stabilit de
Codul de procedură civilă (art. 116 CPC). Dacă termenul de prescripţie a expirat conform
dreptului statului de origine, acest lucru poate fi invocat de către debitor în instanţa
judecătorească a Republicii Moldova.
Codul de procedură civilă nu conţine însă o prevedere expresă pentru termenul de
prescriere pentru înaintarea spre executare silită în Republica Moldova a sentinţelor arbitrale
străine. Totuşi, cu privire la acestea se va aplica termenul prevăzut pentru hotărîrile judecătoreşti
străine, în conformitate cu art. 467 alin. 3 CPC. În timp ce termenul de prescripţie de 3 ani
începe să curgă pentru hotărîrea judecătorească străină de la data rămîneriiei ei definitive,
potrivit legii statului în care a fost pronunţată, termenul de prescripţie de 3 ani pentru o sentinţă
arbitrală străină începe să curgă de la momentul cînd sentinţa arbitrală străină a devinit
obligatorie pentru părţi, conform dreptului statului în care a fost emisă sentinţa arbitrală străină.
Aceasta reiese în mod implicit din art. 476 alin. 1 lit. f) al Codului de procedură civilă.
În sensul prescrierii în termen de 3 ani a dreptului de a înainta spre executare silită în
Republica Moldova a sentinţelor arbitrale străine sunt şi prevederile coroborate ale art. 11 lit.f,
art. 14 alin. 4, art. 156 ale Codului de executare al Republicii Moldova.
Cînd se pronunţă asupra refuzului cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite
pe motiv de prescriere a dreptului de a cere recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite,
instanţa judecătorească din Republica Moldova nu se expune asupra existenţei sau lipsei
motivelor prevăzute la art. 471 alin. 1 al CPC sau a motivelor prevăzute la art. 476 al CPC, după
caz. În cazul în care creditorul depune o cerere de repunere în termen şi această cerere este
admisă, instanţa judecătorească se va expune asupra lipsei sau existenţei motivelor prevăzute la
art. 471 alin. 1 al CPC sau la art. 476 al CPC, după caz. Dacă odată cu depunerea cererii de
recunoaştere şi încuviinţare a executării va fi invocată şi repunerea în termenul de prescripţie
omis de către creditor, instanţa judecătorească va soluţiona cererea în volum deplin cu adoptatea
încheierii respective.
Dacă recunoaştrea şi încuviinţarea executării silite nu este prevăzută într-un tratat
internaţional la care atît statul de origine al hotărîrii, cît şi Republica Moldova sunt părţi,
recunoaşterea şi încuviinţarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine poate fi admisă în temeiul
reciprocităţii privind efectele hotărîrilor judecătoreşti străine, condiţie care este prevăzută în art.
467 alin. 1 al CPC. În ceea ce priveşte reciprocitatea, instanţa judecătorească din Republica
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Moldova trebuie să verifice existenţa reciprocităţii între statul de origine al hotărîrii şi Republica
Moldova. Condiţia reciprocităţii poate fi prevăzută într-un tratat sau acord internaţional sau în
actul de ratificare a tratatului sau acordului internaţional de către Republica Moldova ori într-o
lege al statului de origine.
Condiţia reciprocităţii în această materie este un element obligatoriu, dacă nu există un
tratat internaţional între cele două state, iar existenţa reciprocităţii trebuie probat cu precizie de
către creditor. Instanţa judecătorească din Republica Moldova are obligaţia să constate cu
precizie existenţa sau lipsa reciprocităţii. Dacă instanţa judecătorească constată lipsa existenţei
reciprocităţii între statul străin, în care a fost emisă sentinţa, şi Republica Moldova, instanţa va
emite o încheiere privind refuzul recunoaşterii şi încuviinţării sentinţei arbitrale străine. Dacă
instanţa judecătorească constată existenţa reciprocităţii, ea poate purcede la examinarea lipsei
sau existenţei motivelor prevăzute la art. 471 alin. 1 CPC.
În materia recunoaşterii şi încuviinţării silite a sentinţelor arbitrale străine, în Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru
recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine din 1958 de la New York s-a făcut
următoarea rezervă la Convenţie: „2) Convenţia va fi aplicată de către Republica Moldova pe
bază de reciprocitate numai la sentinţele arbitrale pronunţate pe teritoriul unui alt stat parte la
convenţie”. Prin urmare, sentinţele arbitrale străine, pronunţate pe teritoriul unui stat, care nu
este state parte la Convenţia din 1958 de la New York, nu vor putea fi recunoscute şi executate
pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia sentinţelor arbitrale străine pronuţate (emise) pe
teritoriul unui stat cu care Republica Moldova are încheiat un tratat (acord, convenţie) în care se
prevede recunoaşterea şi executarea reciprocă a sentinţelor arbitrale străine.
Dacă recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite este prevăzută într-un tratat sau dacă
există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor (sentinţelor) străine, instanţa
judecătorească poate trece la examinarea probelor prezentate de către ambele părţi şi la
ascultarea explicaţiilor debitorului. Instanţa poate, după caz, să ceară explicaţii creditorului şi să
interogheze debitorul privitor la cererea depusă de către creditor. Instanţa judecătorească va
putea să ceară explicaţii instanţei judecătoreşti străine emitente sau tribunalului arbitral străin
emitent. La examinarea cauzei, instanţa judecătorească aplică în mod corespunzător prevederile
Codului de procedură civilă.
Instanţa judecătorească va verifica doar existenţa sau lipsa motivelor de refuz (prevăzute
la art. 471 alin. 1 sau art. 467 alin. 1 şi 2 ale CPC, după caz) a recunoaşterii şi încuviinţării
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine. Motivele
respective sunt descrise la capitolele 5 şi 6 mai jos.
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Instanţa judecătorească nu poate proceda la reexaminarea/modificarea fondului hotărîrii
judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine. Instanţa judecătorească nu poate
revizui/modifica nimic în ceea ce este prevăzut în horărîrea judecătorească străină sau în sentinţa
arbitrală străină, nici din punctul de vedere al dreptului material al Republicii Moldova, nici din
punctul de vedere a al dreptului străin. Instanţa judecătorască poate doar să admită, total sau
parţial, recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrii sau sentinţei arbitrale străine ori să
refuze, total sau parţial, recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii sau sentinţei
arbitrale străine.
După ascultarea explicaţiilor debitorului (sau şi a solicitantului) şi examinarea probelor
prezentate de către părţi, instanţa judecătorească pronunţă o încheiere de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite sau o încheiere de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării
silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine. Încheierea trebuie să
corespundă prevederilor art. 270 al Codului de procedură civilă.
În cazul în care hotărîrea judecătorească străină sau sentinţa arbitrală străină conţine
soluţii asupra mai multor capete de cerere disociabile, încuviinţarea executării silite poate fi
acordată separat pentru fiecare sau pentru mai multe capete de cerere disociabile.
În procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării nu se admite încheirea
tranzacţiei între creditor şi debitor în privinţa recunoaşterii şi executării hotătîrii judecătoreşti
străine sau sentinţei arbitrale străine.
În procedura pornită conform cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării sentinţei
arbitrale străine, instanţa judecătorească din Republica Moldova poate amîna emiterea încheierii
asupra cererii cretitorului, dacă va considera că amînarea este raţională în conformitate cu art.
476 alin. 3 al CPC (precum şi art. 39 alin. 2 al Legii cu privire la arbitrajul comercial
internaţional şi art. VI al Convenţiei pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale
străine) atunci cînd în statul străin unde s-a emis sentinţa arbitrală sau în confirmitate cu al cărui
drept aplicabil s-a emis sentinţa arbitrală (adică în statul de origine al sentinţei arbitrale) a fost
depusă în instanţa judecătorească o cerere privind desfiinţarea sau suspendarea executării
sentinţei arbitrale străine. Articolul 476 alin. 3 al CPC nu prevede dacă instanţa judecătorească
din Republica Moldova trebuie să se pronunţe asupra amînării emiterii încheierii doar la cererea
creditorului sau poate să se pronuţe şi atunci cînd în materialele dosarului se conţine informaţia
că a fost depusă în instanţa judecătorească străină o cerere de desfiinţare sau suspendare a
executării sentinţei arbitrale străine. Alin. 3 prevede numai că dacă desfiinţarea sau suspendarea
sentinţei arbitrale străine a fost cerută în faţa unei instanţe judecătoreşti din statul de origine al
sentiţei arbitrale, instanţa judecătorească din Republica Moldova poate, dacă consideră indicat
(oportun) în circumstanţele cazului concret, să amîne emiterea încheierii asupra cererii
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creditorului de recunoaştere şi executare silită a sentinţei arbitrale străine. În cazul în care
amînarea emiterii încheierii este solicitată de către debitor, el trebuie să probeze că cererea de
desfiinţarea sau suspendare a fost legal depusă în instanţa judecătorească în statul de origine al
sentinţei străine. Deci nu este necesar ca la momentul solicitării amînării să existe deja o decizie
a instanţei judecătoreşti din statul străin de origine cu privire la desfiinţarea sau suspendarea
sentinţei arbitrale. Prin urmare, instanţa judecătorească din Republica Moldova poate, dacă
consideră îndicat, să amîne emiterea încheierii în procedura de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite în cazul în care au fost depuse probe suficiente că în statul de origine al sentinţei
arbitrale a fost iniţiată sau se desfăşoară o procedură de contestare (desfiinţare, anulare) a
sentinţei arbitrale sau o procedură de suspendare a sentinţei arbitrale (de suspendare a executării
sentinţei arbitrale străine). Aceasta se bazează pe raţiunea, că obiectul procedurii recunoaşterii şi
încuviinţării executări în faţa instanţei judecătoreşti din Republica Moldova este sentinţa
arbitrală străină şi nu actele judecătoreşti ale instanţei judecătoreşti străine. Admiterea sau
respingerea cererii depusă în baza art. 476 alin. 3 CPC de către debitorul sentinţei arbitrale
străină urmează a fi motivată de către instanţa judecătorească. În cazul admiterii cererii, instanţa
judecătorească trebuie să motiveze ”raţionalitatea” (oportunitatea) amânării emiterii încheierii.
Suspendarea sentinţei arbitrale în statul origine al sentinţei arbitale nu este un efect
(automat) de drept al desfăşurării procedurii de contestare (desfiinţare, anulare) în instanţa
judecătorească a statului de origine al sentinţei arbitale. Prin urmare, debitorul trebuie să probeze
suspendarea executării print-un act (o încheiere, decizie) emis de către instanţa judecătorească
din statul de origine al sentinţei arbitrale.
Conform art. 471 alin. 2 (la care se referă şi art. 475 alin. 1 al CPC), copia de pe
încheierea privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine
sau a sentinţei arbitrale străine sau de pe încheierea de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine se expediază de
către instanţa judecătorească creditorului şi debitorului în termen de 3 zile de la data pronunţării.
Încheierea poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în termenele prevăzute de
CPC.
În temeiul hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străiine şi încheierii,
rămase irevocabile, de recunoaştere şi încuviinţare a executării ei silite, se eliberează un titlu
executoriu, care se expediază executorului judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în care
executorul judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică prevederile art. 15 şi 30 ale Codului de
executare.
În conformitate cu art. 14 al Codului de executare, în cazul în care hotărîrea instanţei de
judecată străine sau a senţinţei arbitrajului internaţional a fost recunoscută şi încuviinţată spre
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executare pe teritoriul Republicii Moldova, în titlul executoriu se indică atît denumirea instanţei
de judecată străine sau a arbitrajului internaţional, precum şi denumirea instanţei de judecată din
Republica Moldova care a recunoscut şi a încuviinţat executarea acestei hotărîri/sentinţe.
În conformitate cu art. 156 al Codului de executare, hotărîrile judecătoreşti şi hotărîrile
arbitrale străine se primesc spre executare şi se execută numai în cazul în care executarea lor a
fost recunoscută şi încuviinţată conform procedurii stabilite în capitolul XLII din Codul de
procedură civilă. În cazul executării hotărîrilor judecătoreşti şi a hotărîrilor arbitrale străine,
instanţă de judecată competentă în a examina demersurile executorului judecătoresc privind
explicarea hotărîrii, schimbarea modului şi a ordinii de executare, amînarea sau eşalonarea
executării ei va fi instanţa judecătorească care a încuviinţat executarea hotărîrii.
5. Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrilor
judecătoreşti străine
Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrii judecătoreşti
străine sunt prevăzute la art. 471 alin. 1 al CPC. Motivele de refuz sunt prevăzute în mod
exhaustiv în acest articol. Ele se mai numesc şi excepţii de nerecunoaştere şi neîncuviinţare a
executării silite. La rîndul lor, motivele de refuz prevăzute la art. 471 alin. 1 sunt de două tipuri:
(i) motive care trebuie ridicate şi probate de către partea contra căreia hotărîrea este invocată,
adică de către debitor, şi sunt prevăzute la art. 471 alin. 1 lit. a), b), d), f), g) al CPC şi (ii) motive
care se constată din oficiu (ex-officio) de către instanţa judecătorească, care sunt prevăzute la art.
471 alin. 1 lit. c) şi e).
(i) Debitorul, adică cel împotriva căruia a fost emisă hotărîrea judecătorească străină
poate invoca doar motivele (exceţiile) prevăzte la art. 471 alin. 1 lit. a), b), d), f), g) al CPI, nu şi
alte motive sau excepţii. Acestea sunt următoarele:
a) hotărîrea, conform legislaţiei statului pe al cărui teritoriu a fost pronunţată, nu a
devenit irevocabilă sau nu este executorie;
O hotărîre străină poate fi încă revocabilă în statul de origine, dar să fie executorie în acel
stat şi, într-un asemenea caz, ea poate fi recunocută şi încuviinţată spre executare silită în
Republica Moldova, deoarece situaţiile prevăzut la lit. a) nu sunt cumulative, ci alternative (este
folosit cuvîntul „sau”, nu „şi”).
Dacă hotărîrea străină poate fi supusă apelului ordinar în statul de origine, de regulă ea nu
poate fi recunocută şi încuviinţată spre executare în Republica Moldova.
O hotărîre străină devine irevocabilă atunci, cînd ea nu mai este susceptibilă de o cale de
recurs extraordinară în statul de origine.
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b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării
la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii;
Procesul judiciar în statul de origine trebuie să întrunească cel puţin un minim de cerinţe
de echitate. Acest standard minim include dreptul părţilor de a participa la proces, personal sau
prin reprezentant, fiind înştiinţate în mod legal cu privire la locul, data şi ora examinării cauzei
civile, pentru a-şi pune în valoare mijloacele de apărare. De asemenea, standardul minim conţine
dreptul de a fi ascultat cu privire la probe şi dreptul la o decizie imparţială din partea instanţei
judecătoreşti.
Reclamantul şi instanţa judecătorească din statul de origine sunt obligate să ia măsuri
rezonabile pentru a determina adresa la care să expedieze înştiinţarea, în special atunci cînd nu se
cunoaşte cu certitudine adresa pîrîtului, şi să deţină probe independente cu privire la eforturile lor
în acest sens. Dacă asemenea eforturi rezonabile nu au fost întreprinse, spre exemplu în cazul în
care înştiinţările trimise erau returnate ca fiind neprimite, instanţa judecătorească din Republica
Moldova poate refuza recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite. În unele cazuri, termenul
indicat în înştiinţare pentru a se prezenta în instanţa judecătoerească sau pentru a prezenta probe
(documente) poate fi considerat inadecvat, dacă circumstanţele cazului nu au fost uzuale (de
exemplu, îmbolnăvirea subită a uneia dintre părţi sau a reprezentantului său; o catastrofă
naturală) .
Dacă partea a participat activ în proces în statul de origine, poate fi imposibil pentru ea să
invoce mai tîrziu că înştiinţarea a fost inadecvată.
Neparticiparea pîrîtului în procesul judiciar nu poate fi prin ea însăşi un motiv de refuz al
recunoaşterii şi executării silite, în cazul în care el a decis să nu se prezinte în proces în statul de
origine. Dacă pîrîtul a refuzat el însuşi să se prezinte în proces, instanţa judecătorească din
Republica Moldova va putea determina că acest fapt nu constituie o încălcare a procesului
echitabil în statul de origine.
Dreptul la un proces echitabil poate fi încălcat prin refuzul instanţei judecătoreşti de a
acorda pîrîtului posibilitatea de a-şi prezenta opinia cu privire la încheierea unui expert, sau cînd
pîrîtului i se atribuie un termen mai scurt decît celeilalte părţi pentru a-şi prezenta apărarea, sau
cînd nu au fost admişi martorii cheie în procesul judiciar.
Debitorul hotărîrii judecătoreşti străine trebuie să probeze declaraţiile sale privind
neînştiinţarea sau înştiiţarea necuvenită, lipsa unui proces echitabil, imposilitatea de a-şi pune în
valoare mijloacele de apărare sau alte declaraţii pe care le face în scopul refuzului recunoaşterii
şi încuviinţării executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine.
c) există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova
emisă în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau
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în procedura instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova se află în judecată o pricină în litigiul
dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri la data sesizării
instanţei străine;
În cazul hotărîrilor incompatibile (conflictuale), trebuie să existe o triplă identitate: a
părţilor, a obiectului, şi a temeiului. Identitatea părţilor prespune că aceleaşi părţi au fost
prezente sau reprezentate cu ocazia primei hotărîri. Identitatea obiectului înseamnă că cererea
tinde spre acelaşi scop/obiectiv. Identitatea temeiului înseamnă că normele juridice pe care se
bazează cererea, precum şi faptele şi actele litigioase sunt aceleaşi. Aceste trei părţi componente
trebuie să fie confirmate în mod global şi nu în mod izolat. Astfel, un temei juridic nou sau
adiţional poate să nu fie suficient pentru a pretinde că există o cauză/pricină nouă. Asta, deoarece
este de datoria solicitantului să prezinte odată cu prima sa cerere în instanţă toate temeiurile
juridice pe care el îşi întemeiază cererea.
d) a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită şi
cererea creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii
Moldova;
Art. 467 alin. 3 al CPC prevede termenul de 3 ani de la data la care hotărîrea
judecătorească străină a devenit irevocabilă sau executorie, potrivit legii statului în care a fost
pronunţată, pentru înaintarea spre executare silită în Republica Moldova. Termenul de prescripţie
de 3 ani începe să curgă pentru hotărîrea judecătorească străină de la data rămîneriiei ei
definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată. În caz de omitere a termenului de
prescripţie din motive justificate, conform art. 467 alin. 3 CPC, instanţă judecătorească a
Republicii Moldova poate, la cererea creditorului, să-l repună în termen în modul stabilit de
Codul de procedură civilă (art. 116 CPC). Instanţa judecătorească a Republicii Moldova poate
însă să refuze repunerea în termen, ceea ce va cauza refuzul recunoaşterii şi încuviinţării
executării silite a hotărîrii străine în Republica Moldova.
e) hotărîrea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura din
străinătate.
Cu privire la noţiunea de fraudă a se vedea punctul 13/2 din Hotărîrea Plenului CSJ
„Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind
recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine pe teritoriul Republicii
Moldova în cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială nr.7 din 23 februarie 1998, cu
modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999.
Simple diferenţe de procedură care pot să existe între statul de origine şi Republica
Moldova nu justifică aplicarea motivului prevăzut la lit. g). Lipsa competenţei jurisdicţionale a
instanţei judecătoreşti străine poate satisface condiţia prevăzută la lit. g). Condiţia prevăzută la
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lit. g) este satisfăcută şi atunci, cînd părtea împotrivă căreia a fost emisă hotărîrea nu a avut
posibilitatea să-şi folosească mijloacele de apărare în instanţă. Dacă hotărîrea străină s-a bazat pe
fraudă sau abuz de procedură, recunoaşterea şi încuviinţarea executării va fi de regulă respinsă.
O altă excepţie care poate fi ridicată în temeiul lit. g) este aceea că hotărîrea străină a fost emisă
într-un sistem judiciar care nu este în general echitabil, deoarece conform constituţiei sau legilor
statului străin de origine nu este garantat un proces echitabil. Această excepţie poate ridica însă
probleme de suveranitate şi egalitate între state, deoarece ea invită instanţa judecătorească din
statul unde se cere recunoaşterea să se pronunţe asupra întregului sistem de drept străin. Prin
urmare, această excepţie poate fi admisă, dar în circumstanţe destul de precise.
Motivele sau excepţiile prevăzute mai sus trebuie interpretate şi aplicate în mod restrictiv
de către instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite. Instanţa judecătorească nu va intra în examinarea fondul cauzei în care a fost
emisă hotărîrea judecătorească străină.
Dacă cel puţin unul din motivele indicate în art. 471 alin. 1 a), b), d), f), g) CPC a fost
probat pe deplin de către cel împotriva căruia a se cere a fi recunoscută şi executată hotărîrea
judecătorească străină, instanţa judecătorească va refuza recunoaşterea şi încuviinţarea executării
silite a hotărîrii străine.
(ii) Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrii
judecătoreşti străine, care se constată din oficiu (ex-officio) de către instanţa judecătorească care
soluţionează cazul privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii judecătoreşti
străine, sunt prevăzute în art. 471 alin. 1 lit. c) şi e) al CPC. Aceste motive trebuie să fie stabilite
din oficiu de către instanţa judecătorească, independent de faptul dacă au fost sau nu invocate de
către debitor. Debitorul poate invoca aceste două motive, dar este oblgaţia instanţei judecătoreşti
să stabilească din oficiu prezenţa lor pentru a refuza recunoaşterea şi încuviinţarea executării.
Motivele prevăzute la art. 471 alin. 1 lit. c) şi e) CPC constituie excepţii de nerecunoaştere şi
neîncuviinţare a executării silite, ele fiind următoarele:
a) examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova;
b) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea
Republicii Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice.
Motivele prevăzute la art. 471 alin. 1 lit. c) şi e) protejează interesele publice ale statului
Republica Moldova, de aceea instanţele judecătoreşti trebie să le aplice din oficiu (ex-officio)
cînd au pe rol o cauză privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite.
În ceea ce priveşte competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova în procese cu elemente de extraneitate (elemente internaţionale), ea este prevăzută în
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legislaţia internă, precum şi în unele tratate internaţionale. În special, art. 461 al CPC conţine o
listă şi unele criterii de exclusivitate. Astfel, de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti
ale Republicii Moldova sînt procesele cu element de extraneitate în care:
a) acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe teritoriul Republicii
Moldova;
b) bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul asigurat se află în Republica Moldova;
c) pretenţiile decurg dintr-un contract de transport, iar cărăuşii ori punctele de plecare sau
sosire se află în Republica Moldova;
d) procesul se referă la abordajul unor nave sau aeronave, precum şi la asistenţa ori
salvarea unor persoane sau a unor bunuri în largul mării, dacă nava sau aeronava are naţionalitate
moldovenească, ori locul de destinaţie sau primul port sau aeroport unde nava sau aeronava a
ajuns se află pe teritoriul Republicii Moldova;
e) nava sau aeronava a fost sechestrată în Republica Moldova;
f) procesul are ca scop declararea insolvabilităţii sau orice altă procedură judiciară
privind încetarea plăţilor în cazul unei societăţi comerciale străine cu sediu în Republica
Moldova;
g) la data depunerii cererii de desfacere, anulare sau declarare a nulităţii căsătoriei,
precum şi în alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobile din străinătate, ambii
soţi domiciliază în Republica Moldova, iar unul dintre ei este cetăţean al Republicii Moldova sau
apatrid;
h) ultimul domiciliu al celui decedat sau bunurile lui se află pe teritoriul Republicii
Moldova.
Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova examinează pricinile în procedură
specială dacă:
a) solicitantul constatării unui fapt care are valoare juridică este domiciliat în Republica
Moldova sau faptul a avut sau are loc pe teritoriul ei;
b) persoana în a cărei privinţă se solicită încuviinţarea adopţiei, declararea capacităţii
depline de exerciţiu (emanciparea), declararea incapacităţii totale sau parţiale, încuviinţarea
spitalizării forţate şi tratamentului forţat, efectuării examenului psihiatric, spitalizării în
staţionarul de psihiatrie sau prelungirii termenului de spitalizare fără liberul consimţămînt este
cetăţean al Republicii Moldova sau are domiciliu în Republica Moldova;
c) persoana în a cărei privinţă se solicită declararea dispariţiei fără urmă sau decesului
este cetăţean al Republicii Moldova sau a avut pe teritoriul ei ultimul domiciliu cunoscut şi de
soluţionarea acestei probleme depinde apariţia de drepturi şi obligaţii pentru persoane fizice sau
organizaţii cu domiciliu sau sediu în Republica Moldova;
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d) s-a depus o cerere de declarare a nulităţii unui titlu de valoare la purtător pierdut sau a
unui titlu de valoare la ordin eliberat de o persoană fizică sau unei persoane fizice domiciliate în
Republica Moldova ori eliberat de o organizaţie sau unei organizaţii care are sediu în Republica
Moldova ori o cerere de restabilire în dreptul asupra lor (procedura de chemare);
e) s-a depus o cerere cu privire la declararea fără stăpîn a unui bun mobil care se află pe
teritoriul Republicii Moldova sau o cerere cu privire la declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn amplasat pe teritoriul Republicii Moldova;
f) cererea de constatare a inexactităţii înscrierii în registrul de stare civilă îndeplinite de
organul Republicii Moldova priveşte un cetăţean al Republicii Moldova sau un apatrid;
g) cererea urmăreşte contestarea unui act notarial sau a unui act emis de un alt organ al
Republicii Moldova ori se referă la refuzul de a îndeplini un act.
Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova recunosc clauzele de prorogare a
competenţei instanţelor judecătoreşti ale unui stat (clauzele de alegere a instanţei competente),
incluse în contractele internaţionale. Hotărîrile străine care au fost obţinute de către una din părţi
de la instanţe judecătoreşti prin încălcarea unor asemenea clauze contractuale de alegere a
instanţelor judecătoreşti competente nu vor fi mai curînd recunoscute şi încuviinţate spre
executare în Republica Moldova. Unele convenţii internaţionale prevăd că litigiile transmise prin
acordul părţilor (acord de alegere a instanţei competente) unei anumite instanţe fac parte din
competenţa exclusivă a acelei instanţe aleasă de părţi219.
Cu privire la noţiunile de suveranitate, securitate şi ordine publică a se vedea p. 13/1 din
Hotărîrea Plenului CSJ „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale
străine pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială nr.7
din 23 februarie 1998, cu modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr.38 din 20 decembrie
1999.
În ceea ce priveşte ordinea publică, deşi legea nu o defineşte, se înţelege, în primul rînd,
principiile fundamentale, care se referă la justiţie şi moralitate, pe care statul le protejează şi, în
al doilea rînd, normele imperative (norme de aplicare imediată) care servesc intereselor politice,
economice şi sociale de bază ale statului (a se vedea art. 1582 alin. 1 al Codului civil). Principiile
fundamentale sunt prevăzute în mod expres în legile statului sau se deduc din legile sale
(majoritatea principiilor constituţionale fac parte din ordinea publică). Normele imperative
(norme de aplicare imediată) sunt, de regulă, prevăzute în mod expres în legile statului. Instanţa
judecătorească, care examinează cauza de recunoaştere şi executare, determină conţinutul
oridinii publice de drept internaţional privat în fiecare caz concret.
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A se vedea, de exemplu, Convenţia privind acordurile de alegere a forului, adoptată la Haga, la 30 iunie 2005.
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Ordinea publică din Republica Moldova se divizează în ordinea publică de drept intern şi
ordinea publică de drept internaţional privat220. Ordinea pubică de drept internaţional privat are
un domeniu mai restrîns decât ordinea publică de drept intern şi este mai flexibilă decît ultima.
Ordinea publică de drept internaţional privat se aplică în raporturile cu elemente de extraneitate,
cum ar fi rapoturi civile sau comerciale internaţionale, iar ordinea publică de drept intern se
aplică raporturilor juridice interne. Dat fiind caracterul străin (de extraneitate) al hotărîrii
judecătoreşti străine, ordinea publică de drept internaţional privat a Republicii Moldova se aplică
la recunoaşterea şi executarea hotărîrii străine.
Ordinea publică este procesuală sau materială, după cum principiile fundamentale şi
normele imperative ţin de dreptul procesual sau de dreptul material. Excepţia (obecţia) de ordine
publică se ridică (se invocă) pentru a nu recunoaşte şi a nu executa o hotărîre străină când aceasta
ar încălca principiile fundamentale procedurale ale Republcii Moldova (excepţia de ordine
publică procesuală) dacă ar fi recunoscută sau admisă spre executare ori pentru a împiedica
aplicarea unei norme de drept material străin care ar încălca principile fundamentale ale dreptului
material al Republici Moldova (excepţia de ordine publică materială, a se vedea art. 1581 al
Codului civil) dacă ar fi admisă spre aplicare. Instaţa judecătorească, care soluţionează o cauză
de recunoaştere şi executare a unei hotărîri judecătoreşti străine, examinează dacă recunoaşterea
şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii străine pe teritoriul Republicii Moldova este
compatibilă sau nu cu constrîngerile de ordine publică. Încălcărea ordinii publice trebuie să fie
evidentă, efectivă şi concretă pentru a se admite excepţia de ordine publică. Cînd se examinează
compatibilitatea recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrii străine cu ordinea
publică, ordinea publică trebuie interpretată în sens îngust şi trebuie să se aibă în vedere şi
respectarea obligaţiilor rezultante din tratatele şi acordurile internaţionale, la care statul
Republica Moldova este parte.
O încălcare (violare) a principiilor fundamentale a dreptului Republicii Moldova există
atunci când o hotărîre judecătorească străină contravine însăşi ideii de justiţie într-un mod
inacceptabil, cînd ea poate duce la un rezultat care este inadmisibil din punctul de vedere al
conştiinţei juridice în Republica Moldova. Ordinea publică are la bază dimensiuni
constituţionale, astfel încît, dacă ordinea publică care este respinsă în hotărîrea/sentinţa străină
este consfinţită în Constituţie, refuzul recunoaşterii şi executării hotărîrii/sentinţei străine este
considerată a fi obligatorie din punct de vedere constituţional. O încălcare minoră privind dreptul
material aplicabil şi dreptul procesual aplicabil asupra hotărîrii judecătoreşti străine poate să nu
fie suficiente pentru a constitui o încălcare a ordinii publice.
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Un alt motiv (excepţie) de nerecunoaştere şi neadmitere a încuviinţării executării silite în
cazul în care se prejudiciază suveranitatea sau se amenintă securitatea Republicii Moldova.
Atunci, cînd instanţa judecătorească va stabili, că prin recunoaşterea şi executarea hotărîrii
judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova se va aduce atingere suveranităţii sau
securităţii statului, instanţa va putea refuza recunoaşterea şi executarea hotărîrii străine.
Dacă cel puţin unul din motivele indicate în art. 471 alin. 1 c) şi e) CPC a fost stabilite de
către instanţa judecătorească care judecă cererea de recunoştere şi încuviinţare a executării
hotărîrii judecătoreşti străine, ea va refuza recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a
hotărîrii străine.
6. Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţelor arbitrale
străine
Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale
străine sunt prevăzute în Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale
străine (din 1958 de la New York), la care Republica Moldova este parte (în vigoare pentru
Republica Moldova de la 17 decembrie 1998). Republica Moldova a transpus în legislaţia internă
condiţiile prevăzute de această Convenţie (în art. IV şi V) prin intermediul art. 475 alin. 2 şi art.
476 ale Codului de procedură civilă. Republica Moldova a transpus, de asemenea, în legislaţia
internă Legea-moldel UNCITRAL (CNUDCI) cu privire la arbitrajul comercial internaţional
prin intermediul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional. Art. art. 38 alin. 2 şi art. 39
ale Legii cu privire la abitrajul comercial internaţional prevăd motivele de refuz a recunoaşterii şi
încuviinţării silite a sentinţei arbitrale străine. În caz de conflict între diverse dispoziţii, prioritate
va avea Convenţia.
Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale
străine sunt de două tipuri: (i) motive care trebuie ridicate şi probate de către partea contra căreia
sentinţa este invocată, adică de către debitor, şi (ii) motive care se constată din oficiu (ex-officio)
de către instanţa judecătorească.
(i) Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale
străine care trebuie invocate de către partea contra căreia sentinţa arbitrală este invocată sunt
prevăzute în art. 476 alin. 1 al Codului de procedură civilă221 (şi art. 38 alin. 1 lit.a) al Legii cu
privire la arbitrajul comercial internaţional222; art. V(1) al Convenţiei de la New York). Motivele
menţionate trebuie să fie invocate şi probate de către debitor pentru a fi luate în considerare de
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Art. 476 alin. 1 al Codului de procedură civilă implementează în legislaţie prevederile art. V(1) al Convenţiei
pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine din 1958 de la New York.
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Art. 38 alin. 1 lit. a) al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional implementează în legislaţie art. 36 alin.
1 lit a) al Legii-model UNCITRAL (CNUDCI) cu privire la arbitrajul comercial internaţional.
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către instanţa judecătorească. În cazul în care debitorul nu ridică, nu solicită, nu probează
motivele prevăzte la art. 476 alin. 1 al CPC, instanţa judecătorească va recunoaşte şi încuviinţa
executarea silită, dacă numai nu va stabili din oficiu223 că există vre-un motiv prevăzut la alin. 2
al art. 476 CPC.
Cu privire la aplicarea art. 476 al CPC a se vedea p. 15 (modificat) din Hotărîrea Plenului
CSJ „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine pe teritoriul
Republicii Moldova în cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială nr.7 din 23 februarie
1998, cu modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999.
Motivele prevăzute la art. 476 alin. 1 al Codului de procedură civilă constituie excepţii de
nerecunoaştere şi neîncuviinţare a executării silite. Motivele sunt prevăzute în mod exhaustiv în
acest articol. Prin urmare, debitorul poate invoca doar motivele (exceţiile) prevăzte la art. 476
alin. 1, nu şi alte motive sau excepţii. Motivele sau excepţiile prevăzute trebuie interpretate şi
aplicate în mod restrictiv de către instanţa judecătorească care examinează cererea de
recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Instanţa judecătorească ar putea, în dependenţă de
circumstanţele cauzei concrete, să nu ia în consideraţie o excepţie ridicată de către debitor/pîrît,
dacă acesta a avut posibilitatea s-o ridice în procedura arbitrală, în care a fost emisă sentinţa, dar
nu a făcut-o. Principiul bunei-credinţe guvernează atît aspectele de procedură, cît şi cele privind
fondul unei cauze, şi nu permite părţilor să amîne pentru alt proces ridicarea excepţiilor
(obiecţiilor) referitoare la deficienţele de procedură, de care ele aveau cunoştinţă şi pe care au
avut posibilitatea să le ridice anterior. Instanţa judecătorească din Republica Moldova nu va intra
în fondul cauzei în care a fost emisă sentinţa arbitrală străină.
Motivele sau excepţiile prevăzute la art. 476 alin. 1 al Codului de procedură civilă sunt
următoarele:
a) una din părţile convenţiei arbitrale era într-o măsură oarecare incapabilă sau că
această convenţie este ilegală potrivit legii guvernante, iar în lipsa unei astfel de probe, că este
ilegală în conformitate cu legea ţării în care a fost emisă hotărîrea;
Ambele părţi ale convenţiei arbitrale trebuie să aibă capacitatea deplină pentru a încheia,
semna, ratifica convenţia arbitrală. În special, probleme apar în cazul persoanelor juridice, cînd
se pune problema lipsei capacităţii de exerciţiu a acesteia la momentul încheierii convenţiei
arbitrale224, adică dacă cel care aţionează din numele persoanei juridice, reprezentantul, nu a avut
împuternicirile necesare pentru a încheia convenţia arbitrală. Deoarece alegerea arbitrajului
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Adică independent dacă a fost sau nu invocat de către debitorul sentinţei arbitrale străine.
Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, la art. 39 alin. 1 lit. a) primul motiv, prevede în mod eronat
că „o parte a convenţiei de arbitraj, menţionate la art.7, se află în incapacitate”, iar corect este să se prevadă că „se
afla” sau „s-a aflat”, deoarece se are în vedere un moment în trecut şi anume „la momentul încheierii convenţiei
arbitrale” şi nu se are în vedere momentul în care are loc procedura de exequatur (adică la/în prezent).
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pentru soluţionarea disputelor şi conferirea de jurisdicţie tribunalului arbitral înseamnă
excluderea competenţei instanţelor judecătoreşti statale, împuternicirile reprezentantului pentru
încheierea convenţiei arbitrale trebuie să fie expres prevăzute în cazul în care reprezentantul
acţionează în baza unei procuri/unui mandat. Dreptul aplicabil capacităţii persoanei juridice este
dreptul statului unde a fost constituită persoana juridică.
Convenţia arbitrală trebuie să fie legală (licită) în conformitate cu legea aplicabilă
convenţiei arbitrale. De regulă, părţile convenţiei arbitrale o subordonează unui anumit sistem de
drept al unui stat şi acel sistem de drept o guvernează. În cazul în care părţile nu ales dreptul
aplicabil, adică nu au subordonat-o unui sistem de drept al unui stat, convenţia arbitrală trebuie
să fie legală conform sistemului de drept al statului în care a fost emisă sentinţa arbitrală.
Convenţia arbitrală trebuie să fie formulată în scris. Instanţa judecătorească care judecă o cauză
de recunoaştere şi executare trebuie în fiecare caz concret să stabilească dacă înscrisul respectiv
este o convenţie arbitrală (clauză arbitrală, arcord arbitral) sau este o altfel de convenţie. La fel,
instanţa judecătorească trebuie să stabilească cu precizie, dacă disputa în care s-a pronunţat
sentinţa arbitrală intră sau nu sub incidenţa convenţei arbitrale. Instanţa judecătorească are
competenţa, atunci cînd o parte o solicită, să stabilească dacă tribunalul arbitral a avut sau nu
competenţa (jurisdicţia) să arbitreze cauza în care s-a pronunţat sentinţa arbitrală străină, instanţa
judecătorească nefiind legată de decizia luată de către tribunalul arbitral, care a emis sentinţa,
privind competenţa sa (conform principiului competenţă-competenţă). Prin urmare, instanţa
judecătorească trebuie în mod independent să stabilească dacă tribunalul arbitral a avut sau nu
competenţă (jurisdicţie). De asemenea, este esenţial de determinat, dacă cel care invocă sentinţa
arbitrală străină şi cel împotrivă căruia este invocată sentinţa arbitrală străină sunt părţile
convenţiei arbitrale. Instanţa judecătorească mai trebuie să stabilească dacă există sau nu o
decizie a unei instanţe judecătoreşti străine prin care s-a constatat că zisa convenţie arbitrală este
caducă, inoperantă sau nesusceptibilă de a fi aplicată.
Toate cauzele de nulitate ale actului juridic se aplică şi cu privire la nulitatea convenţiei
arbitrale în conformitate cu sistemul de drept care guvernează convenţia arbitrală. Se are în
vedere o cauză care afectează validitatea convenţiei chiar de la început. Cînd convenţia arbitrală
este formulată într-o clauză arbitrală contractuală (aşa numita clauză compromisorie), acea
clauză este autonomă225 faţă de celelalte clauze contractuale. Prin urmare, dacă contractul este
nul, clauza arbitrală (clauza compromisorie) nu va fi de asemenea considerată nulă, ci va trebui
să se stabilească în mod separat dacă cauza de nulitate se aplică şi cu privire la clauza arbitrală.
Şi vicerversa.
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Adică separabiliă, independentă.
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O convenţie arbitrală trebuie să fie în vigoare la momentul cînd tribunalul arbitral a fost
sesizat cu cererea de arbitraj. O convenţie de arbitraj este inoperativă, dacă aceeaşi dispută între
aceleaşi părţi a fost deja soluţionată de către un tribunal arbitral sau o instanţă judecătorească.
Există şi cazuri în care o convenţie arbitrală este imposibilă de executat. Astfel, dacă instituţia
arbitrală numită în convenţia arbitrală a încetat să mai existe sau dacă persoana fizică numită ca
arbitru unic în convenţia de arbitraj a decedat, convenţia arbitrală nu mai poate fi executată, deşi
părţile s-au referit la arbitraj ca mod de soluţionare. În orice caz, asemenea clauze arbitrale
trebuie interpretate în conformitate cu dreptul care le guvernează.
b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea nu a fost înştiinţată legal despre
desemnarea arbitrului sau despre dezbaterea arbitrală ori nu a putut din alte motive să prezinte
probe sau să dea explicaţii în faţa arbitrajului;
Procesul arbitral trebuie să întrunească cel puţin un minim de cerinţe de echitate, chiar
dacă tribunalul arbitral are o discreţie largă asupra desfăşurării procedurii arbitrale. Acest
standard minim include dreptul părţilor la înştiinţarea (informarea) cuvenită cu privire la
desemnarea arbitrilor şi cu privire la procedura de arbitraj şi dreptul de a-şi pune în valoare
mijloacele sale de apărare. De asemenea, standardul minim conţine dreptul de a fi ascultat cu
privire la probe şi dreptul la o decizie imparţială din partea tribunalului arbitral.
În ceea ce priveşte înştiinţarea cuvenită, adresa la care a fost expediată înştiinţarea
(notificarea) este deseori invocată în calitate de cauză pentru nerecepţionarea înştiinţării.
Reclamantul şi tribunalul arbitral sunt obligaţi să ia măsuri rezonabile pentru a determina adresa
la care să expedieze înştiinţarea, în special atunci cînd nu se cunoaşte cu certitudine adresa
pîrîtului, şi să deţină probe independente cu privire la eforturile lor în acest sens. Dacă asemenea
eforturi rezonabile nu au fost întreprinse, spre exemplu în cazul în care înştiinţările trimise erau
returnate ca fiind neprimite, instanţa judecătorească poate refuza recunoaşterea şi încuviinţarea
executării silite. În unele cazuri, termenul indicat în înştiinţare pentru a se prezenta în arbitraj sau
pentru a prezenta probe (documente) poate fi considerat inadecvat, dacă circumstanţele cazului
nu sunt uzuale (de exemplu, îmbolnăvirea subită a uneia dintre părţi sau a reprezentantului său; o
calamitate naturală) .
Dacă partea a participat activ în arbitraj, poate fi imposibil pentru ea să invoce mai tîrziu
că înştiinţarea a fost inadecvată.
Neparticiparea unei părţi (de regulă a pîrîtului) în procedura arbitrală nu poate fi prin ea
însăşi un motiv de refuz al recunoaşterii şi executării silite, în cazul în care ea a decis să nu se
prezinte. Dacă partea a refuzat să se prezinte în procesul arbitral, instanţa judecătorească va
determina că acest fapt nu constituie o încălcare a procesului echitabil.
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Dreptul la un proces echitabil poate fi încălcat prin refuzul tribunalului arbitral de a
acorda părţii posibilitatea de a-şi prezenta opinia cu privire la încheierea unui expert, sau cînd
părţii i se atribuie un termen mai scurt decît celeilalte părţi pentru a-şi prezenta apărarea, sau cînd
nu au fost admişi martorii cheie în procesul arbitral.
Partea care se declară împotriva recunoaşterii şi încuviinţării executării silite trebuie să
probeze declaraţiile sale privind neînştiinţarea sau înştiiţarea necuvenită, lipsa unui proces
echitabil, imposilitatea de a pune în valoare mijloacele de apărare sau alte declaraţii pe care le
face în scopul refuzului recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale străine.
c) hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală sau
nu se înscrie în condiţiile convenţiei;
d) hotărîrea conţine dispoziţii în probleme neprevăzute de convenţia arbitrală; totuşi,
dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia arbitrală pot fi separate de cele care nu se
înscriu în ea, partea hotărîrii arbitrale care conţine dispoziţii referitoare la problemele ce
decurg din convenţia arbitrală poate fi recunoscută şi pusă în executare;
Motivele care se conţin în prevederile lit. c) şi lit. d) ale art. 476 alin. 1 se referă la
aceleaşi probleme, de aceea ele vor fi analizate împreună în cele ce urmează.
Cînd sentinţa arbitrală străină nu se referă la o dispută (diferend) care este menţionată în
convenţia arbitrală sau care nu intră în prevederile convenţiei arbitrale ori cînd sentinţa conţine
hotărîri, care depăşesc prevederile convenţiei arbitrale, instanţa judecătorească, la solicitarea
părţii împotriva căreia a fost emisă sentinţa, poate refuza recunoaşterea şi încuviinţarea
executării silite. Totuşi, dacă dispoziţiile sentinţei care au legătură cu problemele supuse
arbitrajului pot fi delimitate (disjunse) de cele care au legătură cu probleme care nu sunt supuse
arbitrajului, primele pot fi recunoscute şi încuviinţate pentru executate de către instaţa
judecătorească.
Motivele prevăzute la lit.c) şi lit.d) ale art. 476 alin. 1 fac expresia principiului conform
căruia tribunalul arbitral are competenţă (jurisdicţie) să decidă doar acele materii (probleme),
asupra cărora părţile au convenit să le supună pentru a fi soluţionate de către tribunalul arbitral.
Instanţa judecătorească trebuie să considere foarte minuţios conţinutul convenţiei arbitrale,
precum şi dispozitivul cererilor părţilor pe care acestea le-au supus tribunalului arbitral. Limbajul
(cuvintele, textul) convenţiei arbitrale, ce stabileşte care probleme (materii) au fost convenite de
părţi pentru a fi supuse tribunalului arbitral pentru soluţionare, este cel mai important şi
determinant. În practică se întîlnesc des convenţii arbitrale formulate foarte larg petnru a
cuprinde toate litigiile din sau în legătură cu contractul părţilor. În asemenea cazuri, instanţa
judecătorească trebuie să determine cu minuţiozitate, dacă sentinţa se referă la problemele
(materiile) din sau în legătură cu acel contract.
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Trebuie făcută diferenţa dintre competenţa (jurisdicţia) tribunalului arbitral şi chestiunile
de admisibilitate. Chestiunile de admisibilitate nu se revizuie de către instanţa judecătorească.
Prevederile lit.c) şi lit.d) ale art. 476 alin. 1 se referă la sentiţe (hotărîri) arbitrale străine,
nu şi la încheieri arbitrale străine. Instanţa judecătorească trebuie să se asigure, că decizia
prezentată este o sentinţă arbitrală străină, adică o hotărîre arbitrală străină, şi nu o încheiere
arbitrală străină. De asemenea, instanţa judecătorească trebuie să se asigure, că procesul de
soluţionare a disputei a fost un proces arbitral şi nu un altfel de proces.
e) componenţa arbitrajului sau procedura dezbaterii arbitrale nu corespunde convenţiei
părţilor ori, în lipsa acestora, nu se conformează legii din ţara în care a avut loc arbitrajul;
Prevederea lit. e) al art. 476 alin. 1 conţine două motive pentru un potenţial refuz al
recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţelor arbitrale străine: componenţa
tribunalului arbitral şi procedura arbitrală.
În ceea ce priveşte componenţa tribunalului arbitral, o încălcare există atunci, cînd o parte
nu are posibilitatea să-şi exercite dreptul de a numi (desemna) un arbitru sau cînd cazul este
soluţionat de către un tribunal arbitral, a cărui componenţă nu este în conformitate cu acordul
părţilor. Totuşi, cînd o parte refuză să numească un arbitru şi arbitrul este numit de către o
instanţă judecătorească sau cînd arbitrii sunt recuzaţi cu succes şi înlocuiţi în conformitate cu
regulile (regulamentul) arbitrale aplicabile alese de către părţi şi în conformitate cu dreptul
aplicabil, partea nu va putea invoca motivul componenţei tribunalului arbitral pentru a cerere
refuzul recunoaşterii şi încuviinţării executării silite. Doar în cazul în care nu există un acord
între părţi cu privire la coponenţa tribunalului arbitral, instanţa judecătorească poate aplica legea
statului în care a avut loc arbitrajul pentru a determina dacă componenţa nu a fost în
conformitate cu acordul părilor226. De exemplu, părţile în convenţia arbitrală au desemnat o
autoritate de numire a supraarbitrului sau a arbitrului, dar de fapt altcineva a numit supraarbitrul
sau arbitrul. Dar în asemenea caz, partea interesată trebuia să ridice această obiecţie (excepţie) în
cadrul procesului arbitral. Dacă însă ea nu a ridicat obiecţii şi a participat în procesul arbitral,
instanţa judecătorească poate acorda recunoaşterea şi încuviinţarea executării, dacă consideră că
această circumstanţă este minoră şi nu a influenţat echitatea procesului arbitral.
O convenţie arbitrală poate descrie calităţile arbitrului sau arbitrilor pe care aceştea
trebuie să le posede cum ar fi, de exemplu, să cunoască anumite limbi, sau să fie cetăţeni ai unui
anumit stat, sau să fie jurişti într-un stat anumit; sau să fie ingenieri, etc. Instanţa judecătorească
trebuie să determine cu precizie, dacă lipsa unei calităţi prescrise a prezentat o inechitabilitate
procedurală în cazul concret. Partea care nu era de acord cu lipsa calităţi prescrise trebuia însă să
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De aceea, cuvîntul „acestora” din lit. e) al art. 476 alin. 1 trebuie citit şi înţeles în sensul „acesteia” (singular),
pentru că el se referă la convenţia părţilor, adică la acordul din convenţia părţilor, în conformitate cu care ele au
determinat componenţa tribunalului arbitral şi procedura arbitrală.
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conteste, să ridice obiecţii în procedura arbitrală. Dacă nu a contestat, nu a ridicat obiecţii în
procedura arbitrală, instanţa judecătorească poate decide recunoaşterea şi încuviinţarea executării
silite.
În ceea ce priveşte procedura arbitrală, instanţa judecătorească care soluţionează cererea
privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite nu este o instanţă de apel pentru sentinţa
arbitrală străină. Instanţa judecătorească trebuie doar să verifice dacă procedura arbitrală a fost
una în corespundere cu acordul părţilor sau în corespundere cu regulamentul de arbitraj (sau
regulile de arbitraj) pe care părţile le-au desemnat ca fiind aplicabile. Instanţa judecătorească
trebuie de asemenea să verifice dacă au fost încălcate normele obligatorii, de la care nu se poate
deroga, ale legii statului, în care a avut loc arbitrajul, adică ale legii statului, unde tribunalul
arbitral a avut sediul pentru cauza arbitrală concretă.
Instanţa judecătorească trebuie să se asigură că că procesul de soluţionare a disputei
(diferendului), în care a fost emisă sentinţa arbitrală, a fost un proces arbitral şi nu un altfel de
proces.
f) hotărîrea nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost anulată ori executarea ei a
fost suspendată de instanţa judecătorească a ţării în care a fost pronunţată hotărîrea sau în
conformitate cu legea căreia a fost pronunţată.
Dispoziţia lit. e) al art. 476 alin. 1 prevede refuzul recunoaşterii şi încuviinţării executării
silite a unei sentinţe dacă pîrîtul va proba că sentinţa arbitrală fie nu a devenit obligatorie pentru
părţi, fie că a fost anulată sau suspendată de către o autoritate competentă a statului în care sau în
conformitate cu legea căruia sentinţa a fost pronunţată227.
Textul dispoziţiei lit. e) foloseşte cuvîntul „obligatorie” şi nu cuvîntul „irevocabilă”.
Aceasta înseamnă că o parte este îndreptăţită să depună cererea de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite odată ce sentinţa a fost emisă de către tribunalul arbitral, dacă la acel moment ea
devine obligatorie pentru părţi. Aceasta înseamnă, că partea nu trebuie să obţină exequatur-ul de
la instanţele judecătoreşti din statul în care a fost emisă sentinţa arbitrală sau în conformitate cu
legile căruia sentinţa a fost emisă. Pot exista însă diferite interpretări a momentului din care o
sentinţă a devenit „obligatorie” în sensul lit. e) art. 476 alin. 1, pentru că depinde care sistem de
drept determină obligativitatea (adică dacă este „obligatorie”): sistemul de drept al statului în
care sentinţa a fost emisă ori sistemul de drept în conformitate cu legile căruia sentinţa a fost
emisă. În orice caz, instanţa judecătorească din Republica Moldova va interpreta că o sentinţă
arbitrală străină este „obligatorie” pentru părţi din momentul în care nici o cale ordinară de atac
nu este disponibilă contra sentinţei: fie că nu poate fi supusă apelulului într-o instanţă
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Statul în care sentinţa arbitrală a fost pronunţată sau în conformitate cu legea căruia sentinţa arbitrală a fost
pronunţată se mai numeşte statul de orgine (statul de origine al sentinţei arbitrale).
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judecătorească din ţara respectivă sau fie că nu există o cale de atac în arbitrajul în care fost
emisă sentinţa arbitrală. Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova trebuie să i-a în
considerare, de asemenea, ceea ce au prevăzut părţile în convenţia arbitrală cu privire la
momentul în care sentiţa arbitrală devine „obligatorie” pentru părţi, precum şi ceea ce este
prevăzut în regulamentul (regulile) de arbitraj pe care părţie l-au ales prin acordul lor. Aceste
documente folosesc adesea sintagma „sentinţa arbitrală este obligatorie pentru părţi”.
În ceea ce priveşte desfiinţarea (anularea) sentinţei arbitrale, ea poate fi pronunţată doar
de instanţele judecătoreşti din statul în care a fost emisă sau în statul în care a fost determinată că
a fost emisă, adică în statul în care tribunalul arbitral a avut sediul. Instanţele judecătoreşti ale
acelui stat au competenţă de „supraveghere”. Din contra, instanţele judecătoreşti din statul unde
se cere recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei au doar competenţe de
„recunoaştere şi executare silită” şi sunt limitate doar la a determina existenţa vre-unui motiv
pentru refuzul recunoaşterii şi încuviinţării executării silite.
Obiectul recunoaşterii şi încuviinţării executării silite este „sentinţa arbitrală străină” şi nu
o hotărîre sau încheiere a instanţei judecătoreşti a unui stat străin, prin care sentinţa arbitrală
străină a fost anulată (desfiinţată) sau a fost suspendată. Asta, deoarece instanţa judecătorească a
Republicii Moldoa nu judecă asupra recunoaşterii şi încuvinţării executării hotărîrii sau încheierii
judecătoreşti străine într-un asemenea caz, ci judecă asupra recunoaşterii şi încuviinţării
executării sentinţei arbitrale străine. Însă, instanţa judecătorească va putea lua în consideraţie
ceea ce a decis instanţa judecătorească străină cu privire la sentinţa arbitrală străină, dar nu este
obligată s-o ia în consideraţie. Art. 476 alin. 1 prevede în mod expres, că instanţa judecătorească
din Republica Moldova „poate” refuza cererea, dacă este dovedit cu certitudine unul dintre
motive prevăzute la alin. 1, însă nu prevede că „trebuie” s-o refuze. În consecinţă, instanţa
judecătorească din Republica Moldova trebuie să judece dacă sau nu recunoaşte şi încuviinţează
executarea sentinţei arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova şi nu să se refocuseze
asupra hotărîrii sau încheierii judecătoreşti străine prin care a fost anulată, suspendată sau lăsată
în vigoare sentinţa arbitrală străină.
În procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării, pîrîtul poate ridica obiecţia că a
depus cerere de desfiinţare (contestare, anulare) sau de suspendare a sentinţei arbitrale în statul în
care a fost emisă sentinţa sau că procedura de contestare (desfiinţare, anulare) este pendinte în
acel stat străin. Aceste obiecţii pot să denote intenţia pîrîtului de a amîna procedura de
recunoaştere şi încuviinţare a executării silite conform art. 476 alin. 1 lit. e) CPC, însă aceste
obiecţii nu sunt suficiente (însă aceste obiecţii pot fi suficiente pentru amînare conform art. 476
alin. 3 CPC, a se vedea capitolul 5 de mai sus din acest ghid). Dispoziţia lit. e) prevede clar, că
motivul pentru care instanţele judecătoreşti ale Republcii Moldova pot refuza recunoaşterea şi
296

încuviinţarea executării silite este: fie că „sentinţa arbitrală străină a fost anulată”, fie că „sentinţa
arbitrală străină a fost suspendată” în statul în care sau după legea căruia a fost emisă/pronunţată
sentinţa. Prin urmare, pîrîtul trebuie să probeze printr-o încheiere (decizie) a instanţei
judecătoreşti din statul în care sentinţa arbitrală a fost pronunţată, că sentinţa a fost desfiinţată
(anulată) sau că a fost suspendată.
Suspendarea executării sentinţei arbitrale în statul în care a fost pronunţată sentinţa (statul
de origine al sentinţei arbitale) nu are loc ca un efect de drept al desfăşurării procedurii de
contestare (desfiinţare, anulare) în instanţa judecătorească a statului de origine al sentinţei
arbitale. Suspendarea executării trebuie probată print-un act (o încheiere, decizie) emis de către
instanţa judecătorească din statul de origine al sentinţei arbitrale.
Dacă cel puţin unul din motivele indicate în art. 476 alin. 1 al Codului de procedură civilă
a fost probat pe deplin de către cel împotriva căruia a se cere a fi recunoscută şi executată
sentinţa arbitrală străină, instanţa judecătorească va refuza recunoaşterea şi încuviinţarea
executării silite a sentinţei arbitrale străine.
(ii) Motivele de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale
străine, care se constată din oficiu de către instanţa judecătorească, sunt prevăzute în art. 476
alin. 2 al Codului de procedură civilă (şi art. 38 alin. 1 lit.b) al Legii cu privire la arbitrajul
comercial internaţional; art. V(2) al Convenţiei de la New York). Ele sunt două la număr. Un al
treilea motiv este prevăzut la art. 471 alin. 1 lit. e) al Codului de procedură civilă, la care face
trimitere art. 475 aln. 1 al Codului de procedură civilă. Motivele menţionate trebuie să fie
stabilite din oficiu (ex-officio) de către instanţa judecătorească care soluţionează cazul privind
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei arbitrale străine. Debitorul poate invoca
aceste motive, dar este oblgaţia instanţei judecătoreşti să stabilească din oficiu prezenţa lor
pentru a putea refuza recunoaşterea şi încuviinţarea executării.
Motivele prevăzute la art. 476 alin. 2 al Codului de procedură civilă constituie excepţii de
nerecunoaştere şi neîncuviinţare a executării silite, ele fiind următoarele:
(2) Instanţa judecătorească refuză, de asemenea, să recunoască hotărîrea arbitrală
străină şi să o execute, stabilind că obiectul litigiului nu poate fi dat în dezbatere arbitrală
conform legii Republicii Moldova sau că recunoaşterea hotărîrii şi încuviinţarea executării ei
este în contradicţie cu ordinea publică din Republica Moldova.
Aşadar, art. 476 alin. 2 conţine două motive: a) obiectul diferenduli (disputei) nu este
capabil (susceptibil) de a fi soluţionat pe calea arbitrajului în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova; b) recunoaşterea şi încuviinţarea executării silte a sentinţei arbitrale străinăe
ar fi contrară ordinei publice a Republicii Moldova. Motivele prevăzute la art. 476 alin. 2
protejează interesele publice ale statului Republica Moldova, de aceea instanţele judecătoreşti
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trebie să le aplice din oficiu (ex-officio) cînd au pe rol un caz privind recunoaşterea şi
încuviinţarea executării silite.
În ceea ce priveşte imposibilitatea (nesusceptibilitatea) obiectului disputei de a fi
soluţionat pe cale arbitrală sau, altfel spus, în ceea ce priveşte nearbitrabilitatea obiectului
disputei ca motiv de refuz a recunoaşterii şi executării silite, acesta este, în general, de stabilit
atunci, cînd obiectul disputei este rezervat doar competenţei (jurisdicţiei) instanţelor
judecătoreşti. De exemplu, sunt nearbitrabile litigiile cu privire la starea şi capacitatea
persoanelor fizie, custodia copiilor, divorţ, insolvabilitate, lichidarea societăţii comerciale,
raporturile de muncă, etc. Articolul 3 al Legii cu privire la arbitraj (Legea nr. 23 din 22.02.2008,
MO nr. 88-89 de la 20.05.2008) conţine cîteva criterii generale privind arbitrabilitatea. Criterii de
arbitrabilitate (sau nearbitrabilitate) pot fi deduse şi din alte legi. Criterile de arbitrabilitate pot fi
diferite în diverse state, iar instanţa judecătorească din Republica Moldova le stabileşte în
temeiul legislaţiei Republicii Moldova228. Dat fiind faptul, că arbitrabilitatea ţine de ordinea
publică a Republicii Moldova, în cazul unei sentinţe arbitrale străine care a soluţionat un caz
nearbitrabil, instanţa judecătorească poate să-şi întemeieze refuzul recunoaşterii şi executării
silite şi pe temeiul că sentinţa arbitrală străină contravine ordinii publice a Republicii Moldova.
Totuşi, cauzele care nu sunt susceptibile de soluţionare prin arbitraj internaţional trebuie
interpretate în mod îngust.
În ceea ce priveşte ordinea publică, deşi legea nu o defineşte, se înţelege, în primul rînd,
principiile fundamentale, care se referă la justiţie şi moralitate, pe care statul le protejează şi, în
al doilea rînd, normele imperative (norme de aplicare imediată) care servesc intereselor politice,
economice şi sociale de bază ale statului (a se vedea art. 1582 alin. 1 al Codului civil). Principiile
fundamentale sunt prevăzute în mod expres în legile statului sau se deduc din legile sale
(majoritatea principiilor constituţionale fac parte din ordinea publică). Normele imperative
(norme de aplicare imediată) sunt, de regulă, prevăzute în mod expres în legile statului. Instanţa
judecătorească, care examinează cauza de recunoaştere şi executare, determină conţinutul oridnii
publice de drept internaţional privat în fiecare caz concret.
Cu privire la noţiunea de ordine publică a se vedea punctul 13/1 din Hotărîrea Plenului
CSJ „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine pe teritoriul
Republicii Moldova în cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială nr.7 din 23 februarie
1998, cu modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999.
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De exemplu, atunci cînd într-o instanţă judecătorească a Republicii Moldova este intentat un proces de
insolvablitate, o sentinţă arbitrală străină emisă într-o procedură arbitrală dintr-un stat străin care a fost intentată
după momentul intentării procesului de insolvabilitate va fi susceptibilă de refuz al recunoaşterii şi executării silite
în Republica Moldova, deoarece instanţele judecătoreşti din Republica Moldova au competenţă exclusivă în litigiile
privind bunurile debitorului în insolvabilitate.
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Ordinea publică din Republica Moldova se divizează în ordinea publică de drept intern şi
ordinea publică de drept internaţional privat229. Ordinea pubică de drept internaţional privat are
un domeniu mai restrîns decât ordinea publică de drept intern şi este mai flexibilă decît ultima.
Ordinea publică de drept internaţional privat se aplică în raporturile cu elemente de extraneitate,
cum ar fi rapoturi civile sau comerciale internaţionale, iar ordinea publică de drept intern se
aplică raporturilor juridice interne. Dat fiind caracterul străin (de extraneitate) al sentinţei
arbitrale străine, ordinea publică de drept internaţional privat a Republicii Moldova se aplică la
recunoaşterea şi executarea sentinţelor abitrale străine.
Ordinea publică este procesuală sau materială, după cum principiile fundamentale şi
normele imperative ţin de dreptul procesual sau de dreptul material. Excepţia (obecţia) de ordine
publică se ridică (se invocă) pentru a nu recunoaşte şi a nu executa o hotărîre/sentinţă străină
când aceasta ar încălca principiile fundamentale procedurale ale Republcii Moldova (excepţia de
ordine publică procesuală) dacă ar fi recunoscută sau admisă spre executare ori pentru a
împiedica aplicarea unei norme de drept material străin care ar încălca principile fundamentale
ale dreptului material al Republici Moldova (excepţia de ordine publică materială, a se vedea art.
1581 al Codului civil) dacă ar fi admisă spre aplicare. Instaţa judecătorească, care soluţionează o
cauză de recunoaştere şi executare a unei sentinţe arbitrale străine, examinează dacă
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei arbitrale străine pe teritoriul Republicii
Moldova este compatibilă sau nu cu constrîngerile de ordine publică. Încălcărea ordinii publice
trebuie să fie evidentă, efectivă şi concretă pentru a se admite excepţia de ordine publică. Cînd se
examinează compatibilitatea recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a sentinţei arbitrale
străine cu ordinea publică, ordinea publică trebuie interpretată în sens îngust şi trebuie să se aibă
în vedere şi respectarea obligaţiilor rezultante din tratatele şi acordurile internaţionale, la care
statul Republica Moldova este parte.
O încălcare (violare) a principiilor fundamentale a dreptului Republicii Moldova există
atunci când o sentinţă arbitrală străină contravine însăşi ideii de justiţie într-un mod inacceptabil,
cînd ea poate duce la un rezultat care este inadmisibil din punctul de vedere al conştiinţei juridice
în Republica Moldova. O încălcare minoră privind dreptul material aplicabil şi dreptul procesual
aplicabil asupra sentinţei arbitrale străine poate să nu fie suficiente pentru a constitui o încălcare
a ordinii publice.
Al treilea motiv (excepţie) de nerecunoaştere şi neadmitere a încuviinţării executării silite
este prevăzut la art. 471 alin. 1 lit. e) al Codului de procedură civilă, care prevede:

229

Care nu trebuie confundată cu ordinea juridică internaţională.
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e) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea
Republicii Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice;
Motivul prevăzut la art. 471 alin. 1 lit. e) (la care face trimite art. 475 alin.1) protejează
interesele publice vitale ale statului—suveranitatea şi securitatea Republicii Moldova—, de
aceea instanţele judecătoreşti trebuie să aplice din oficiu (ex-officio) acest motiv cînd
examinează căuza privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a unei stentinţe arbitrale
străine. Atunci, cînd instanţa judecătorească va stabili, că prin recunoaşterea şi executarea
sentinţei arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova se va aduce atingere suveranităţii şi
securităţii statului, instanţa va putea refuza recunoaşterea şi executarea sentinţei arbitrale străine.
Cu privire la ordinea publică, vezi mai sus, la art. 476 alin. 2.
Cu privire la noţiunile de suveranitate, securitate şi ordine publică a se vedea art. 13/1
din Hotărîrea Plenului CSJ „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale
străine pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială nr.7
din 23 februarie 1998, cu modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr.38 din 20 decembrie
1999.
Dacă cel puţin unul dintre motivele indicate în art. 476 alin. 2 şi art. 471 alin. 1 lit. e) ale
Codului de procedură civilă a fost stabilit de către instanţa judecătorească, ea va refuza
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei arbitrale străine.
7. Motive generale de refuz a recunoaşterii şi încuviinţării executării silite
Pe lîngă motivele de refuz prevăzute în art. 471 alin. 1 al CPC pentru hotărîrile
judecătoreşti străine şi în art. 476 alin. 1 şi 2 al CPC pentru sentinţele arbitrale străine, instanţa
judecătorească din Republica Moldova va considera şi motive generale de refuz a recunoaşterii şi
încuviinţării executării silite, cum ar fi încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, în speţă a
prevederilor CEDO, a dreptului internaţional sau a imunităţii de executare a unui stat străin prin
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a unei hotărîri judecătoreşti sau a unei sentinţe
arbitrale străine.

8. Limitele controlului judiciar
Instanţa juecătorească din Republica Moldova care examinează cererea de recunoaştere şi
încuviinţare a executării silite va verifica prezenţa tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru
recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărîrii judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale
străine şi lipsa motivelor de refuz, dar nu va putea proceda la reexaminarea fondului hotărîrii
judecătoreşti străine sau a sentinţei arbitrale străine şi nici la modificarea sau completarea lor.
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Aceasta este prevăzut în mod expres în art. 470 alin. 6 al CPC. Prin urmre, verificarea condiţiilor
de regularitate a hotărîrii străine sau a sentinţei arbitrale străine se realizează în cadrul unui
control judiciar limitat care exclude posibilitatea reexaminării în fond a litigiului fie din punct de
vedere al dreptului Republicii Moldova, fie din punct de vedere al dreptului străin.
Fondul hotărîrii/sentinţei străine fiind intangibil, instanţa judecătorească care judecă
recunoaşterea şi încuviinţarea executării nu ar putea în nici un caz obiecta că, potrivit opiniei
sale, ar fi fost preferabilă o alta soluţie decît acea dată în litigiul din străinătate. De asemenea,
este interzis să se administreze în cadrul unei proceduri de exequatur probe suplimentare privind
situaţia litigioasă. Nici un control nu este îngăduit cît priveşte interpretarea faptelor litigiului sau
valorii juridice a acestora dată de către instanţa judecătorească sau de tribunalul arbitral din statul
de origine al hotărîrii/sentinţei. Sanţiunea pe care instanţa juecătorească a Republicii Moldova o
poate aplica în cazul încălcării condiţiilor sau motivelor respective este refuzul recunoaşterii şi
încuviinţării executării silite pe teritoriul Republicii Moldova.
În concluzie:
O hotărîre judecătorească străină sau o sentinţă arbitrală străină poate fi recunoscută şi
încuviinţată pentru executare silită în Republica Moldova doar dacă toate condiţiile prevăzute
sunt satisfăcute şi nu există nici un motiv de refuz al recunoaşterii şi încuviinţării executării
silite. În Republica Moldova pot fi recunoscute şi încuviinţate pentru executare silită doar
hotărîrile judecătoreşti sau sentinţele arbitrale emise într-un stat cu care Republica Moldova a
semnat un tratat bilateral în acest scop sau dacă ambele state sunt părţi ale unui tratat
multilateral. De asemenea, în Republica Moldova pot fi recunoscute şi încuviinţate pentru
executare silită hotărîrile judecătoreşti sau sentinţele arbitrale emise într-un stat care, la rîndul
său, în temeiul principiului reciprocităţii consimţit de ambele state, recunoaşte şi încuviiţează
pentru executare silită pe teritoriul său hotărîrile judecătoreşti şi sentinţele arbitrale emise în
Republica Moldova.
Judecătoriile sunt instanţele competente pentru recunoaşterea şi încuviinţarea executării
silite a hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine. Procedura în pricinile de
recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a
hotărîrilor/sentiţelor arbtrale străine este reglementată de Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova.
Instanţa judecătorească din Republica Moldova nu supune rejudecării fondul litigiului în
care a fost emisă hotărîrea judecătorească sau sentinţa arbitrală străină, nu verifică temeinicia
hotărîrii judecătoreşti sau sentinţei arbitrale străine. Ea doar verifică conformitatea hotărîrii
judecătoreşti străine sau sentinţei arbitrale străine unor cîteva condiţii specificate în CPC şi lipsa
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motivelor de refuz enumerate în mod exhaustiv în CPC. Desigur, instanţa judecătorească a
Republicii Moldova are obligaţia ca, pe lîngă motivele de refuz prevăzute în mod exhaustiv în
art. 471 alin. 1 şi art. 476 alin. 1 şi 2 al CPC, să considere şi motivele generale de refuz, cum ar fi
eventuala încălcare a drepturilor omului, a dreptului internaţional sau a imunităţii de executare a
unui stat străin dacă ar recunoaşte şi încuviinţa executarea silită hotărîrii judecătoreşti sau a
sentinţei arbitrale străine.
În temeiul încheierii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite va putea fi eliberat
un titlu executoriu care va fi adus la executare pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate
cu prevederile Codului de excutare.
Încheierea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite sau încheierea privind refuzul
recunoaşterii şi încuviinţării executării silite pot fi atacate cu recurs în curţile de apel.
§ 8. Contestarea hotărîrilor arbitrale. Încuviinţarea executării silite a hotărîrilor arbitrale
(I. Druţă, A.Borş)
I. CONTESTAREA HOTĂRÎRILOR ARBITRALE
Prevederi generale despre contestarea hotărârilor arbitrale în instanţele de judecată ale
Republicii Moldova. Apărarea drepturilor civile şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi
organizaţiilor se realizează, de regulă, de către organele jurisdicţionale statale – instanţele de
judecată, iar executarea pe teritoriul statului a actelor altor organe jurisdicţionale – hotărârilor
arbitrale naţionale şi străine, a hotărârilor judecătoreşti străine – are loc în limitele stabilite doar
de către însuşi statul, prin intermediul recunoaşterii puterii juridice a acestor acte şi prin
autorizarea executării acestora pe teritoriul lui. Este pe deplin argumentată tendinţa fiecărui stat
de a controla într-o anumită măsură toate actele jurisdicţionale introduse în ordinea sa de drept.
Unui asemenea control judecătoresc se supun şi hotărârile arbitrale, mai mult, instanţele de
judecată intervin în procedura arbitrală ori de câte ori procedura arbitrală întâmpină anumite
dificultăţi procesuale. Aşa de exemplu, instanţa de judecată va interveni în situaţiile în care
există necesitatea, pe durata derulării procedurii arbitrale, de aplicare a măsurilor de asigurare
(art. 10 din Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02.2008), de dispunerea executării măsurilor
asigurătorii (art. 23 alin. (4) din Legea cu privire la arbitraj), de numirea arbitrului în arbitrajul
ad-hoc, în cazul în care de către partea notificată sau de către reprezentantul uneia din părţi nu
este numit în termen arbitrul (art. 12 alin. (7) Legea cu privire la arbitraj), de numire a
supraarbitrului, în cazul arbitrajului ad-hoc, în situaţia când cei doi arbitri numiţi omit să
desemneze un al treilea arbitru în termenul stabilit (art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la
arbitraj), de păstrare a dosarului în cazul arbitrajului ad-hoc (art. 29 alin. 87) din Legea cu privire
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la arbitraj), aceste împuterniciri regăsindu-se în prevederile art. 9 alin. (7) din Legea cu privire la
arbitraj, conform căruia: „În cazul în care litigiul este trimis spre soluţionare în arbitraj ad-hoc,
oricare dintre părţile în litigiu poate sesiza instanţa de judecată care ar fi fost competentă să
soluţioneze litigiul în fond în primă instanţă, dacă nu exista convenţia de arbitraj, pentru a
înlătura piedicile care apar în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurii arbitrale”.
Totuşi, cel mai important rol al instanţelor de judecată în arbitraj rezidă în controlul
judecătoresc exercitat asupra actelor jurisdicţionale emise în arbitraj prin intermediul examinării
cererilor de desfiinţare a hotărârilor arbitrale şi a cererilor de eliberare a titlurilor de executare
silită a hotărârilor arbitrale.
Primul nivel de control asupra hotărârilor arbitrale instituit de către legiuitor, care poate fi
considerat şi un gen de control preventiv, este cel prin care are loc limitarea sferei de litigii care
pot fi examinate în arbitraj, aşa, prin art. 3 din Legea cu privire la arbitraj a fost conturat cercul
de litigii ce pot fi examinate în arbitraj, prin metoda menţionării litigiilor nearbitrabile, astfel că
nu pot face obiectul arbitrajului litigiile ce reies din încălcarea drepturilor nepatrimoniale,
litigiile din dreptul familiei, pretenţiile izvorâte din contractele de locaţiune (chirie) a încăperilor
de locuit, inclusiv litigiile cu privire la încheierea, validitatea, încetarea şi claficarea unor astfel
de contracte, pretenţiile şi drepturile patrimoniale cu privire la locuinţe. În situaţiile în care
părţile vor supune arbitrajului şi alte categorii de litigii, decât cele prevăzute în legislaţia
naţională cu privire la arbitraj, hotărârile pronunţate în aceste cazuri nu vor avea nici o putere
juridică pe teritoriul Republicii Moldova, însă aceasta nu va exclude recunoaşterea lor pe
teritoriul altor state.
Cel de-al doilea nivel de control judecătoresc asupra hotărârilor arbitrale constituie
reglementarea, în legislaţie, a procedurii de contestare a hotărârilor arbitrale şi a procedurii de
eliberare a titlurilor executorii pentru executare silită a acestora, a temeiurilor de refuz în
desfiinţarea hotărârii arbitrale sau în eliberarea titlului executoriu.
În lume există câteva tipuri de control judecătoresc asupra hotărârilor arbitrale:
- Controlul asupra fondului litigiului examinat în arbitraj, care vizează controlul
corectidunii aplicării normelor de drept matrial şi procedural şi constatarea circumstanţelor
importante pentru soluţionarea corectă a litigiului, adică acest control constituie practic o
rejudecare a fondului litigiului;
- Controlul hotărârii arbitrale prin prisma respectării regulilor de competenţă a
tribunalului arbitral şi a încălcărilor de ordin procesual admise pe durata desfăşurării procedurii
arbitrale;
- Lipsa oricărui control judecătoresc asupra hotărârilor arbitrale.
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Legislaţia Republicii Moldova instituie, de fapt, un „control dublu” asupra hotărârilor
arbitrale: pe de o parte există posibilitatea părţilor de a contesta hotărârea arbitrală şi sunt
instituite anumite temeiuri de refuz în desfiinţarea acesteia, pe de altă parte în situaţiile când se
solicită eliberarea titlului executoriu pentru hotărârea arbitrală sunt instituite practic aceleaşi
temeiuri de refuz în eliberarea titlului executoriu ca şi cele pentru desfiinţarea hotărârii arbitrale.
Astfel că sunt incriminate situaţiei respective rebundanţa. Reglementării juridice în această sferă,
încălcarea principului economiei procesuale şi a princpiului res judicata. Considerăm că un atare
„dublu control” îşi găseşte argumentarea în faptul că în cazul controlului judecătoresc, urmează a
fi păstrat un echilibru a posibilităţilor procesuale de a protesta împotriva actului jurisdicţional
emis de arbitraj, deci este clar că partea care a pierdut procesul arbitral se va adresa cu o cerere
de contestare a hotărârii arbitrale, iar partea care a avut câştig de cauză se va adresa instanţei
pentru eliberarea titlului executoriu pentru executarea hotărârii arbitrale, deci prin aceste două
proceduri se consolidează de fapt egalitatea părţilor în procedura arbitrală şi se

păstrează

echilibrul drepturilor procedurale.
Procedura de contestare a hotărârilor arbitrale este prevăzută în capitolul XLIII din Codul
de procedură civilă al Republicii Moldova230, art. 31 din Legea cu privire la arbitraj şi Capitolul
VII din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional. În acest sens apare întrebarea care
prevederi din aceste trei acte legislative se aplică în mod prioritar, mai ales că legislaţia
Republicii Moldova reglementează distinct temeiurile pentru desfiinţarea hotărârii arbitrajului
intern şi a hotărârii arbitrajului comercial internaţional. În conformitate cu art. 31 alin. (2) din
Legea cu privire la arbitraj instanţa de judecată va pronunţa o încheiere cu privire la desfiinţarea
totală sau parţială a hotărîrii arbitrale sau la refuzul de a o desfiinţa, în condiţiile Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova. În acelaşi timp, potrivit prevederilor art. 37 din Legea cu
privire la arbitrajul comercial internaţional hotărârea arbitrală poate fi contestată în instanţă de
judecată numai prin depunerea unei cereri de desfiinţare, în conformitate cu prevederile alin.(2)
şi (3) ale Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional, precum şi cu prevederile
capitolului XLIII din Codul de procedură civilă. Însă, putem constata că temeiurile de refuz în
desfiinţarea hotărârii arbitrale prevăzute în Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional
şi cele prevăzute în Codul de procedură civilă nu coincid. Deci, la desfiinţarea hotărârii
arbitrajului intern instanţa de judecată se va conduce de prevederile Codului de procedură civilă,
iar pentru desfiinţarea hotărârii arbitrajului comercial internaţional, se va călăuzi atât de

230

Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj, publicată în Monitorul Oficial nr. 88-89 din 20.05.2008
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prevederile Codului de procedură civilă, precum şi de art. 37 din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional.231
Deşi din legislaţie a fost omis termenul impropriu de „revizuire” a hotărârilor arbitrale,
totuşi la moment mai apar dificultăţi în ceea ce ţine de nominalizarea acestei instituţii comune
dreptului procesual civil şi arbitrajului. În Codul de procedură civilă se operează atât cu noţiunea
de „contestare” a hotărârii arbitrale, cât şi cu cea de „desfiinţare” a hotărârii arbitrale, iar în unele
surse doctrinale naţionale se utilizează noţiunea de procedură de „anulare” a hotărârii arbitrale.
Totuşi, considerăm că maniera în care aceste noţiuni sunt inserate în legislaţia naţională este una
corectă, aşa Codul de procedură civilă operează cu noţiunea de „contestare” a hotărârii arbitrale
atunci când invocă posibilitatea sau dreptul părţii de a antrena controlul judecătoresc realizat de
instanţele de judecată asupra hotărârii arbitrale, deci, ori de câte ori vorbim despre posibilitatea
de a ne manifesta dezacordul cu hotărârea arbitrală, utilizăm noţiunea de „contestare a hotărârii
arbitrale”, iar în ceea ce priveşte perfectare şi denumirea cererii, procedura de examinare şi
scopul final al procedurii de contestare, spunem „desfiinţare a hotărârii arbitrale”, pentru că de
fapt desfiinţarea hotărârii arbitrale este scopul final al contestării, în instanţele de judecată, a
hotărârilor arbitrale.
Hotărârile arbitrale susceptibile de a fi contestate în instanţele de judecată conform
legislaţiei Republicii Moldova. În conformitate cu prevederile art. 477 Cod de procedură civilă
hotărârea arbitrală pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova poate fi contestată în judecată de
către părţile în arbitraj, înaintând o cerere de desfiinţare a hotărârii arbitrale în conformitate cu
art. 479 CPC. Deci, poate face obiectul cererii de contestare a hotărârii arbitrale doar hotărârea
pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova, fie că aceasta are sau nu legătură cu un element de
extranietate, în acest sens determinant fiind faptul dacă respectiva hotărâre arbitrală a fost sau nu
pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova. Nici Legea cu privire la arbitrajul comercial
internaţional, nici Codul de procedură civilă nu prevăd posibilitatea contestării hotărârilor
arbitrajelor comerciale internaţionale străine care nu au fost pronunţate pe teritoriul Republicii
Moldovaîn instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. O atare posibilitate este recunoscută
părţilor în legislaţia Federaţiei Ruse în art. 233 alin. (5) din Codul de procedură arbitrală,
conform căruiaîn cazurile prevăzute de tratatele internaţionale, când hotărârea arbitrală străină a
fost pronunţată în conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse, o asemenea hotărâre arbitrală poate
fi contestată pe teritoriul acesteia.
Tot aici urmează de atras atenţia că conform prevederilor art. 477 CPC doar părţile în
arbitraj pot înainta în instanţele de judecată acţiuni de contestare a hotărârilor arbitrale.
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Conform prevederilor art. 477 alin. (2) CPC părţile nu pot renunţa prin convenţie arbitrală
la dreptul de a contesta hotărârea arbitrală, părţile fiind liberesă renunţe doar după pronunţarea
hotărîrii arbitrale. Respectiva prevedere a fost preluată din legislaţia procesuală a României,
doctrinarii fiind de acord cu aceasta, motivând-o prin faptul că nu se poate renunţa la un drept
procedural înainte de naşterea lui232. În acelaşi timp, în legislaţia procesuală a Federaţiei Ruse se
regăsesc prevederi care lasă la discreţia părţilor dreptul de a decide asupra renunţării la
contestarea hotărârii arbitrale înainte de pronunţarea ei.
Conform prevederilor art. 477 alin. (4) CPC cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale se
impune cu taxă de stat în cuantum stabilit de lege pentru cererea de eliberare a titlului executoriu.
(100 lei) Totodată, conform art. 84 Cod de procedură civilă „Se impune cu taxă de stat [...]
cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale [...]”.
Instanţele competente de desfiinţare a hotărârilor arbitrale. Referitor la instanţa de
judecată competentă în a desfiinţa hotărârea arbitrală, vom menţiona că recentele modificări ale
legislaţiei procesuale vis-a-vis de competenţa instanţelor judecătoreşti specializate a rezolvat
problema existentă de până la acestea în ceea ce ţine de determinarea instanţei competente în
soluţionarea cererilor de desfiinţare a hotărârilor arbitrale. Astfel, prin Legea pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative nr. 163 din 22.07.2011 au fost excluse din sistemul
judecătoresc instanţele judecătoreşti specializate existente până la acea dată – Judecătoria
Economică de Circumscripţie, Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Militară. Prin Hotărârea
Curţii Constituţionale nr. 3 din 09.02.2012 prevederile articolelor III-XV din Legea nr.163 din
22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost declarate
neconstituţionale, inclusiv şi prevederile Legii nr. 163 care excludea competenţa instanţelor
specializate existente până la acea dată. Urmare evenimentelor desfăşurate, în data de 06.03.2012
este adoptată Legea nr. 29 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care, în art. XI
pct. 2 stabileşte conţinutul art. 29 din Codul de procedură civilă, întitulat „Competenţa instanţei
judecătoreşti comerciale” şi stabileşte, la acest articol competenţa instanţei judecătoreşti
comerciale de a soluţiona cererile de contestare, în condiţiile legii, a hotărârilor arbitrale,
abrogând, în acelaşi timp prevederile art. 477 alin. (3) CPC conform căruia „Cererea de
desfiinţare a hotărârii arbitrale se depune la instanţa care, în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost
competentăsă judece litigiul în fond în primă instanţă. Cererea se înaintează de partea interesată,
în termen de 3 luni de la data primirii hotărârii arbitrale contestate, dacă legea Republicii
Moldova sau tratatul internaţional la care aceasta este parte nu prevede altfel”, deci, prin aceasta
au fost omise situaţiile de confuzie care existau în ceea ce priveşte interpretarea art. 36 alin. (1)
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lit. d) CPC şi art. 477 alin. (3) CPC referitor la instanţa competentă să soluţioneze cererile de
contestare a hotărârilor arbitrale.
Termenul de depunere a cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale. După cum am
menţionat, a fost abrogat integral art. 477 alin. (3) CPC, care prevedea de fapt şi termenul în care
hotărârea arbitrală poate fi contestată – termenul de 3 luni de la data primirii hotărârii arbitrale de
către partea care doreşte să o conteste, însă luând în consideraţie faptul că contestarea hotărârii
arbitrale interne este reglementată de Codul de procedură civilă şi Legea cu privire la arbitraj,
care stabileşte în art. 31 alin. (1) termenul de contestare a hotărârii arbitrale, iar contestarea
hotărârilor arbitrajului comercial internaţional pronunţate pe teritoriul Republicii Moldova este
reglementată de Codul de procedură civilă şi Legea cu privire la arbitrajul comercial
internaţional, care stabileşte în art. 37 alin. (3) termenul de contestare a hotărârii arbitrale,
abrogarea integrală a art. 477 alin (3) din CPC nu a ridicat probleme majore de aplicabilitate a
normelor ce reglementează procedura de contestare a hotărârilor arbitrale în ceea ce ţine de
reglementarea termenului de contestare a acestora.
Deci, termenul pentru depunerea cererii de contestarea hotărârii arbitrale va fi de 3 luni
din data primirii hotărârii arbitrale de către partea interesată. Totodată, conform art. 37 alin. (3)
din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional dacă a avut loc rectificarea sau
interpretarea hotărârii arbitrale, sau emiterea hotărârii adiţionale, termenul de trei luni se
calculează de la data pronunţării hotărârii rectificate, interpretate, adiţionale care devin părţi
integrante ale hotărârii arbitrale. Referitor la momentul „primirii” hotărârii arbitrale de către
partea interesată, drept moment important pentru calcularea termenului de trei luni, Codul de
procedură civilă nu specifică situaţiile când aceasta se consideră „primită” de către partea
interesată. Legea cu privire la arbitraj în art. 21 alin. (1) şi (2), întitulat „Măsurile de asigurare a
procedurii arbitrale”, stabileşte „Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor litigiului, a
citaţiilor, a hotărârilor arbitrale şi a încheierilor de şedinţă se face prin scrisoare recomandată, cu
recipisă de predare sau cu confirmare de primire, excepţie făcînd cazul în care s-a convenit
asupra unei alte metode de comunicare. Informaţiile şi înştiinţările pot fi făcute prin orice alt
mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis” şi
„Înscrisurile pot fi înmânate şi personal părţilor contra semnătură”, deci, nici o lege, nici alta nu
relevă când, totuşi se consideră, că hotărârea a fost recepţionată de către parte. Conform art. 3
din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional dacă părţile nu au convenit altfel orice
comunicare scrisă se consideră recepţionată dacă a fost remisă destinatarului personal sau la
întreprinderea, domiciliul, reşedinţa ori la adresa poştală a acestuia. Dacă nici unul din locurile
menţionate nu pot fi identificate după cercetări rezonabile, comunicarea scrisă se consideră
recepţionată dacă a fost expediată la ultimul sediu sau domiciliu cunoscut, la ultima reşedinţă sau
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adresă poştală cunoscută, printr-o scrisoare recomandată sau în orice alt mod care atestă
încercarea de a remite comunicarea. Deci, în situaţia descrisă, când va fi vorba de contestarea
hotărârii arbitrale interne, momentul recepţionării va fi interpretat prin analogiereieşind din
prevederile Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional.
Codul de procedură civilă nu stabileşte efecte juridice procesuale pentru situaţiile de
încălcare a termenului de trei luni pentru depunerea cererii de contestare a hotărârii arbitrale. În
literatura de specialitate sunt expuse diferite opinii. Unii autori susţin că, deoarece încălcarea
termenului de depunere a cererii în judecată nu se declară ca temei pentru a refuza primirea
cererii, de a nu da curs cererii sau de a restitui cererea, partea care a omis termenul de trei luni
este în drept să înainteze în judecată un demers de repunere în termen conform regulilor Codului
de procedură civilă. În cazul în care instanţa de judecată va considera că nu există temei pentru
repunerea în termen, ea refuză să o repună în termen, pronunţând o încheiere, care poate fi
atacată cu recurs potrivit prevederilor art. 116 alin. (5) CPC. Conform altei opinii, depăşirea
termenului de înaintare în judecată a cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale nu este un temei de
arefuza primirea cererii sau restituirea ei, dacă partea în arbitraj solicită repunerea în termen. În
acest caz scurgerea termenului este temei de a refuza desfiinţarea hotărârii arbitrale dacă instanţa
de judecată va respinge cererea de repunere în termen. Dacă în cererea de desfinţare a hotărârii
arbitrale nu se cere repunerea în termen, cererea se restituie.
Este important de menţionat că partea care depune cererea de desfiinţare a hotărârii
arbitrale va trebui să anexeze la ea dovada faptului primirii hotărârii arbitrale la o anumită
dată(art. 478 alin. (2) lit. e) CPC).
Depunerea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale.Pentru a desfiinţa o hotărâre arbitrală
pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova, persoana interesată va depune la Judecătoria
Comercială de circumscripţie, o cerere de desfiinţare a hotărârii arbitrale care va avea conţinutul
specificat la art. 478 CPC. Astfel, cererea de desfiinţarea hotărârii arbitrale trebuie depusă în
scris şi semnată de către partea care contestă hotărârea sau de reprezentantul ei. În cererea de
desfiinţare a hotărârii arbitrale se va indica: a) instanţa căreia îi este adresată cererea;b)
denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a adoptat hotărârea;c) numele sau
denumirea părţilor în arbitraj, domiciliul sau sediul lor;d) locul şi data pronunţării hotărârii
arbitrale;e) data înmînării hotărârii arbitrale părţii care a adresat în judecată cererea de
desfiinţare a hotărârii;f) solicitarea părţii interesate de a desfiinţa hotărârea arbitrală, motivele
contestării hotărârii. La cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale se vor anexa următoarele acte:
hotărârea arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit. Copia de pe hotărârea
arbitrajului permanent se autentifică de preşedintele arbitrajului permanent, iar copia de pe
hotărîrea arbitrajului constituit pentru soluţionarea unui anumit litigiu trebuie să fie autentificată
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notarial;b) convenţia arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit;c) actele care
argumentează cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale;d) dovada de plată a taxei de stat;e)
copia de pe cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale;f) procura sau un alt act care atestă
împuternicirile persoanei de a semna cererea. Referitor la faptul că hotărârea arbitrală urmează a
fi depusă în original sau în copie legalizată, vom menţiona că depunerea acesteia într-o copie
simplă, sau depunerea copiei de pe hotărârea adiţională, rectificată, interpretată nelegalizată va
duce la faptul că unei atare cereri cu anexe necorespunzătoare nu i se va da curs. Referitor la
anexarea, la cerere, a convenţiei arbitrale în original sau în copie legalizată, vom specifica că
pentru legalizarea copiilor acesteia sunt aplicabile aceleaşi prevederi, ca şi hotărârilor arbitrale,
astfel că dacă procedura arbitrală a fost soluţionată de către un arbitraj instituţionalizat, copia
convenţiei arbitrale va fi legalizată de către preşedintele arbitrajului permanent, iar dacă aceasta
s-a desfăşurat în faţa unui arbitraj ad-hoc, legalizarea copiei de pe convenţia arbitrală va avea loc
pe cale notarială. Totodată, prevederea art. 478 alin. (4) lit. b) CPC întăreşte regula instituită la
art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la arbitraj conform căreia convenţia arbitrală trebuie să aibă în
mod necesar formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii, înlăturând dubiile referitor la forma
convenţiei arbitrale care se strecoară la lectura art. 7 alin. (3) din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional.
Şedinţa de examinare a cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale. Dacă cererea de
desfiinţare a hotărârii arbitrale întruneşte exigenţele de formă şi conţinut instituite de lege,
judecătorul preia cererea spre examinare. Examinarea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale
are loc în şedinţă de judecată în cel mult o lună de la data intrării ei în judecată, potrivit regulilor
stabilite de Codul de procedură civilă. În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la
solicitarea ambelor părţi în arbitraj, judecătorul poate cere arbitrajului, potrivit regulilor stabilite
de Codul de procedură civilă pentru reclamarea probelor, materialele dosarului, hotărârea
arbitrală, care se contestă, în original. Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din Legea cu privire
la arbitraj dosarul se păstreză la instituţia permanentă de arbitraj sau, în cazul arbitrajului ad-hoc,
la instanţa de judecată care ar fi fost competentă să decidă în cauză dacă nu exista convenţia de
arbitraj.
Şedinţa de judecată se desfăşoară în prezenţa părţilor legal citate, însă, neprezentarea lor
nu împiedică examinarea cererii. Instanţa de judecată va expedia pârâtului, odată cu citaţia, şi
cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale cu toate anexele şi va acorda timp suficient acestuia de
a-şi pregăti apărarea. Deşi legea nu stabileşte expres, pârâtul în atare procedură poate depune
referinţă, în care să-şi expună obiecţiile sale faţă de cererea de desfiinţare.
Temeiurile
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menţionat,prevederile Codului de procedură civilă în ceea ce ţine de temeiurile de refuz în
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desfiinţarea hotărârii arbitrale sunt diferite de cele instituite în Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional, deci, urmează de înţeles că în situaţiile în care obiect al contestării va fi
o hotărâre arbitrală internă, nelegată de vreun element de extranietate, desfiinţarea hotărârii
arbitrale se va efectua conform regulilor instituite în Codul de procedură civilă şi Legea cu
privire la arbitraj, iar dacă obiectul contestării va fi o hotărâre arbitrală pronunţată de un tribunal
arbitral comercial internaţional pe teritoriul Republicii Moldova, se vor lua în consideraţie atât
prevederile Codului de procedură civilă, cât şi normele Legii cu privire la arbitrajul comercial
internaţional.
Articolul 480 alin. (1) CPC stabileşte expres că hotărârea arbitrală va putea fi desfiinţată
numai în cazurile enumerate în art. 480 CPC, deci, invocarea altor temeiuri de desfiinţare a
hotărârii arbitrale nu va avea nici un efect. Deşi am menţionat mai sus că în unele state
examinarea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale de către instanţa de judecată atrage în mod
nemijlocit reexaminarea fondului litigiului examinat în arbitraj, prin prisma corectitudinii
aplicării normelor de drept material şi procedural şi a corectitudinii stabilirii circumstanţelor
importante pentru judecarea litigiului, legislaţia Republicii Moldova nu se raliază legislaţiei
acestor state. Conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în domeniu, examinarea
cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale va avea loc doar prin prisma temeiurilor pentru
desfiinţara hotărârii arbitrale instituite în art. 480 CPC şi art. 37 din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional, adică instanţa de judecată nu va purcede, în atare situaţii la o
reexaminare a fondului, nu va controla circumstanţele de fond ale cauzei şi probele cercetate, nu
va verifica corectitudinea aplicării normelor de drept material de către arbitraj, ci va verifica
prezenţa temeiurilor de desfiinţare a hotărâiri arbitrale specificate în legislaţia corespunzătoare.
În acest context, vom menţiona că este suficientă depistarea doar a unuia din temeiurile de
desfiinţare specificate în lege, pentru ca instanţa de judecată să dispune desfiinţarea hotărârii
arbitrale contestate.
Aşa deci, va fi desfiinţată hotărârea arbitrală în unul din următoarele cazuri:
- Litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale (art.
480 alin. (2) lit. a) CPC).
- În sensul prevederii respective, prin „lege” urmează a fi înţelese: Legea cu privire la
arbitraj, care stabileşte la art. 1 alin. (2) că arbitrajul poate decide asupra unui litigiu care a apărut
din raporturile de drept civil în sens larg, cu excepţia litigiilor în materii în care legea nu permite
soluţionarea lor pe calea arbitrajului, iar în art. 3 Legea cu privire la arbitraj stabileşte cercul de
litigii care nu pot face obiectul dezbaterii arbitrale;
- Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, care determină cercul litigiilor
examinabile în arbitrajul comercial internaţional în art. 1 alin. (4) şi în art. 16;
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- convenţiile şi tratatele la care Republica Moldova este parte;
- regulamentele arbitrajelor permanente. Legiutorul moldovean a urmat calea menţionării,
în textul legii, a noţiunii de „litigiu care a apărut din raporturile de drept civil în sens larg” şi a
indicării cazurilor când litigiul nu urmează a fi examinat în arbitraj.
Conform prevederilor art. 3 din Legea cu privire la arbitraj nu pot face obiectul
arbitrajului litigiile izvorâte din apărarea drepturilor nepatrimoniale, în situaţiile şi în măsura în
care părţile nu ar fi îndreptăţite să încheie o tranzacţie cu privire la obiectul litigiului, pretenţiile
care ţin de dreptul familiei, pretenţiile izvorâte din contractele de locaţiune (chirie) a încăperilor
de locuit, inclusiv litigiile cu privire la încheierea, validitatea, încetarea şi calificarea unor astfel
de contracte, pretenţiile şi drepturile patrimoniale cu privire la locuinţe. Deşi nu sunt expres
menţionate, urmează a se subînţelege că nici litigiile atribuite în competenţa exclusivă a
instanţelor de judecată nu vor putea face obiectul convenţiei arbitrale şi, deci, a procedurii
arbitrale şi nici cele care reies din raporturile juridico-publice.
Convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii (art. 480 alin. (2) lit. b) CPC). În primul rând
considerăm că expresia „în temeiul legii” nu are în vedere doar Legea cu privire la arbitraj sau
Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, ci şi prevederile legislaţiei civile, întrucât
convenţia arbitrală are o natură juridică dublă – contractuală şi jurisdicţională. În conformitate cu
prevederile art. 8 din Legea cu privire la arbitraj şi art. 7 din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional convenţia arbitrală trebuie să aibă forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
Hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării ori nu
este semnată de arbitri (art. 480 alin. (2) lit. c) CPC). Conform prevederilor art. 29 alin. (2) din
Legea cu privire la arbitraj hotărârea arbitrală trebuie să cuprindă componenţa arbitrajului, data
şi locul pronunţării sale; numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul,
pentru persoanele juridice, sau reşedinţa părţilor; referinţa la convenţia de arbitraj în al cărei
temei s-a procedat la arbitraj; obiectul litigiului; motivele de fapt şi de drept ale hotărîrii, iar în
cazul arbitrajului în echitate, motivele care stau la baza soluţiei; semnăturile arbitrilor;alte
prevederi. Deci, o hotărâre arbitrală care nu va cuprinde dispozitivul, sau din care nu va fi clar
dacă instanţa arbitrală respinge sau admite pretenţiile reclamantului, precum şi elucidat aspectul
repartizării cheltuielilor de judecată,va fi desfiinţată.
Totodată, prin necuprinderea „temeiurilor” în hotărârea arbitrală menţionată mai sus, se
are în vedere lipsa în textul acesteia a motivelor care stau la baza soluţiei, aşa cum prescrie legea
că acestea trebuie specificate în mod obligatoriu în hotărârea arbitrală, în caz contrar aceasta
urmează a fi desfiinţată.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea cu privire la arbitraj, părţile pot
stabili, respectând ordinea publică şi bunele moravuri, precum şi dispoziţiile imperative ale legii,
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prin convenţie de arbitraj sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie cu referire la o anumită
reglementare având ca obiect arbitrajul, normele de constituire a arbitrajului; numirea, revocarea
şi înlocuirea arbitrilor; termenul şi locul arbitrajului; normele de procedură pe care arbitrajul
trebuie să le urmeze în soluţionarea litigiului; normele cheltuielilor arbitrale şi repartizarea
acestor cheltuieli, conţinutul şi forma hotărârii arbitrale; alte norme privind buna desfăşurare a
arbitrajului. Conform prevederilor art. 18 din Legea cu privire la arbitraj părţile stabilesc locul
desfăşurării procedurii arbitrale. În lipsa unui acord în acest sens încheiat în termenul stabilit de
arbitraj, locul arbitrajului va fi stabilit de instituţia arbitrală, luîndu-se în considerare atât
circumstanţele cazului, cât şi accesibilitatea pentru părţi. Dacă nici părţile, nici instituţia arbitrală
nu au stabilit locul arbitrajului, se va considera loc al arbitrajului locul pronunţării hotărârii
(sentinţei) arbitrale. Conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional în hotărârea arbitrală se indică data pronunţării şi locul arbitrajului. De
asemenea, legea menţionează că se va considera că hotărârea a fost pronunţată la locul
arbitrajului. Indicarea în textul hotărârii arbitrale a locului pronunţării hotărârii arbitrale are
importanţă practică din perspectiva determinării, de către instanţa de judecată care va fi sesizată
cu o cerere de desfiinţare a hotărârii arbitrale, a situaţiei dacă respectiva hotărâre poate sau nu
face obiectul cererii de contestare a hotărârii arbitrale, deoarece, după cum am menţionat mai
sus, potfi contestate în instanţele de judecată a Republicii Moldova doar hotărârile arbitrale
pronunţate pe teritoriul acesteia.
Conform prevederilor art. 28 alin. (4), art. 29 alin. (1) din Legea cu privire la arbitraj, art.
31 alin. (1) din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional hotărârea arbitrală urmează
a fi semnată de către toţi arbitrii care au participat la examinarea litigiului în arbitraj, chiar şi în
situaţia când a fost făcută opinie separată.În cazul în care o semnătură lipseşte, se indicămotivele
absenţei acesteia.
Dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate (art. 480 alin.
(2) lit. d) CPC). Împrejurările în care dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu
pot fi aduse la îndeplinire pot fi foarte variate.Un exemplu în acest sens ar fi situaţia în care
dispozitivul hotărârii arbitrale conţine dispoziţii contradictorii şi părţile nu pot determina clar ce
conduită urmează să adopte, cum ar fi situaţia admiterii de către instanţa arbitrală atât a acţiunii
principale, cât şi a celei reconvenţionale în situaţiile când acestea se exclud reciproc. Legislaţia
României prevedea, până nu demult şi ea acest temei de desfiinţare a hotărârii arbitrale şi aducea
cu titlu de exemplu situaţia când hotărârea arbitrală viza o obligaţie legată de remiterea unui bun
de către debitor, iar bunul respectiv nu mai există după pronunţarea hotărârii şi hotărârea
arbitrală nu prevedea o obligaţie alternativă. Deşi la moment acest temei de desfiinţare a hotărârii
arbitrale încă există şi se aplică în legislaţia României, începând cu 1 februarie 2013, când va
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intra în vigoare noul Cod de procedură civilă român, acest temei de desfiinţare a hotărârii
arbitrale nu va mai fi aplicat. Doctrinarii consideră această schimbare drept una binevenită,
întrucât, afirmă ei, acest neajuns al hotărârii arbitrale, când aceasta conţine dispoziţii care nu se
pot aduce la îndeplinire, poate fi uşor înlăturat prin intermediul căii procedurale de lămurire a
hotărârii arbitrale.233 Totuşi, nu subscriem opiniei astfel expuse, deoarece considerăm că
explicarea hotărârii nu în toate cazurile poate elimina neajunsul hotărârii arbitrale de a avea un
dispozitiv care nu poate fi executat.
Arbitrajul nu a fost constituit sau procedura arbitrală nu este în conformitate cu convenţia
arbitrală (art. 480 alin. (2) lit. e) CPC). Regulile de constituire a arbitrajului sunt instituite la art.
11-16 din Legea cu privire la arbitraj şi la art. 10-15 din Legea cu privire la arbitrajul comercial
internaţional, deci orice problemă apărută din desemnarea arbitrilor, temeiurile şi procedura de
recuzare a arbitrilor etc. care nu va fi conformă voinţei comune a părţilor sau prevederilor legale
va fi considerată de către instanţa de judecată temei de desfiinţare a hotărârii arbitrale.
Procedura de examinarea a litigiului în arbitraj este prevăzută în art. 20-27 din Legea cu
privire la arbitraj şi în art. 18-27 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, de
asemenea aceasta poate fi stabilită şi în regulamentele arbitrajelor permanente în care părţile au
soluţionat litigiul. Deci, în situaţiile când nu sunt respectate normele de procedură alese de părţi
sau, în lipsa alegerii părţilor, cele după care litigiul se examina în instanţa arbitrală, partea
interesată va putea cere desfiinţarea hotărârii arbitrale pentru temeiul instituit la art. 480 alin. (2)
lit. e) CPC. În această situaţie, nu vor fi desfiinţate hotărârile arbitrale care, deşi neconforme
voinţei părţilor, sunt date cu considerarea normelor imperative, de la care părţile nu pot deroga
nici chiar prin încheierea convenţiei arbitrale.
Partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre
dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau, din alte motive
întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii (art. 480 alin. (2) lit. f)
CPC). Procedura de numire a arbitrilor este reglementată de art. 11-12 din Legea cu privire la
arbitraj. Legea stabileşte că numirea arbitrilor poate să aibă loc prin indicarea în convenţia
arbitrală a acestora, prin indicarea în convenţia arbitrală a modalităţii de numire a arbitrilor sau,
în lipsa celor două, prin intermediul unei notificări scrise, adresate părţii adverse. Temeiul de
desfiinţare vizează situaţiile când deşi părţile au prevăzut în convenţia arbitrală modalitatea de
numire a arbitrilor, partea care solicită desfiinţarea nu a fost înştiinţată despre numirea lor, la fel
şi în situaţiile în care notificarea referitor la numirea arbitrilor nu a fost efectuată într-o măsură în
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care partea notificată să-şi poată expune obiecţiile sau propunerile vis-a-vis de problema numirii
arbitrilor.
Totodată, art. 21 din Legea cu privire la arbitraj stabileşte modalităţile de comunicare,
între părţi, a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, aîncheierilor de şedinţă. Conform prevederilor
acestuia, comunicarea actelor se face prin scrisoare recomandată, cu recipisă de predare sau cu
confirmare de primire. Părţile pot stabili şi alte metode de comunicare, important este să fie
posibilă stabilirea probei comunicării şi a textului transmis. În cazul în care înscrisurile sunt
înmânate personal părţilor, aceasta se va efectua contra semnătură. În orice caz dovezile de
comunicare se depun la dosar. Deci, instanţa de judecată, urmând să aprecieze existenţa acestui
temei de refuz în desfiinţarea hotărârii arbitrale într-un caz concret, va reieşi din probele
prezentate de părţi şi din faptul dacă la dosar sunt anexate dovezile de comunicare a actelor.
Legea cu privire la arbitraj stabileşte că neprezentareapărţii citate legal la dezbaterenu împiedică
dezbaterea litigiului, cu excepţia cazului când partea lipsă invocă, cel târziu în preziua dezbaterii,
motive temeinice de amânare, informând cealaltă parte şi arbitrii. În procedura arbitrală,
amânarea poate fi cerută numai o singură dată. Deci, instanţa de judecată în fiecare caz concret
va determina temeinicia motivelor de neprezentare a părţii la dezbaterea litigiului în arbitraj.
Arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală ori
care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori hotărârea arbitrală conţine dispoziţii în probleme ce
depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia
arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din convenţie, instanţa judecătorească
poate desfiinţa numai acea parte a hotărârii arbitrale în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu
în convenţia arbitrală (art. 480 alin. (2) lit. g) CPC). În procedura civilă, reieşind din prescripţiile
principiului disponibilităţii în drepturi a participanţilor la proces, instanţa decide doar în limitele
celor invocate în cererea de chemare în judecată. Cu atât mai mult acestea urmează a fi
respectate într-o procedură bazată pe voinţa părţilor, cum este arbitrajul. Deci, pronunţarea unei
hotărâri arbitrale asupra unui litigiu care nu este prevăzut sau excede convenţia arbitrală este
contrară principiului legalităţii şi disponibilităţii în drepturi şi duce la desfiinţarea hotărârii
arbitrale. În aceste cazuri instanţa de judecată trebuie să decidă asupra posibilităţii separării
dispoziţiilor conforme convenţiei arbitrale de cele neconforme, iar în situaţia în care acest lucru
este posibil, să desfiinţeze parţial hotărârea arbitrală în partea neconformităţii acesteia convenţiei
arbitrale.
Hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau
bunele moravuri (art. 480 alin. (2) lit. g) CPC). Nici Codul de procedură civilă, nici cele două
legi cu privire la arbitraj nu stabilesc încălcarea căror principii fundamentale constituie temei de
desfiinţare a hotărârii arbitrale, nici creiteriile de determinare a acestora.Deci, în fiecare caz
314

instanţa de judecată va reieşi din aprecierea circumstanţelor cauzei per ansamblu şi din
interpretarea sistemică a legislaţiei.Expresia „principiile fundamentale ale legislaţiei” invocate în
contextul acestui temei de desfiinţare a hotărârii arbitrale urmează a fi înţeleasă în sensul larg,
aici fiind atribuite atât principiile fundamentale ale dreptului material, cât şi cele ale dreptului
procesual, însă primordiale fiind cele stabilite de Constituţia Republicii Moldova, care se referă
la drepturile şi libertăţile omului. Deci, în rândul principiilor fundamentale pot fi enumerate
principiul legalităţii, principiul respectării drepturilor şi libertăţilor persoanelor, principiul
democratismului, principiul egalităţii, principiul respectării proprietăţii private, alte principii la
fel de importante.
Conceptul de “bune moravuri” reprezintã totalitatea regulilor de conduitã care s-au
conturat în conştiinţa societăţii şi a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-oexperienţăşi
practică îndelungată. Deci, în fiecare caz când instanţa de judecată va constata că hotărârea
arbitrală pune în pericol principiile înrădăcinate în conştiinţa societăţii, ea va desfiinţa hotărârea
arbitrală respectivă.
Una din părţile convenţiei de arbitraj se află în incapacitate (art. 37 alin. (2) lit. a) Legea
cu privire la arbitrajului comercial internaţional). Deşi Legea cu privire la arbitrajul comercial
internaţional mai menţionează un temei, neprevăzut de Codul de procedură civilă, de desfiinţare
a hotărârii arbitrale, aceasta o face într-o manieră defectuoasă, astfel că din norma citată nu este
clar ce înseamnă că „partea în arbitraj se află în incapacitate” – este vorba de o incapacitate fizică
sau juridică. Totodată nu este clar care este momentul determinant pentru care incapacitatea
persoanei are repercursiuni asupra hotărârii arbitrale. Considerăm că acest temei de desfiinţare a
hotărârii arbitrale se referă totuşi la incapacitatea juridică a persoanei, şi momentul determinant
este cel al încheierii convenţiei arbitrale. În acest context, considerăm că respectivul temei de
refuz se încadrează în temeiul de refuz pe motivul nulităţii convenţiei arbitrale, urmând a fi
desfiinţată hotărârea arbitrală în baza art. 480 alin. (2) lit. b) CPC.
Hotărârea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova (art. 37 alin. (2) lit.
b) Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional). Deşi în legislaţia civilă şi procesuală a
Republicii Moldova ordinea publică este deseori invocată, acestea nu dau o definiţie expresă
noţiunii de „ordine publică”. Doctrina menţionează că pentru a opune ordinea publică
încuviinţării executării silite a hotărârilor judecătoreşti străine nu este suficient ca ea să
contravină unor norme de drept naţional - hotărârea şi, mai ales, executarea acesteia trebuie să
contravină în mod evident unor principii fundamentale ale dreptului intern, cum ar fi: principiile
de morală şi bunele moravuri , principiile general-umane; concepţia statului despre libertate şi
libertatea acţiunilor; concepţia fundamentală de drept natural al echităţii; concepţia fundamentală
de justiţie, inclusiv liberul acces la justiţie, independent de origine, rasă, sex, opţiune politică,
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cenz patrimonial, etc. Unii doctrinari susţin că hotărârea arbitrală însăşi nu poate să contravină
ordinii publice, ci pot contraveni ordinii publice doar urmările pe care le va produce executarea
acesteia. Totuşi, practica recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine (pentru că acest
temei de desfiinţare a fost preluat din legislaţia ce ţine de recunoaşterea şi executarea hotărârilor
străine) a conturat care sunt cele mai dese cazuri în care a fost invocată ordinea publică: cazurile
când se constată că arbitrii care au participat la soluţionarea cazului au fost imparţiali şi apar
dubii în ce priveşte onestitatea lor;au fost încălcate grav drepturile fundamentale ale uneia din
părţile în arbitraj, ceea ce a dus la imposibilitatea ei de a se apăra în instanţa de arbitraj; cazurile
când hotărârea arbitrală vine în contradicţie cu normele imperative ale statului unde se cere
recunoaşterea şi executarea ei sau cu normele stabilite în contractele internaţionale dintre aceste
ţări. După câte putem constata, acest temei de desfiinţare a hotărârii arbitrajului comercial
internaţional care a pronunţat-o pe teritoriul Republicii Moldova este unul foarte larg şi lasă loc
de interpretare.
Temeiurile de desfiinţare a hotărârii arbitrale menţionate mai sus pot fi divizate
convenţional în două categorii: temeiuri care urmează a fi dovedite de către partea interesată ce a
înaintat cererea de desfiinaţare a hotărârii arbitrale şi temeiuri care se stabilesc de către instanţa
de judecată din oficiu. Astfel, instanţa va reţine şi va desfiinţa hotărârea arbitrală din oficiu,
indiferent dacă partea a formulat în această parte pretenţii, ori de câte ori va depista că litigiul
examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale, în cazurile în care
hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele
moravuri şi în cazul în care hotărârea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova.
În celelalte cazuri, partea care solicită desfiinţarea hotărârii arbitrale trbuie să dovedească
existenţa temeiurilor de desfiinţare a hotărârii arbitrale.
Încheierea judecătorească cu privire la contestarea hotărârii arbitrale. Urmare
examinării cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale, instanţa de judecată pronunţă o încheiere
judecătorească despre desfiinţarea totală sau parţială a hotărârii arbitrale sau despre refuzul de a
o desfiinţa. Încheierea judecătorească despre desfiinţarea hotărârii arbitrale sau despre refuzul de
a o desfiinţa trebuie să corespundă cerinţelor generale cu privire la încheierile judecătoreşti
stabilite în art. 270 CPC, precum şi prevederilor indicate în art. 481 alin. (1) CPC, şi să cuprindă:
date despre hotărârea arbitrală contestată şi locul pronunţării hotărârii; denumirea şi componenţa
nominală a arbitrajului care a emis hotărârea contestată; numele sau denumirea părţilor în
arbitraj; desfiinţarea totală sau parţială a hotărârii arbitrale sau refuzul total sau parţial de a
admite cererea petiţionarului.Desfiinţarea totală sau parţială a hotărârii arbitrale nu împiedică
părţile să se adreseze din nou în arbitraj pentru soluţionarea litigiului, cu excepţia cazului în care
litigiul nu poate face obiectul dezbaterii arbitrale, ori să depună cerere în judecată potrivit
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regulilor stabilite de Codul de procedură civilă. În conformitate cu art. 481 alin. (4) CPC, dacă
hotărârea arbitrală a fost desfiinţată total sau parţial din cauza nulităţii convenţiei arbitrale sau
dacă hotărârea a fost emisă într-un litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală ori nu se înscrie în
condiţiile convenţiei, ori conţine dispoziţii în probleme ce nu s-au cerut conform convenţiei
arbitrale, părţile în arbitraj se pot adresa, pentru soluţionarea unui astfel de litigiu, în judecată în
conformitate cu regulile generale din Codul de procedură civilă. Adresarea părţilor în arbitraj ori
în instanţa de judecată este posibilă şi în urma desfiinţării hotărîrii arbitrale din alte motive
indicate în art. 481 CPC. Încheierea instanţei judecătoreşti cu privire la desfiinţarea hotărârii
arbitrale sau privind refuzul de a o desfiinţa poate fi atacată în ordinea şi în termenele stabilite de
art. 423-428 CPC.
II. PROCEDURA ÎN PRICINILE DE ELIBERARE A TITLURILOR DE EXECUTARE
SILITĂ A HOTĂRÂRILOR ARBITRALE
O trăsătură specifică examinării cauzelor civile în arbitraj constituie faptul că părţile
înţeleg să execute benevol actul juridicţional final – hotărârea arbitrală adoptată, imediat sau în
termenul indicat în hotărâre. Totuşi, în situaţiile în care partea obligată prin hotărârea arbitrală nu
o execută benevol, partea adversă are la îndemână calea executării silite a acesteia. În acest caz,
hotărârea arbitrală se va executa ca şi o hotărâre judecătorească.
Din art.28 alin.(1) Legea cu privire la arbitraj reiese că arbitrajul emite hotărâri
înurmătoarele cazuri:
- soluţionarea, de către arbitraj, a litigiului dintre părţi;
- încetarea procedurii arbitrale fără soluţionarea problemelor remise spre rezolvare
(hotărâre deîncetare a procedurii arbitrale);
- încheierea între părţi a unei tranzacţii asupra litigiului (emiterea hotărârii în acest caz
având un caracter dispozitiv, adică dacă există o astfel de solicitare din partea părţilor).
Acelaşi aliniat menţionează că alte dispoziţii ale arbitrajului care nu sunt inserate în
hotărâre seemit sub formă de încheiere.
Deşi par stranii aceste reglementări, îndeosebi în raport cu prevederile procedurii civile,
care stabileşte că în cazul încetării procesului pe motiv că a fost confirmată o tranzacţie de
împăcare sau în alte temeiuri, se emite o încheiere judecătorească, însă considerăm că o atare
reglementare este una binevenită, deoarece atât contestarea hotărârii arbitrale, cât şi eliberarea
titlului de executare silită auca obiect doar hotărârea arbitrală, şi nu este prevăzută vreo
posibilitate a părţilor de a contesta sau supune executării silite încheierile date în arbitraj. Deci,
dacă am admite faptul că tranzacţia de împăcare dintre părţile în arbitraj ar fi confirmată printr-o
317

încheiere, în situaţia dată partea care ar avea interes în aducerea la executare silită a acesteia
(pentru că nu întotdeauna prevederile tranzacţiilor de împăcare se execută benevol) nu ar avea la
dispoziţie nici o cale procedurală să o înfăptuiască, din considerentele menţionate mai sus.
Astfel, s-ar crea condiţii de excludere din procedura arbitrală a tranzacţiei de împăcare, din frica
de a nu se putea, ulterior, aduce la îndeplinire silită încheierea de confirmare a tranzacţiei de
împăcare. Deci, hotărârea prin care a fost confirmată o tranzacţie de împăcare în procedura
arbitrală are aceeaşi forţă juridică ca şi hotărârile arbitrale prin care a fost soluţionat fondul
litigiului şi se execută silit în aceleaşi condiţii.
Depunerea cererii de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii arbitrale.
Persoana care a avut câştig de cauză va înainta în instanţa de judecată o cerere privind eliberarea
titlului de executare silită a hotărârii arbitrale. În ceea ce priveşte instanţa competentă în aceste
cazuri, art. 482 alin. (2) din Codul de procedură civilă a avut aceeaşi soartă ca şi prevederile art.
477 alin. (3) CPC, astfel că prin Legea pentru modificarea şi constatarea unor acte legislative din
06.03.2012, cazurile de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale au fost date
în competenţa Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie.
Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii arbitrale se depune în scris de
partea care a avut câştig de cauză ori de reprezentantul ei. Deci, aceasta poate fi depusă atât de
către reclamantul în procedura arbitrală în situaţia în care acţiunea lui a fost admisă, dar şi de
pârât, în situaţiile în care acţiunea reclamantului a fost respinsă şi pârâtul a înaintat cerere de
compensare a cheltuililor de judecată. Cerereade eliberare a titlului de executare silită pentru
hotărârea arbitrală va conţine date privind instanţa căreia îi este adresată cererea; arbitrajul care a
pronunţat hotărârea şi componenţa lui nominală; numele sau denumirea părţilor în arbitraj,
domiciliul sau sediul lor; locul şi data pronunţării hotărârii arbitrale; data primirii hotărârii
arbitrale de partea care s-a adresat în judecată; solicitarea părţii care a avut câştig de cauză de a i
se elibera titlu de executare silită a hotărârii arbitrale. La cerere se anexează: hotărârea arbitrală
în original sau în copie legalizată în modul stabilit. Copia de pe hotărârea arbitrajului permanent
se autentifică de preşedintele acestuia, iar copia de pe hotărârea arbitrajului constituit pentru
soluţionarea unui anumit litigiu se autentifică notarial; convenţia arbitrală în original sau în copie
legalizată în modul stabilit; dovada de plată a taxei de stat; copia de pe cererea de eliberare a
titlului executoriu; procura sau un alt act care atestă împuternicirile persoanei de a semna
cererea. Dacă partea care depune cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii
arbitrale omite să respecte cerinţele impuse de lege privind conţinutul şi actele ce urmează a fi
anexate cererii, aceasta va fi pasibilă de restituire sau acesteia nu i se va da curs, conform
prevederilor art. 170 şi art. 171 CPC.
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Codul de procedură civilă, Legea cu privire la arbitraj şi Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional nu stabilesc termenul pentru depunerea în judecată a cererii pentru
eliberarea titlului de executare silită a hotărârii arbitrale, în acest caz urmează a fi respectat
termenul de prescripţie stabilit pentru prezentarea hotărârii judecătoreşti spre executare silită.
Dacă la instanţa de judecată care examinează cererea de eliberare a titlului executoriu sau
la o altă instanţă se găseşte în dezbatere cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale în temeiul
căreia se solicită eliberarea titlului executoriu, instanţa care examinează cererea de eliberare a
titlului executoriu este în drept, dacă va găsi raţional, să suspende examinarea cererii de eliberare
a titlului executoriu până când se va examina cererea de desfiinţare a hotărârii arbitrale.
Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii arbitrale se examinează în
şedinţă de judecată în cel mult o lună de la data depunerii în instanţă, conform regulilor stabilite
de Codul de procedură civilă. În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la solicitarea
ambelor părţi în arbitraj, judecătorul poate cere arbitrajului materialele dosarului în al căror
temei se solicită eliberarea titlului executoriu, potrivit regulilor pentru reclamarea probelor.
Părţile în arbitraj sînt înştiinţate legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată.
Neprezentarea lor însă nu împiedică dezbaterea pricinii.
Luând în consideraţie că între părţi lipseşte un litigiu de drept, acesta fiind deja soluţionat
de către arbitraj, ordinea de examinare a cererii privind eliberarea titlului de executare silită nu
va fi aceeaşi ca şi în acţiunea civilă, respectiv, părţile nu vor mai putea fi numite „reclamant” şi
„pârât”. Codul de procedură civilă şi Legea cu privire la arbitraj operează cu noţiuni gen „părţile
în arbitraj”, „partea care a avut câştig de cauză”, „petiţionar”. În legislaţia Federaţiei Ruse părţile
în procedura de eliberare a titlului de executare silită pentru hotărârea arbitrală poartă denumirea
de „creditor” şi „debitor” şi considerăm că acestea pot fi cu uşurinţă utilizate şi de legiuitorul
moldovean, întrucât noţiunile de „creditor” şi „debitor” reflectă foarte bine statutul procesual al
părţilor în procedura de examinare a cererii privind eliberarea titlului de executare silită pentru
hotărârea arbitrală.
După cum am menţionat şi anterior, temeiurile de refuz în desfiinţarea hotărârilor
arbitrale sunt practic aceleaşi ca şi pentru refuzul în eliberarea titlurilor de executare silită a
hotărârilor arbitrale, cu unele mici excepţii. Unul din temeiurile specifice procedurii de
examinare a cererii privind eliberarea titlurilor de executare silită pentru executarea hotrărârilor
arbitrale constituie cel instituit la art. 485 alin. (1) lit. e) CPC, conform căruia instanţa va refuza
să elibereze titlul de executare silită a hotărârii arbitrale numai dacă partea care nu a avut câştig
de cauzăprezintă în judecată probe despre faptul că hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie
pentru părţile în arbitraj ori a fost desfiinţată de judecată, conform legii în al cărei temei a fost
pronunţată.În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) dinLegea cu privire la arbitraj,
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hotărârea arbitrală este obligatorie, urmând să fie executată benevol, imediat sau în termenul
indicat în ea, de partea împotriva căreia s-a pronunţat. Totodată, conform prevederilor art. 28
alin. (6) din Legea cu privire la arbitraj hotărârea arbitrală remisă părţilor are efectele unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi, deci, este obligatorie pentru părţi. Conform normelor Legii cu
privire la arbitraj remiterea către părţi a hotărârii arbitrale are loc în cel mult 10 zile de la
pronunţare, însă, norma respectivă nu prevede o sancţiune pentru nerespectarea acestui termen.
Dacă prin hotărârea arbitrală s-a fixat un termen pentru executare, aceasta se va executa
în termenul (termenele) stabilit. Termenul de executare stabilit de tribunalul arbitral nu poate
preceda termenul la care hotărârea se va comunica, afară de cazul în care părţile în litigiu convin
altfel. Dacă prin hotărâre nu s-a stabilit un termen, aceasta trebuie executată ,,imediat’’.
Locaţiunea ,,imediat’’ folosită de legiuitor urmează să fie interpretată în sensulcă debitorul
trebuie să-şi execute obligaţia imediat ce hotărârea i-a fost comunicată şi nu imediat ce ea a fost
pronunţată, aceasta avându-şi temei în prevederile art. 28 alin. (6) din Legea cu privire la arbitraj
menţionat mai sus.
După ce examinează cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărârii arbitrale,
instanţa judecătorească pronunţă o încheiere privind eliberarea titlului executoriu sau refuzul de
a-l elibera, careva cuprinde:denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a pronunţat
hotărârea; numele sau denumirea părţilor în arbitraj; date despre hotărârea arbitrală de eliberare a
titlului de executare silită a hotărârii pe care o solicită petiţionarul şi locul pronunţării ei;
menţiunea despre eliberarea titlului de executare silită a hotărârii arbitrale sau despre refuzul de
a-l elibera. Încheierea privind eliberarea titlului executoriu sau refuzul de a-l elibera poate fi
atacată cu recurs în ordinea instituită de art. 423-428 CPC.
Refuzul de a elibera titlul de executare silită a hotărârii arbitrale nu împiedică părţile să se
adreseze din nou în arbitraj, dacă posibilitatea adresării nu s-a epuizat, ori să înainteze acţiune în
baze generale.
Titlul executoriu emis de instanţa de judecată în vederea executării hotărârii arbitrale se
prezintă executorului judecătoresc şi se supune executării silite ca şi o hotărâre judecătorească.
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§ 9. Implicarea instanţei de judecată în executarea hotărârilor judecătoreşti definitive (D.
Visternicean, E.Belei)
Justiţia se înfăptuieşte exclusiv de către instanţele de judecată. Procedura de executare,
fiind o fază a procesului civil, nu poate exista fără implicarea instanţei de judecată. Chiar dacă
intervenţia instanţei de judecată nu are un caracter permanent ca în faza judecării, rolul acesteia
este unul indispensabil executării silite, întrucît justiţia este iluzorie fără ca hotărîrile
judecătoreşti să fie efectiv executate. De aceea, implicarea instanţei de judecată în procedura de
executare este incontestabil necesară, avînd o finalitate stringentă, de a asigura corectitudinea,
promtitudinea şi eficienţa executării silite a actelor de justiţie.
Sarcina instanţei care a ordonat executarea şi care are sub controlul ei permanent
activitatea organului de executare, rămîne aceiaşi - de a arbitra în interesele părţilor un conflict
nestins, de a supraveghea executarea şi de a soluţiona nemulţumirile părţilor, cît şi ale terţilor ale
căror drepturi sunt vătămate prin executarea silită.
În procedura executării silite, instanţei de judecată îi revine un rol pasiv, acţionînd în
toate situaţiile exclusiv la sesizare, fapt determinat de atribuţiile ei particulare la soluţionarea
incidentelor de procedură.
Astfel, putem distinge împuternicirile instanţei de judecată, în procedura de executare,
după scopul lor în 3 categorii:
1. Împuternicirile instanţei de judecată legate de asigurarea cursului executării silite:
•

eliberarea titlului executoriu (art.13 Cod de Executare)

•

prezentarea documentului executoriu spre executare(art.15 CE)

•

soluţionarea suspendării procesului de executare (art.79 CE)

•

soluţionarea problemii privind succesiunea procesuală (art.47 CE)

•

explicarea hotărîrii, schimbarea modului de executare (art.71 CE)

•

soluţionarea întoarcerii executării (art.157-160 CE)
Împuternicirile instanţei de judecată specifice unui organ de executare:

2.
•

dispunerea aducerii forţate la demersul executorului judecătoresc (art.73 CE)

•

anunţarea în căutare a debitorului şi a bunurilor sale (art.72 CE)

•

autorizarea pătrunderii forţate în domiciliu pentru sechestrarea bunurilor (art.115 alin.(5)
CE)
3. Împuternicirile instanţei de judecată ce ţin de controlul judecătoresc asupra actelor
executorului judecătoresc;
4. Examinarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse de creditor, debitor şi terţe
persoane (art.161-164 CE).
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1. Acţiunile instanţei de judecată în cadrul asigurării cursului executării silite.
La asigurarea cursului executării silite, instanţa de judecată de fapt crează condiţiile
declanşării şi organizării bunului mers al procedurii de executare. În fapt, atribuţiile enumerate,
reies direct din calitatea de emitent al titlului executoriu.
Eliberarea titlului executoriu de către instanţă are loc la cererea creditorului, după
rămînerea definitivă a hotărîrii, cu excepţia hotărîrilor care se execută imediat (art.256 CPC).
Sunt definitive, deci executorii, hotărîrile judecătoreşti emise în primă instanţă, supuse
apelului, după examinarea pricinii în apel (art.254 alin.(1) CPC). Sunt executorii şi hotărîrile
judecătoreşti pentru care a expirarat termenul de atacare234, dacă participanţii la proces nu au
exercitat apelul în termen.
Apelul exercitat în termen este suspensiv de executare (art.363, alin.(2) CPC). Per a
contrario, apelul depus după expirarea a 30 zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii nu este
suspensiv de executare prin efectul legii. Astfel este legală eliberarea titlului executoriu după ce
hotărîrea a devenit definitivă prin neatacare. Cu toate acestea părţile pot depune apel tardiv şi
doar instanţa de apel este unica competenta a constata dacă apelul a fost depus în termen sau este
tardiv. Executorul judecătoresc, în acest caz nu este în drept să anuleze actele procesuale deja
produse în scopul executării. Executorul judecătoresc va putea suspenda executarea, concomitent
avînd posibilitatea aplicării doar a măsurilor asiguratorii (art.84 al.(2) CE).
Cererea de eliberare a titlului executoriu urmează a fi depusă în formă scrisă, la prima
instanţă. La eliberarea titlului executoriu instanţele de judecată urmează să ţină cont de
respectarea exigenţelor de conţinut stabilite în art.14 din Codul de Executare: denumirea
instanţei de judecată care a eliberat documentul executoriu; pricina în a cărei bază a fost
eliberat documentul executoriu; data pronunţării hotărîrii, dispozitivul (textual); data rămînerii
definitive a hotărîrii sau menţiunea privind executarea imediată; numele, prenumele şi data
naşterii sau denumirea debitorului şi a creditorului; codul fiscal, domiciliul ori sediul lor; datele
bancare de identificare; data eliberării titlului executoriu; menţiuni privind măsurile de
asigurare a acţiunii; menţiunea privind autorizarea pătrunderii forţate a executorului
judecătoresc în încăperile aflate în posesia sau în proprietatea debitorului, inclusiv în cele în
care se află bunurile debitorului. Titlul executoriu, eliberat în temeiul hotărîrii judecătoreşti, se
semnează de către judecător şi grefier şi se certifică cu ştampila instanţei de judecată.

234

Termenul de exercitare a apelului este de 30 zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii pentru toţi participanţii
la proces, indiferent dacă a fost sau nu prezenţi la data pronunţării acestuia. (art.236, alin.(5), lit.b) şi art. 362,
alin.(1) CPC)
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Deşi legea nu prevede un termen de eliberare a titlului executoriu, instanţa de judecată va
elibera titlul executoriu de îndată ce a parvenit cererea. Tergiversarea eliberării titlului executoriu
va determina încălcarea dreptului la executare în termen rezonabil.
Instanţa de judecată urmează să elibereze titlu executoriu, exclusiv la cererea creditorului,
cu exceptiile stabilite de lege. Este greşită practica eliberării titlului executoriu din oficiu şi
anexarea lui la dosar. Însă este recomandabilă practica întocmirii titlului executoriu de către
instanţa care a pronunţat dispozitivul hotărîrii şi transmiterea acestuia cu semnăturile
judecătorului şi grefierului, dar fără ştampilă în cancelaria instanţei. Astfel, persoana interesată
poate prezenta dispozitivul deciziei curţii de apel de respingere a apelului şi menţinere a
hotărîrii, solicitînd în temeiul acestui act de dispoziţie titlul executoriu. Dacă instanţa superioară
admite apelul şi modifică hotărîrea, ori casează hotărîrea instanţei de fond şi pronunţă o nouă
hotărîre, bineînţeles că titlul executoriu trebuie să exprime cu maximă exactitate noua soluţie.
Întrucît legislaţia în vigoare prevede că doar prima instanţă eliberează titluri executorii,
creditorul va trebui să solicite în scris eliberarea titlului executoriu, prezintînd şi dispozitivul
deciziei curţii de apel. Astfel instanţa de fond va elibera titlul executoriu la prezentarea hotaririi
originale a instanţei de fond şi deciziei originale a instanţei de apel, chiar şi în lipsa dosarului
propriu zis. Aceiaşi situaţie va fi şi în cazul în care se solicită eliberarea titlului executoriu pe
pretenţiile admise, necătînd că părţile îşi exercită dreptul de-a contesta hotărîrea cu recurs.
Această manieră de obţinere a titlului executoriu este simplă şi mai rapidă, întrucît aplicarea ad
literam a procedurii elibrării de titluri executorii de către instanţa, hotărîrea căreia a fost casată
ori modicată implică o durată excesiv de mare. Or, curtea de apel după pronunţarea
dispozitivului deciziei, va redacta în max 15 zile decizia integrală, apoi va expedia dosarul la
prima instanţă. Făcînd abstracţie că redactarea deciziilor în apel, de regulă, întîrzie, iar
expedierea dosarului, recepţionarea acestuia necesită timp, eliberarea titlului executoriu în
asemenea cazuri va fi împiedicată de proceduri formale şi de durată.
Conform art.256 alin.(1) CPC, urmează să fie executate imediat, ordonanţa sau hotărîrea
judecătorească prin care pîrîtul este obligat la plata: pensiei de întreţinere, salariului şi a altor
drepturi ce decurg din raporturi de muncă, precum şi a îndemnizaţiilor prevăzute de statutul
şomerilor, repararea prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrităţii corporale sau prin o altă
vătămare a sănătăţii ori prin deces, dacă reparaţia s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti
periodice, a unui salariu mediu pentru absenţa forţată de la lucru, în cazul reintegrării în serviciu.
În aceste situaţii nu este necesar ca hotărîrea să devină definitivă pentru a fi executată. Pe
lînga faptul că eliberează titlul executoriu din ofciu, instanţa de judecată mai are obligaţia
conform art.15 alin.(2) din Codul de executare, să prezinte documentul executoriu spre
executare. Atenţionăm că doar la această etapă instanţa substituie creditorul în dreptul de
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dispoziţie al său de a pune în executare titlul executoriu. Ulterior, pe parcursul procedurii de
executare silită, creditorul obligaţiei, imediat executorii, îşi va realiza drepturile de sine stătător,
la propria discreţie, inlusiv prin substituirea executorului judecătoresc (art.32 CE).
Instanţa de judecată va mai prezenta din oficiu titlul executoriu spre executare în pricinile
ce ţin:
•

de confiscare a bunurilor,

•

de urmărire a sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat,

•

de urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al
celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat,

•

de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti,

•

de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală,
ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. (art.15 alin.(2) Cod de Executare).
Potrivit art.30, alin.(3) şi (4) CE titlul executoriu va fi expediat din oficiu de către

instanţa de judecată executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială excepţională,
stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul
debitorului. Atunci cînd titlul executoriu se referă la urmărirea sumelor încasate din contul
statului, din contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu
capital majoritar de stat, titlurile executorii se remit din oficiu de către instanţa de judecată spre
executare executorului judecătoresc indicat de creditor în cererea de eliberare a titlului
executoriu.
Potrivit art.178 alin.(2) CPC, în baza încheierii de asigurare a acţiunii, judecătorul sau
instanţa eliberează titlul executoriu reclamantului, iar copia încheierii de asigurare a acţiunii –
pîrîtului. Instanţa va întocmi titlul executoriu pentru încheierea de asigurare a acţiunii odată cu
încheierea de asigurare şi îl va elibera de îndată la cererea creditorului. Modul de punere în
executare a titlului executoriu de asigurare a acţiunii este reglementat de art. 27 din CEx, părţile
la acestă fază de executare au calitatea de reclamant şi pîrît. Astfel, partea care solicită punerea în
executare a măsurii asiguratorii fiind obligată să suporte cheltuielile de executare. Soarta
restituirii cheltuielilor de executare (art.90 lit. h) CE) va fi soluţionată de instanţa de judecată
odată cu emiterea hotărîrii, potrivit prevederilor art. 94 şi 97 CPC.
Este de menţionat ca procedura de executare în cazul asigurîrii acţiunii începe direct cu
emiterea actului procesual corespunzător (încheiere de aplicare măsurilor asiguratorii; proces
verbal de sechestru) fară a fi necesară emiterea încheierii de intentare a procedurii de executare şi
finisează cu înştiinţarea instanţei de judecată despre măsurile întreprinse în scopul executării
măsurilor asiguratorii, fără a fi necesară emiterea încheierii de încetare a executării, deoarece
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asupra continuării măsurilor de asigurare a executării executorul judecătoresc poate reveni pe
întreagă perioadă a procesului de executare.
Eliberarea dublicatului titlului executoriu are loc la cererea creditorului, în caz de
pierdere sau de deteriorare a titlului executoriu, în cel mult 5 zile. (art.19 alin.(1) CE). Deşi
dreptul de a primi titlul executoriu original îi revine exclusiv creditorului, dublicatul acestuia,
poate fi solicitat şi de executorul judecătoresc. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de
eliberare a dublicatului titlului executoriu, este aceiaşi instanţă care a emis titlul executoriu, fără
a covoca şedinţă de judecată. Cererea prin care se solicită eliberarea dublicatului titlului
executoriu, urmează să conţină argumente suficiente şi probe anexate care confirmă faptului
deteriorării sau pierderii originalului.

Conform art.3 alin.(1) lit.m) al Legii taxei de stat,

eliberarea copiilor, dublicatelor, repetate de pe actele eliberate de către instanţa de judecată se
impune cu taxă de stat, în mărime de 50% plus 2% pentru fiecare pagină, unităţi convenţionale.
Astfel, în absenţa dovezii achitării taxei de stat, instanţa de judecată urmează sa refuze eliberarea
dublicatului titlului executoriu.
Instanţa de judecată urmează să verifice faptul dacă a emis titlu executoriu original.
Aprecierea probelor referitoare la pierderea sau distrugerea documentului executoriu original
este la fel de importantă pentru evitarea situaţiei existenţei mai multor titluri executorii cu forţă
de original. Dacă se va constata că sunt întrunite temeiurile de fapt şi de drept instanţa de
judecată va elibera titlu executoriu cu menţiunea obligatorie “Dublicat”. În cazul refuzului în
eliberea dublictul titlului executoriu, instanţa de judecată va elibera o încheiere motivată, care va
fi susceptibilă de recurs în termen de 15 zile de la pronunţarea ei (art.425 CPC)
Succesiunea de drepturi, în procedura de executare este reglementată de art. 47 al
Codului de Executare. Astfel, în cazul ieşirii uneia dintre părţi din procedura de executare
decesul persoanei fizice, încetarea sau reorganizarea persoanei juridice, cesiunea de creanţă,
preluarea datoriei, instanţa de judecată examinează cererea privind înlocuirea acestei părţi cu
succesorul ei în drepturi. Realizarea succesiunii în drepturi este condiţionată de voinţa părţii
cointeresate. Pentru admiterea succesiunii procesuale, este necesar ca raportul juridic, care
constituie obiectul documentului executoriu, să admită succesiunea în drepturi. Nu poate fi
admisă succesiunea în drepturi a debitorului căruia îi incumbă obligaţii personale, care după
natura lor, nu pot fi realizate de către o altă persoană.
Astfel, în cazul încetării din viaţă, declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării
decesului creditorului/debitorului, avînd o creanţă/obligaţie ce ţine de încasarea pensiei de
întreţinere nu va fi admisă succesiunea în drepturi şi nici o altă persoană nu va fi îndreptăţită să
pretindă executarea acestor prestaţii.
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Succesiunea de drepturi în cadrul procedurii de executare este dispusă de către instanţa de
judecată prin emiterea unei încheieri privind admiterea succesiunii de drepturi, susceptibilă de a
fi contestată cu recurs. Toate actele săvîrşite în cadrul procedurii de executare pînă la înlocuirea
părţii în procedura de executare cu succesorul ei în drepturi sunt obligatorii în măsura în care ar
fi fost obligatorii pentru partea înlocuită.(art.47 alin.(2) CE)
În cazul cesiunii de creanţă sau preluării datoriei, legea nu prevede expres suspendarea
procedurii de executare, astfel suspendarea procesului, va fi posibilă doar la adresarea cu cererea
respectivă, în instanţa de judecată.
Înstanţa de judecată este în drept de a suspenda procesul de executare, la cererea
executorului judecătoresc sau a părţilor (art.79 CE). Atenţionăm că suspendarea obligatorie a
procedurii de executare (art.78 CE) este de competenţa executorului judecătoresc, iar cea
facultativă (art.79 CE) de competenţa instanţei de judecată. În acest caz se va ţine cont că
suspendarea executării este un drept al instanţei de judecată şi poate fi solicitată în cazurile
expres stabilite de lege. Instanţa de judecată va decide printr-o încheiere, susceptibilă de recurs,
asupra suspendării procesului de executare. Deşi legea acordă o discreţie largă instanţei de
judecată, în ceea ce priveşte decizia de a suspenda sau nu procesul, totuşi încheierea
judecătorească trebuie sa fie determinată de considerente de eficienţă şi nicidecum să nu
tergiverseze procesul de executare. Trebuie de asemenea, să se ţină cont ca termenul de
examinare a contestaţiei asupra actelor executorului judecătoresc este de 30 zile (art.163, alin.(1)
CE).
În toate cazurile, cînd instanţa de judecată va examina cererea de suspendare a executării
se va ţine cont de respectarea intereselor ambelor părţi ale procedurii de executare. Pe durata
suspendării procedurii de executare, orice act de executare este interzis, cu excepţia aplicării
măsurilor de asigurare(art. 84 alin.(2) CE). Încheierea de suspendare a executării nu serveşte
drept temei pentru anularea măsurilor de asigurare dispuse de către executorul judecătoresc sau
de către instanţa de judecată anterior.
Încheierea de suspendare a executării silite nu poate conţine un termen de suspendare
determinat în zile, săptămîni, luni sau ani, dar considerăm obligatorie indicarea în această
încheiere criteriul determinant pînă cînd este suspendată procedura de executare. Astfel,
suspendarea executării documentului executoriu va dura:
a) pînă la rămînerea irevocabilă a încheierii de explicare sau refuz în explicare (art.251,
alin. (4) CPC) în cazul adresării de către executorul judecătoresc în instanţa de judecată a cererii
de a se explica hotărîrea adoptată;
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b) pînă la întoarcerea debitorului în ţară în cazul aflării debitorului într-o delegaţie
îndelungată în interes de serviciu sau cu o misiune de stat atunci cînd obligaţia are un caracter
personal;
c) pînă la externarea debitorului în cazul aflării acestuia într-o instituţie curativprofilactică;
d) pînă la găsirea debitorului ori încetarea căutării lui în cazul căutării acestuia;
e) pînă la soluţionarea irevocabilă a cauzei civile privind ridicarea sechestrului de pe
bunuri – în partea ce ţine de aceste bunuri intentate la cererea terţilor;
f) pînă la rămînerea irevocabilă a actului de dispoziţie emis de instanţa competentă în
cazul contestării eliberării titlului executoriu.
Dacă titlu executoriu a fost emis din neglijenţa instanţei de judecată, deşi hotărîrea
instanţei de judecată a fost contestată în termen cu apel, suspendarea procesului de executare va
fi necesară întrucît va reprezenta o maniera de corectare a erorii procesuale. Concomitent
executorul judecătoresc pe durata suspendarii procedurii de executare este în drept sa aplice
masuri asiguratorii (art.84 alin.(2) CE)
Anularea încheierii judecătoreşti de suspendare a procesului de executare poate avea loc
fie ca efect al exercitării recursului, fie în urma încetării temeiului de suspendare prevăzut de
lege. În acest ultim caz, persoana interesată sau chiar executorul judecătoresc vor cere instanţei
de judecată care a emis încheierea de suspendare anularea acesteia, invocînd şi probînd
înlăturarea împrejurărilor care au provocat suspendarea. Altfel, procedura de executare poate fi
reluată.
Schimbarea modului şi a ordinii de executare (art.77 CE, art.252 CPC) va fi dispusă de
către instanţa de judecată, la cererea părţilor din procedura de execuare, dacă există circumstanţe,
care fac dificilă sau imposibilă executare în ordinea şi modul stabilit de instanţă în dispozitivul
hotătîrii şi în titlul executoriu. Instanţa competentă să determine schimbarea modului şi a ordinii
de executare, va fi instanţa care a pronunţat hotărîrea. Examinarea cererii va avea loc în şedinţă
de judecată, părţilor comunicănduli-se locul, data şi ora şedinţei, neprezentarea lor însă nu va
împiedica examinarea cererii. În cadrul şedinţei de judecată, părţile urmează să demonstreze
imposibilitatea executării hotărîrii în modul în care iniţial s-a stabilit.
În cazul schimbării modului de executare, nu va fi admisă schimbarea sensului hotărîrii,
astfel, ceea ce a decis instanţa iniţial, urmează să rămînă neschimbat, modificat fiind doar modul
de realizare efectivă a drepturilor. La momentul depunerii cererii de schimbare a modului sau
ordinii de executare, obligaţia debitorului încă nu este îndeplinită integral sau parţial.
Partea care solicită examinarea chestiunii privind schimbarea modului sau ordinii de
executare nu poate fi limitată în dreptul de a cere despăgubiri pentru întîrzierea executării.
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Instanţa va emite încheiere de schimbare modului sau ordinii de executare, susceptibilă de
recurs şi va emite un nou titlu executoriu.
Dacă instanţa va refuza schimbare modului sau ordinii de executare, de asemenea va
adopta o încheiere, pentru care legea nu prevede posibilitatea recurării.
Explicarea hotărîrii (art.251 CPC) este necesară atunci cînd nu este clar sensul,
extinderea sau modul de aplicare a dispozitivului hotărîrii, ce urmează să fie executată, sau dacă
hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii. Explicarea, nu va modifica cuprinsul hotărîrii, ci doar
va cuprinde precizări referitor la extinderea, sensul şi modalitatea de executare a dispozitivului dat
de instanţă anterior sau, în cazul extinderii dispoziţiilor contradictorii, va omite contradicţiile
existente, dînd o rezolvare neechivocă cazului. Ea nu poate fi considerată ca un mijloc destinat
modificării sau anulării titlului executoriu, această finalitate fiind posibil de realizat doar prin
intermediul căilor de atac. La examinarea cererii de explicare a hotărîrii nu se vor discuta
împrejurări, care ar repune în discuţie o hotărîre judecătorească irevocabilă, deoarece acest fapt
contravenind direct, autorităţii lucrului judecat. Obiectul explicaţiilor se va referi la înţelesul
hotărîrii, limitele şi modalitatea executării prestaţiilor precum şi la cercul persoanelor vizate prin
hotărîre.
Din considerentele faptului, că executare nemijlocită a acţiunilor de executare este un
atribut al executorului judecătoresc, anume acestuia îi revine obligaţia principală de a sesiza prin
demers instanţa de judecată privind explicarea hotărîrii, dacă o consideră neclară. Explicarea
hotărîrii poate fi solicitată şi de către părţile în procedura de executare, prin intermediul
executorului judecătoresc, întrucît art.71 CE prevede „Executorul poate solicita din oficiu sau la
cererea părţilor” Potrivt art 251 CPC, instanţa de judecată poate explica modul de executare a
hotărîrii judecătoreşti şi la cererea paticipanţilor la proces. Astfel se creează distincţia dintre
participanţii la proces şi participanţii la procedura de executare, ultimii avînd dreptul să solicite
explicare modului de executare doar prin intermediul executorului judecătoresc.
Explicare hotărîrii este admisibilă dacă nu a fost executată sau dacă nu a expirat termenul
de executare silită (art.251, alin.(2) CPC) Aceste două condiţii de admisibilitate a cererii reies din
principiul securităţii raporturilor juridice. La adresarea în instanţa de judecată cu cererea de a
explica modul de execuare a hotărîrii judecătoreşti, instanţa la cererea solicitantului este în drept
să suspende procedura de executare pe perioada pînă la care se va expune.
Încheierea judecătorească privind explicarea hotărîrii se supune recursului. În acest sens,
încheierea judecătorească privind refuzul de a explica hotărîre, de asemenea, se supune
recursului, întrucît ea poate face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului de
executare silită. În consecinţă, încheierile respective vor rămăne irevocabile peste 15 zile de la
pronunţare dacă nu s-au contestat sau de la data pronunţării deciziei instanţei superioare cu
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privire la cererea de recurs. (art.251, 423-428 CPC). Nu considerăm justificată practica emiterii
unui nou titlu executoriu în acest caz, or încheierea prin care se explică dispozitivul hotărîrii va
facilita înţelegerea, extinderea sau modul de aplicare a acstuia.
Necesitatea întoarcerii executării (art.157 CE) survine în următoarele situaţii:
•

cînd o hotărîre judecătorească deja executată a fost anulată sau modificată, prin decizia
instanţei superioare;

•

cînd în urma rejudecării cauzei pretenţiile reclamantului s-au respins integral ori parţial;

•

cînd prin decizia instanţei superioare sau ca efect ale rejudecării cererea a fost scoasă de pe
rol ori procesul a încetat;
Prin întoarcerea executării, părţile se restabilesc în drepturile sale, căci nerestituirea celor

primite de la debitor de către creditor, ar crea situaţia îmbogăţirii fără justă cauză a ultimului.
Actul juridic în temeiul căreia s-au făcut încasările fiind anulat, stabileşte nejustificarea prestaţii
efectuate. Restituirea prestaţiei deja executate implică şi valoarea cheltuielilor de executare, în
cazul restituirii parţiale, cheluielile de executare vor fi suportate proporţial prestaţiei remise.
Potrivit art.240 alin.(3) CPC, instanţa de judecată adoptă hotărîrea în limiteletele
pretenţiilor înaintate de reclamant. Astfel, art.159 alin.(1) CE conţine o dificienţă de
reglementare. Dacă nu este invocat de către părţi, instanţa de judecată, care casează hotărîrea nu
poate cunoaşte faptul dacă aceasta a fost sau nu executată total sau parţial. În aceste
circumstanţe, dispunerea întoarcerii executării, nu poate avea loc, întrucît nu este certă întinderea
obligaţiilor executate. Totuşi instanţa de judecată va dispune întoarcerea executării din oficiu
doar dacă din materialele dosarului reiese cert că hotărîrea judecătoarească a fost executată.
În cazul în care a fost omisă de către apelant sau recurent solicitarea întoarcerii executării,
este recomandabil ca instanţa de judecată să concretizeze la ce etapă se află executarea hotărîrii.
Astfel, s-ar determina valoarea prestaţiilor necesare a fi întoarse, ori întoarcerea executării este
posibilă doar dacă a avut loc efectiv o executare totală sau parţială.
Punerea în discuţie din oficiu, a întoarcerii executării de către instanţa de judecată a
întoarcerii executării, ar crea situaţia expunerii asupra eventualii soluţii în apel, iar în recurs acest
lucru nici nu este posibil, or, curtea supremă de justiţie, de regulă, examinează recursurile fără
prezenţa participanţilor la proces sau a reprezentanţilor acestora.(art.444 CPC)
Instanţa de judecată care a soluţionat întoarcerea executării, va elibera la cerere, titlu
executoriu pentru a asigura executarea silită a hotărîrii sale.
Este greşită practica potrivit căreia, părţile pot solicita prin cerere suplimentară ca
instanţa de judecată de apel sau de recurs să se expună asupra întoarcerii executării, în cazul în
care au omis acest fapt la faza dezbaterilor judecătoreşti. În aceste circumstanţe, instanţa de
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judecată ar încalcă principiul nemijlocirii cercetării judecătoreşti şi dreptul la apărare al celeilate
părţi.
Potrivit art. 158 alin.(1) din Codul de Executare, instanţa de judecată, căreia i s-a transmis
pricina spre rejudecare, este obligată să soluţioneze din oficiu întoarcerea executării.
Nesoluţionarea acestei probleme, nu decade părţile din dreptul de a cere întoarcerea executării pe
calea acţiunii civile sau procedurii în ordonanţă, fără respectarea procedurii prealabile, ori
întoarcerea executării este un drept incontestabil al pîrîtului, întrucît rezultă dintr-o hotărîre
judecătorească irevocabilă.
Debitorul, căruia îi revine dreptul la recuperarea prestaţiilor executate, poate cere
întoarcere executării pe calea procedurii în ordonanţă în temeiul art.158 alin.(3) CE. La
examinarea cererii, precum şi a eventualelor obiecţii depuse instanţa de judecată urmează să ţină
cont de faptul că valoare pretenţiilor creditorului urmează a fi incontestabilă, în cazul unor
divergenţe asupra acestui fapt, judecătorul urmează să refuze primirea cererii în temeiul art. 348
alin.(2) lit.d) CPC sau să anuleze ordonanţa emisă. În acest caz judecătorul va explica
creditorului că pretenţia sa poate fi înaintată debitorului în procedură de examinare a acţiunii
civile. Dacă instanţa de judecată nu primeşte din partea debitorului obiecţii motivate sau dacă
debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului, judecătorul eliberează creditorului un al doilea
exemplar de ordonanţă judecătorească. Această ordonanţa va reprezenta un document
executoriu.
Dreptul la întoarcerea executării, poate fi realizat şi prin depunerea unei cereri de
chemare în judecată în procedura acţiunii civile. În acest caz instanţa de judecată va asigura
egalitatea şi disponibilitatea în drepturi a participanţilor în proces. Reieşind din principiul
nemijlocirii cercetării judecătoreşti în cadrul şedinţei de judecată, instanţa de judecată va putea
stabili cert, mărimea prestaţiei executate. La judecarea pricinii, nu se va admite completarea sau
modificarea hotărîrii iniţiale, respectîndu-se principiul autorităţii lucrului judecat. Dacă
pretenţiile reclamantului sunt întemeiate înstanţa de judecată va adopta o hotărîre prin care va
admite acţiunea. În temeiul hotărîrii definitive, la solicitarea creditorului instanţa de judecată va
elibera titlul executoriu.
Instanţa de judecată ca organ de executare silită. Procedura soluţionării
demersurilor executorului judecătoresc.
În cursul executării silite pot să apărea o serie de incidente, care împiedică, sau fac
imposibilă executarea silită. Implicarea instanţei de judecată la soluţionarea acestor incidente este
una oportună şi necesară, în vederea asigurării proporţionalităţii dintre realizarea dreptului
creditorului şi limitarea drepturilor debitorului.
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Din categoria acţiunilor executorului judecătoresc soluţionate cu concursul instanţei de
judecată, pot fi evidenţiate:
•

anunţarea în căutarea debitorului şi a bunurilor sale (art.72 CE),

•

aducerea forţată a debitorului (art.73CE),

•

aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara (art.64 CE),

•

pătrunderea forţată în domiciliu pentru sechestrarea bunurile (art.115, alin.4 CE),

•

confirmarea procesului verbal al licitaţiei (art.136 CE).
În primul rînd, trebuie clarificat care instanţă de judecată este competentă să examineze şi

să se pronunţe în privinţa acţiunilor de executare. Considerăm just ca executorul să se adreseze la
instanţa de la locul executării, cu excepţia cazurilor de autorizare a patrunderii forţate, care va fi
soluţionată de instanţa de la locul aflării bunului.
Procedura soluţionării demersurilor executorului judecătoresc nu este descrisă într-un mod
detaliat în Codul de Executare. În absenţa unor prevederi exprese şi clare, înţelesul şi aplicarea
dreptului, urmează a fi realizat prin prisma principiilor procedurii de executare suprapuse celor
din procedura civilă.
Condiţii de formă şi conţinut a demersului executorului, trebuie să fie concordate cu
exigenţele stabilite pentru cererea de chemare în judecată, stabilite în art.166 şi 167 CPC. În
conţintul demersului, urmează a fi demonstrată .necesitatea dispunerii de către instanţa de
judecată a acţiunilor de executare. Executorul judecătoresc, urmează să anexeze la demersul său
copia documentului executoriu, a încheierii de intentare a procedurii de executare, precum şi alte
probe pentru susţinerea poziţiei sale.
Întru susţinerea demersului de anunţare în căutare a debitorului, este necesar de a fi
argumentat faptul că prezenţa debitorului este necesară din conţinutul legii, al documentului
executoriu, sau la consideraţiunea creditorului sau executorului judecătoresc, după cum este
necesar de proba că s-au făcut eforturi de a identifica locul de aflare al debitorului. Condiţia
pentru solicitărea dispunerii aducerii forţate, este neprezentarea debitorului la biroul executorului
judecătoresc la solicitarea repetată a executorului. Executorul judecătoresc urmează să probeze
faptul ca a expediat solicitarea debitorului, printr-o modalitate legală de înştiinţare care să ateste
înmînarea şi primirea înştiinţării sau citaţiei.
Aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara, poate fi solicitată de către executorul judecătoresc,
doar după ce acesta demonstrează că a luat toate măsurile de asigurare a executării documentului
executoriu: a aplicat sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului, a interzis
debitorului săvîrşirea anumitor acte, a interzis altor persoane de a transmite debitorului bunuri
sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii. Aceste măsuri, avînd scopul de a aduce debitorul în
faţa executorului judecătoresc asigura executarea documentului executoriu, reprezintă un
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spectru de interdicţii, ce grevează direct sau indirect patrimoniul debitorului, din care urmează a
fi percepută datoria. Interdicţia de a părăsi ţara este o măsură excepţională, la aplicarea căreia,
instanţa de judecată urmează să ţină cont de proporţionalitatea dintre interesul general al
creditorului şi drepturile debitorului.
Autorizarea pătrunderii forţate, este necesară doar în cazul procedurii de sechestrare a
bunurilor şi poate fi solicitată la demersul executorului judecătoresc în situţia cînd ultimul
demonstrează că debitorul, reprezentantul său ori un membru al lui de familie nu permite
pătrunderea în domiciliu. Conform art. 30 alin.(1) din Codul Civil, domiciliu reprezintă este
locul unde persoana fizică îşi are locuinţa statornică sau principală. Această prevedere nicidecum
nu este una restrictivă şi nu reduce pătrunderea forț ată doar la domiciliu persoanei fizice.
Pătrunderea forț ată, fiind o formă de cercetare a încăperilor şi a depozitelor stabilită în art. 116
Cod de Executare, pe care executorul judecătoresc are dreptul să le deschidă şi să le cerceteze,
evitînd deteriorarea nejustificată a lor.
Nu va fi necesară autorizarea pătrunderii forţate de către instanţa de judecată, pentru
executarea evacuării.235 Conform art.147 alin.(6) CE dacă persoana care urmează să fie evacuată
din spaţiul locativ se ascunde sau nu-i permite executorului judecătoresc să intre în încăperea pe
care o ocupă, sau comite alte acte ce împiedică executarea documentului executoriu, evacuarea
se face prin pătrundere forţată în încăpere în prezenţa a 2 martori asistenţi, iar la necesitate, şi cu
participarea colaboratorilor organului afacerilor interne sau a reprezentanţilor autorităţii
administraţiei publice locale. În această situaț ie nu este oportună şi necesară autorizarea
pătrunderii forţate, deoarece însăşi din conţinutul documentului executoriu reiese ca este dispusă
evacuarea, şi o eventuală dublare a acestei prevederi nu va fi necesară.
Din conţinutul art.115 alin.(6) CE, reiese că în cazul în care există bănuieli că bunurile
urmărite pot să dispară ori să fie deteriorate, executorul judecătoresc efectuează sechestrarea,
urmînd să înştiinţeze instanţa de judecată imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la efectuarea
sechestrării. Judecătorul va confirma legalitatea acestei acţiuni procesuale printr-o menţiune pe
procesul-verbal de sechestru. În aceste circumstanţe instanţa de judecată va fi sesizată după
efectuarea nemijlocită a acţiunii de executare, pentru constatarea legalităţii aceteia. În calitate de
organ, ce constată legalitatea acţiunii de executare, nu apare instanţa de judecată, ci judecătorul
unipersonal. Mai mult ca atît, nu va fi emis un act separat prin care se va recunoaşte legalitatea

235

Invocarea art.29 din Constituţia RM nu este oportună, deoarece excepţia necesară este menţionată în însăşi textul
legii fundamentale: „Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul sau
în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:
a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti;”
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sau ilegalitatea acţiunii executate, acest fapt fiind realizat printr-o înscriere în conţinutul
procesului verbal.
Confirmarea procesului-verbal al licitaţiei, este necesară pentru situaţia în care la licitaţie
a fost adjudecat un bun, ce necesită înregistrea de stat. Executorul judecătoresc, după întocmirea
procesului verbal al licitaţiei transmite instanţei de judecată în a cărei circumscripţie se află
sediul biroului său copia de pe procedura de executare. (art.136 alin.(1) CE). După depunerea
demersului, instanţa de judecată urmează să verifice respectarea exigenţelor de formă şi conţinut.
Avînd în vedere că procedura de executare se întemeiază pe principiul publicităţii, este necesară
informarea executorului judecătoresc şi a părţilor despre data şedinţei de judecată.
Neprezentarea părţilor şi a executorului judecătoresc, nu va împiedica examinarea
demersului, ci doar va limită probaţiunea necesităţii dispunerii măsurilor solicitate, la cele
invocate în demers. Prezentarea executorului judecătoresc este una recomandabilă întru
susț inerea temeiniciei demersului său, mai mult ca atît, în absenț a executorului judecătoresc,
creditoul prezent, nu va fi îndreptăţit să susţină demersul din numele executorului judecătoresc,
deoarece ultimul nu acţionează ca un reprezentant.
În şedinţa de judecată sarcina probaţiunii necesităţii încuviinţării unei acţiuni de executare
de către instanţa de judecată va reveni incontestabil executorului judecătoresc şi creditorului,
ambii fiind subiecţi activi în procedura de executare şi avînd un interes direct în finalitatea
acesteia.
Termenul de soluţionare a demersului executorului judecătoresc.
Termenul de soluţionare a demersurilor executorului judecătoresc, nu este unul determinat
de Codul de Executare. În aceste circumstanţe, instanţa de judecată urmează să respecte principiul
celerităţii şi respectării termenului rezonabil. La determinarea termenului rezonabil instanţa de
judecată urmează să ţină cont de

specificul măsurii solicitată prin demers, de interesul

reclamantului, de faptul că prezenţa părţilor şi a executorului judecătoresc nu este obligatorie,
precum şi de prevenirea unor eventuale prejudicii cauzate prin reacţia tardivă a instanţei de
judecată.
Potrivit art.70 alin.(1) CE, documentul executoriu va fi executat în termenul indicat în el
sau dacă nu va fi indicat - în termen rezonabil. Deşi soluţionarea demersului executorului
judecătoresc, este doar o singură acţiune din totalitatea măsurilor de care dispune creditorul, o
nesoluţionare în termeni optimi ar implica depăşirea termenului rezonabil stabilit în articolul
menţionat.
Privite în ansamblu, căutarea debitorului şi a bunurilor sale, aducerea forţată, aplicarea
interdicţiei de a părăsi ţara, autorizarea sau confirmarea pătrunderii forţate în domiciliu, reprezintă
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măsuri de asigurare a executării documentului executoriu. Dispunerea acestor măsuri, în cazul în
care sunt întrunite condiţiile necesare, constituie o necesitate imediată şi neîntîrziată.
Actele de dispoziţie a instanţei de judecată.
Potrivit art.14 alin.(2) CPC, în formă de încheiere se emite dispoziţia primei instanţe prin
care nu se soluţionează fondul pricinii. expresia “se solutioneaza fondul pricinii” trebuie înteleasă
în sensul că, prin actul pronunţat, prima instanţă se dezinveşte de judecarea litigiului. Din cele
expuse rezultă fără echivoc că încheierea nu soluţionează fondul pricinii şi este un act emis în
vederea asigurării cursului unei proceduri.
Raportînd, cele menţionate la conţinutul şi natura juridică a actului prin care instanţa de
judecată soluţionează demersul executorului judecătoresc, ultimul fiind un incident de procedură,
conchidem faptul că actul de dispoziţie urmează să fie realizat sub forma unei încheieri
judecătoreşti.
În cuprinsul său această încheiere, trebuie să conţină exigenţele stabilite în art.270 CPC,
inclusiv motivele care au determinat concluziile instanţei şi normele de drept relevante.
Încheierea trebuie adoptată în camera de deliberare.
Contestarea actelor executorului judecătoresc de către participanţii în procedura de
executare.
Procedura de executare silită trebuie să se desfăşoare cu respectarea deplină a principiului
legalităţii, care implică respectarea tuturor actelor normative în vigoare de către executorul
judecătoresc, de către participanţii la procedura de executare silită, de către toţi cetăţenii. Atunci
cînd, ca rezultat al actelor exercitate în procedura de executare silită, vor fi lezate drepturile şi
libertăţile legale ale participanţilor la executare sau ale altor persoane, ei vor fi în drept de a
sesiza instanţa de judecată pentru a-şi apăra drepturile lor legale.
Conform art. 161. alin.(1) CE, actele de executare, întocmite de către executorul
judecătoresc pot fi contestate de către părţi şi alţi participanţi la proces, precum şi de către terţile
persoane, care consideră că prin actele de executare le-a fost încălcat un drept recunoscut de
lege. Posibilitatea contestării actelor executorului judecătoresc a fost instituită pentru a asigura
protecţie maximă a drepturilor participanţilor la procedura de executare. În aceste circumstanţe,
actele executorului judecătoresc sunt plasate sub controlul instanţei de judecată oferind
părticipanţilor la procedura de executare garanţia legalităţii actelor de executare, a căror
verificare va fi făcută prin intermediul instanţei de judecată, şi totodată asigurînd indirect
independenţa executorului judecătoresc, acţiunile acestuia fiind pasibile de a fi anulate doar prin
hotărîrea instanţei de judecată.
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Legea stabileşte cercul persoanelor care sunt în drept să conteste în ordinea procedurii de
executare acţiunile executorului judecătoresc, şi anume: părţile şi alţi participanţi, precum şi
terţile persoane.
Conform art.7 alin.(1) CPC, instanţa judecătorească, intentează procesul civil, la cererea
persoanei, care revendică apărarea unui drept al său încalcat sau contestat ori a interesului
legitim.
Dacă contestarea actelor de către părţi, are loc în temeiul prezumţiei încălcării unui drept
ce reiese din

realizarea efectivă şi legală a dispoziţiilor documentului executoriu, atunci

contestaţia celorlalţi participanţi, va fi întemeiată pe încălcarea unui drept ce reiese din calitatea
lor procesuală şi acţiunile pe care le-au efectuat. Aşadar, reprezentanţii, creditorii intervenienţi,
specialiştii, experţii, interpreţii şi martorii-asistenţi pot contesta actele executorului judecătoresc
doar în limitele drepturilor ce le-au fost afectate personal şi direct.
Spre deosebire de terţi, care vor trebui să demostreze că prin actul executorului
judecătoresc, le-a fost încălcat un drept recunosct prin lege, părţile şi alţi participanţi la
procedura de executare vor putea contesta actele executorului judecătoresc fără nici o condiţie.
Dreptul părţilor de a contesta actele executorului judecătoresc nu este rezumat la înţelesul
noţiunii de „act de executare” din cadrul art.65 alin.(1) CE, ce se referă doar la încheieri, procese
verbale, şi alte acte de procedură. Noţiunea “act de executare”, are un înţeles mai larg ce include
atît documentele ce le emite executorului judecătoresc, cît şi faptele, adică acţiunile sau
inacţiunile sale. Prin urmare, părţile sunt în drept să conteste documentele emise de executorul
judecătoresc, precum şi faptele lui.
Contestarea poate fi realizată atît personal, cît şi prin intermediul unui reprezentant.
Dreptul de a contesta actul executorului judecătoresc este unul special, potrivit art. 50 alin.(1)
CE, prin urmare este necesar a fi inclus expres în împuternicirile delegate reprezentantului.
Procedura de soluţionare a contestaşiilor actelor executorului judecătoresc.
Cererea privind contestarea actelor executorului judecătoresc se examinează în instanţa
de judecată, conform prevederilor Codului de Procedura Civilă, cu particularităţile speciale
stabilite de Codul de Executare.
Una dintre particularităţi ţine de termenul special de decădere din dreptul de a contesta
actul de executare – astfel, potrivit al. (1) al art. 161 CE, actele de executare întocmite de
executorul judecătoresc nu pot fi contestate dacă din momentul săvîrşirii lor au trecut mai mult
de 6 luni.
Cererea privind contestarea actelor executorul judecătoresc se înaintează în instanţa de
judecată din raza teritorială unde se află biroul executorului judecătoresc sau, în cazul
municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a
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executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc şi nu
supune taxei de stat (art.161, alin.(2) şi (3) CE). Ţinem să menţionăm că în cazul cînd
competenţa teritorială a unui executor judecătoresc este temporar extinsă în conformitate cu
prevederile al. (4) al art. 26 al Legii privind executorii judecătoreşti, acest fapt nu atrage după
sine derogarea de la normele sus-citate privind stabilirea instanţei competente pentru a judeca
contestaţia, chiar dacă primirea documentelor executorii şi a părţilor procedurii se efectuează la
altă adresă decît cea a biroului principal al acestuia.
Forma şi cuprinsul cererii privind contestarea actelor executorului judecătoresc, trebuie să
fie similare cu forma şi cuprinsul cererii de chemare în judecată stabilite la art. 166 -167 CPC.
Cererea urmează să fie semnată de partea care contestă actul executorului judecătoresc, sau de
către reprezentantul acesteia, împuternicit în modul stabilit. La cererea depusă trebuie să fie
anexat cîte un exemplar pentru celelate părţi şi un exemplar pentru instanţa de judecată, copia
încheierii de intentare a a procedurii de executare, copia actului contestat. Pentru contestarea
actelor executorului judecătoresc, nu este necesară îndeplinirea cărorva acţiune prealabile.
După emiterea încheierii de intentare procesului de judecată, instanţa de judecată va
înştiinţa participanţii la process, citîndu-i pentru şedinţa de judecată, într-un interval optim,
pentru respectarea termenului de 30 zile.
Potrivit art.163 alin.(1) CE, pretenţiile din cererea privind contestarea actelor de
executare întocmite de executorul judecătoresc se înaintează împotriva creditorului sau
debitorului. Această raţiune, reiese din conţinutul art.10 CE, potrivit căruia creditorul, îşi
realizaează prin intermediul executorului judecătoresc, drepturile sale recunoscute printr-un
document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte binevol obligaţiile. Din aceste
considerente, acţiunile executorul judecătoresc nu mai au un caracter diriguitor, ci sunt
determinate de disponibilitatea creditorului, care prin intermediul executorului judecătoresc, î-şi
mijloceşte acţiunile sale.
Discreţia executorului judecătoresc de a participa în şedinţa de judecată şi a da explicaţii
asupra actelor contestate, este determinată de faptul că acesta acţionează la solictarea
creditorului, şi prin urmare nu este participant în procedura de executare. Calitatea procesuală a
executorului judecătoresc la examinarea contestaţiilor este pretinsă a fi una incertă, din motiv că
executorul judecătoresc nu are un interes material sau procesul în finalitatea soluţionarii
contestaţiei. Astfel prevederea art.163, alin.(1) CE “Executorul judecătoresc poate fi invitat să
dea explicaţii referitor la actele contestate” este una ambiguă şi crează nepermis de multe
disensiuni între instanţe şi executori judecătoreşti.
Calitatea procesuală a executorului judecătoresc, va fi determinată de obiectul acţiunii.
Spre exmplu: in situaţia în care obiectul contestaţiei îl va constitui cuantumul onorariului de
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executare perceput, calitatea executorului judecătoresc va fi de pîrît, deoarece eventuala hotărîre
îi afectează direct drepturile sale patrimoniale şi el este creditorul creanţei respective. În acest
caz creditorul creanţei de bază, nu are un interes direct în finalitatea procesului, deoarece nu i se
afectează nici un drept sau interes de-al său.
În cazul în care obiectul contestaţiei este inacţiunea executorului judecătoresc, atunci
acesta urmează să întrunească calitatea de pîrît, ori prin esenţa activităţii sale, executorul
judecătoresc, trebuie să întreprindă toate măsurile necesare şi posibile în vederea executării
documentului executoriu în timp util. Inacţiunea fiindu-i direct culpabilă.
În toate celelalte cazuri, executorul judecătoresc va avea calitate de intervenient
accesoriu, fiind introdus în proces la cererea uneia dintre părţi sau din oficiul instanţei (art.67
alin.(3) CPC). Impunerea acestei clarităţi este dictată de faptul că în formula ad literam din
art.163, alin.(1) CE executorul judecătoresc practic nu poate fi încadrat nici într-o calitate
procesuală prevăzută de legislaţia în vigoare. Respectiv nu pot fi identificate drepturile şi
obligaţiile procesuale ale acestui subiect procesual cu specific neclar. Admitem că activitatea de
executare pe care o desfăşoară prioritar executorii poate fi perurbată de frecventele chemări în
instanţă, dar considerăm că executorul cu bună-credinţă oricum va trebui să reacţioneze la
înştiinţarea instanţei de judecată, punîndu-i la dispoziţie copia procedurii de executare sau a unor
acte necesare examinării contestaţiei, şi bineînţeles o explicaţie scrisă referitore la contestaţia
respectivă, însoţită de solicitarea examinării în lips a executorului. Executori judecătoreşti
urmează să manifeste atitudine constructivă faţă de examinarea efectivă a contestaţiilor acţiunilor
acestora.
Depunerea cererii privind contestarea actului executorului judecătoresc nu are efect
suspensiv, întrucît legea nu prevede acest efect juridic. Însă la cererea reclamantului, instanţa de
judecată poate suspenda procedura de executare doar în cazul contestării eliberării titlului
executoriu (art.79, alin.(1), lit.f) CE). O atare situaţie este posibilă în cazul cînd instanţa de
judecată eliberează titlul executoriu creditorului, ulterior după expirarea termenului de 30 zile
fiind depusă cererea de apel. Necesitatea dispunerii suspendării procedurii de executare va fi
necesară doar pentru executarea unor acţiuni iremediabile, cum ar fi: strămutarea de hotare,
distrugerea de plantaţii şi semănături, demolări de construcţii sau de orice bun imobil, precum şi
în toate cazurile cînd restabilirea în drepturi ulterioară a debitorului ar fi imposibilă.
Legea prevede că o contestaţie în materie de executare se „examinează în instanţă de
judecată (inclusiv în cea ierarhic superioară) în cel mult 30 de zile (art.163, alin.(1) CE).
Considerăm că în acest termen nu trebuie să includem durata exercitării recursului (15 zile),
pentru a oferi instanţelor posibilitatea reală de examinare efectivă a acestor categorii de cauze
civile. Or, orice depăşire a termenelor stabilite de lege creează pericolul aplicării Legii 87 din din
337

21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a
hotărîrii judecătoreşti.
Se va ţine cont că actele executorului judecătoresc pot fi contestate nu doar de către
participanţi dar şi de către alte persoane, care consideră că prin actul executorului judecătoresc
le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege. Astfel terţile persoane vor putea contesta actele
executorului judecătoresc, în conformitate cu art.161 CE. Unica condiţie referitor la contestarea
actului executorului judecătoresc de către terţi este ca prin actul executorului judecătoresc să-i fie
încălcat un drept recunoscut de lege. Noţiunea de terţi, stabilită în art. 161 CE, presupune
persoane neimplicate (neparticipante) la procedura de executare. Or, părţile şi alţi participanţi la
procedura de executare vor putea contesta actele executorului judecătoresc fără nici o condiţie.
Obiectul contestaţiilor îl reprezintă actele executorului judecătoresc, care conform art.65
CE se materializează sub forma de încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură.
În cazul în care norma juridică nu conţine careva prevederi speciale privind termenul de
contestare a actelor executorului judecătoresc, se va aplica regula stabilita la art.162 alin.(1) CE,
care prevede că participanţii la procesul de executare în termen pot contesta actele executorului
judecătoresc în termen de 15 zile de la data săvîrşirii lor ori a refuzului de a le săvîrşi. Prin
urmare, termenul de 15 zile, este unul general şi aplicabil atît actelor executorului judecătoresc
cît şi faptelor lui.
Art. 66 alin.(2) CE, stabileşte termenul de 10 zile, pentru contestarea încheierilor
executorului judecătoresc, dacă legea nu stabilşte un termen special. De exemplu, este instituit
un termen special pentru contestarea încheierii executorului judecătoresc privind suspendarea
obligatorie a procedurii de executare de 15 zile, încheierea privind refuzul corectării actelor
emise de cître executorul judecătoresc, poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare.
În alte circumstanţe, pentru toate încheierile emise de către executorul judecătoresc, se va aplica
regula generala stabilita de art.66 alin.(2) CE.
După cum am menţionat, actele executorului judecătoresc, mai pot fi fixate şi în alte acte,
decît încheieri. În calitate de exemplu, poate fi evidenţiate procesul verbal de cercetare a
încăperilor, procesul verbal de sechestrare a bunurilor, procesul verbal al licitaţiei, somaţii,
înştiinţări etc. Astfel, procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor poate fi
contestat în instanţă de judecată în termen de 7 zile de la data întocmirii sau comunicării lui,
după caz (art.118, alin.(5) CE)
Procedura de judecare a cererii privind contestarea proceselor vebale întocmite de către
executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită va fi aceiaşi ca şi la contestarea
încheierilor emise de către executorii judecătoreşti.
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Obiectul contestăriide către participanţii la proces mai poate fi şi inacţiunea executorului
judecăresc, asigurînd astfel protecţia persoanelor interesate împotriva omisiunilor executorului
judecătoresc. Din conţinutul art.163 alin.(6) CE rezultă că hotărîrea judecătorească prin care s-a
constatat refuzul neîntemeiat al executorului judecătoresc de a întocmi/efectua un anumit act şi
prin care s-a dispus obligarea acestuia la îndeplinirea actului respectiv se execută de către
executorul judecătoresc în termenul stabilit de instanţa de judecată. Astfel, legiuitorul stabileşte
posibilitatea obligării executorului judecătoresc la executare unui anumit act.
Sarcina probaţiunii, în cazul contestării actului executorului judecătoresc îi va reveni
reclamantului, ori actul executorului judecătoresc fiind un act procesual de autoritate publică,
conform art.3 al Legii privind executorii judecătoreşti din 17.06 2010, beneficiază de prezumţia
caracterului licit.
Legislaţia prevede anume situaţii care exclud posibilitatea contestării unui act întocmit de
executorul judecătoresc sau limitează cercul de persoane care o pot face. Reţinem în acest sens
prevederile al. (5) al art.65 CE, care exclud posibilitatea contestării proceselor-verbale de
conciliere semnate de părţile procedurii de executare; prevederile al. (3) al art. 95 CE, care
stabilesc că la data întocmirii procesului verbal de sechestru sau la data primirii acestuia
debitorul e obligat să informeze executorul judecătoresc despre bunurile care sunt proprietate
comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, iar în cazul cînd omite să o facă – nu poate contesta
procesul-verbal pe acest motiv; la fel din sensul al. (1) al art. 68 CE rezultă că, motivul
necomunicării actului procedural nu poate fi invocat drept temei de contestare dacă partea
procedurii de executare nu a comunicat schimbarea adresei, sediului său, a nr de telefon etc;
prevederile al. (4) al art. 60 CE, care stabilesc că închierea de intentare a procedurii de executare
poate fi contestată doar de debitor şi doar în temeiul motivelor expres specificate la lit. b) şi e)
ale art. 61 CE.
În cazul cînd contestaţia a fost respinsă de instanţa de judecată, reclamantul poate fi
obligat, la cererea executorului judecătoresc sau a intimatului, la achitarea prejudiciului pentru
întîrzierea executării (art. 163, alin. (5) CE).
Procedura de apărare judiciară a terţelor persoane în procedura de executare silită.
Terţii şi alte persoane sunt aceiaşi subiecţii neimplicaţi în procedura de executare, doar că
posibilităţlie acestora de a acţiona în judecată este diferit în funcţie de drepturile care le sunt
atinse prin actele executorului judecătoresc. Astfel, dacă terţului îi va fi încălcat dreptul de
proprietate prin aplicarea sechestrului pe bunurile care îi aprţin, acesta va putea solicita în ordinea
procedurii contencioase pe acţiuni civile ridicarea sechestrului de pe bunuri.
Obiectul acţiuni este redus la ridicarea sechestrului de pe bunuri, celelalte acte ale
executorului judecătoresc vor putea fi contestate în ordinea art. 161 CE. În calitate de pîrît, vor fi
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chemaţi creditorul şi debitorul, iar dacă sechestrul a fost făcut în temeiul unei hotărîri penale
privind confiscarea bunurilor, în calitate de pîrît va figura persoana condamnată şi organul fiscal
respectiv (art.164, alin.(3) CE). Dreptul încălcat se referă la aplicarea sechestrului şi urmărirea
bunurilor ce le aparţin. Acţiunea în cauză constituie un mijloc de apărare a drepturilor de
proprietate sau a dreptului de posesie a altor persoane asupra bunurilor litigioase, determinînd un
litigiu de drept.
Calitatea de reclamant în aceste acţiuni revine unei terţe persoane, neparticipantă la
procedura de executare. Astfel, cu asemenea acţiuni nu se pot adresa creditorul sau debitorul, or
aceştea au la dispoziţie o altă formă de apărare a drepturilor – contestarea actelor executorului
judecătoresc conform art. 161 din Codul de Executare. Însuşi executorul judecătoresc în astfel de
acţiuni civile de asemenea poate fi implicat ca intervenient accesoriu.
Competenţa de a judeca pricina civilă cu privire la ridicarea sechestrului o are judecătoria
în jurisdciţia căreia se află bunul sechestrat. (art.40 CPC) Dacă bunurile, ce constituie obiectul
acţiunii sunt situate în circumscripţia mai multor instanţe cererea se depune la orice instanţa în
rază căreia se află bunuri sechestrate. Dreptul de a alege instanț a în acest caz, îi aparţine
reclamantului, prin urmare, în cazul intentării unei acţiuni privind ridicarea sechestrului de pe
bunuri care nu se află doar în raza teritorială a judecătoriei respective nu constituie un temei
pentru restituirea cererii de chemare în judecată
Cererea de chemare în judecată poate fi înaintată în termenul general de prescripţie.
Conform art.267 din Codul Civil, termenul general de prescripţie este de 3 ani. Referitor la
cererea de chemare în judecată privind ridicarea sechestrului urmează a fi încasată taxa de stat în
mărime de 500%, conforma art.3 alin.(1) lit.e) din Legea taxei de stat nr.1216 din 03 decembrie
1992. În funcţie de situaţia materială, persoană fizică sau juridică poate fi scutită de la achitarea
plăţii taxei de stat.
Reclamantul poate cere în condiţiile CPC asigurarea acţiunii sale, prin suspendarea
vînzării bunurilor sechestrate în cazul intentării unei acţiuni de ridicare a sechestrului de pe ele
(art.175, alin.(1), lit.d) CPC).
În cadrul examinării pricinii privind ridicare sechestrului, reclamantul este obligat să
dovedească faptul că bunul îi aparţine cu drept de proprietate sau că i-a fost transmis cu drept de
posesiune. Conform art.320 din Codul Civil, dreptul de proprietate se poate dobîndi în condiţiile
legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, uzucapiune sau prin hotărîre judecătorească, atunci
cînd acesta este translativ de proprietate. De asemenea, în cazurile prevăzute de lege,
proprietatea poate fi dobîndită prin efectul unui act administrativ. Conform art.303 din Codul
Civil, posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea de voinţă a stăpînirii de fapt a unui bunului.
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În urma examinării cererii de chemare în judecată, instanţa de judecată va emite o
hotărire. În dispozitivul aceste hotărîri, în afară de concluzia instanţei privind admiterea acţiunii
sau respingerea ei, repartizarea cheltuielilor de judecată, se va indica fiecare bun (în cazul
existenţei unei pluralităţi), valoarea lor exprimată în bani, locul aflării lor, care va fi eliberat de
sub sechestru. Instanţa va decide doar asupra sechestrului, fără a decide asupra legalităţii
acţiunilor executorului judecătoresc.
Apărarea drepturilor de proprietate ale terţilor poate fi realizată la discreţia acestora şi în
cadrul procedurii de executare silită. Or, sechestrarea bunurilor poate fi efectuată doar cu
întocmirea unui proces verbal, care poate fi contestat în înstanţa de judecată în termen de 7 zile
de la data întocmirii sau comunicării lui (art. 118, alin.5 CE)
Actele de dispoziţie a instanţei de judecată la soluţionare contestaţiilor impotriva
actelor executorului judecătoresc.
Art. 163, alin.(4) CE care prevede sintagma „hotărîre” este în contradicţie cu art. 14,
alin.1 CPC care prevede „În formă de hotărîre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se
soluţionează fondul pricinii.”

Executarea hotărîrilor judecătoreşti este parte integrantă a

procesului civil şi soluţionarea incidentelor apărute pe parcursul acestei etape procesuale trebuie
să se facă prin încheieri. Asupra fondului cauzei civile nu pot exista mai multe hotărîri, iar
executarea şi contestările care apar în legătură cu aceasta nu se referă la fondul pricinii.
Urmează a fi distinsă hotărîrea instanţei de judecătă, în temeiul cererii participanţilor la
procedura de executare şi terţilor, în condiţiile art.161 din Codul de Executare, care se va
contesta cu recurs (art.163 alin.(4) CPC), de hotărîrea pronunţată la cererea altor persoane
privind contestarea actelor executorului judecătoresc în condiţiile art.164 CE, ce se va contesta
cu apel.
Rolul instanţei de judecată în constatarea încălcării dreptului la executare în termen
rezonabil.
Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti ar desconsidera actul justiţiei şi ar lipsi de
efectivitate forma judiciară de apărare a drepturilor civile. În lumina jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului, statul, în calitate de posesor al forţei publice, trebuie să
acţioneze diligent pentru a asista creditorul în executarea hotărîrii judecătoreşti. Dreptul
persoanei de a beneficia de executarea dreptului adjudecat într-un mod corespunzător şi promt
este unul necondiţionat şi ţine de obligaţia pozitivă a statului de a contribui activ la realizarea lui.
Odată cu adoptarea Legii nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, s-a instituit un remediu
intern eficient de apărare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi a dreptului la
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executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, care are ca scop compensarea
prejudiciului cauzat ca rezulat al unei neexecutări sau executări tardive.
Potrivit art.2 alin.(1) al legii enunţate, orice persoană fizică sau juridică ce consideră că ia fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în
termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti poate adresa în instanţă de judecată o cerere de chemare
în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin
această încălcare. Repararea prejudiciului se face doar în măsura în care încălcarea a avut loc din
cauze ce nu pot fi imputate exclusiv persoanei care a depus cererea de reparare a prejudiciului
La examinarea acestor categorii de pricini, instanţa de judecată urmează să ţină cont de
faptul că reparea prejudiciului are loc indiferent de vinovăţia organului responsabil de executarea
hotărîrilor judecătoreşti, ori statul garantează executarea cu diligenţă şi în termen a executării
actelor judecătoreşti. Organul care va reprezenta statul pe această categorie de dosare va fi
Ministerul Justiţiei.
Deşi creditorul, în procedura de executare, poate contesta inacţiunea executorului
judecătoresceste, aparent s-ar crea situaţia că pentru a pretinde repararea prejudiciului cauzat prin
încălcarea dreptului la executare în termen rezonabil, este nevoie realizarea unor acţiuni
prealabile şi anume contestarea inacţiunii. Conform art.8 al.(1) al Legii privind executorii
judecătoreşti, aceştea au obligaţia de avea un rol activ pe parcursul întregului proces de
executare, depunînd efort pentru realizarea prin mijloace legale a obligaţiei prevăzute în
documentul executoriu. Prin urmare, o eventuală hotărîre prin care s-ar dubla obligaţia stabilită
de lege cu una dintr-un titlu executoriu ar fi una inutilă şi lipsită de efectivitate. În acest caz
singura consecinţă ar fi fost eliberarea unui alt titlu executoriu care ar obliga executorului
judecătoresc să continuie executarea hotărârii precedente. (cauza Popov c. Moldovei alin.32).
Contestarea inacţiunii executorului judecătoresc poate fi eficientă în cazul în care se referă la o
acţiune determinată de creditor şi neexecutată nemotivat de către executorul judecătoresc (de ex:
neexecutarea încheierii instantanţei de judecată privind anunţarea în căutare a debitorului, sau
oricare altă tergiversare). Obţinerea unei hotărîri prin care executorul judecătoresc ar fi obligat să
întreprindă o acţiune determinată, ar obliga efectiv executorul judecătoresc la realizarea anumitor
acţiuni şi ar stabili o responsabilitate civilă directă. Obţinerea unei hotărîri judecătoreşti prin
care s-a constat că inacţiunea executorului judecătoresc este ilegală este o probă de o valoare
incontestabilă la constatarea şi reparea încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil.
În aceste circumstanţe, contestarea inacţiunii executorului judecătoresc, nu va constitui o
procedură necesară în vederea constatării şi compensării prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la executare în termen rezonabil.
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Creditorul va fi considerat prejudiciat prin încălcare dreptului la executare în temern
rezonabil, în cazul cînd nu va avea loc o executare propriu zisă sau acesta a fost tardivă. Chiar
dacă la momentul adresării în instanţa de judecată, sau pe parcursul procedurilor judiciare,
hotărîrea judecătorească a fost executată, creditorul nu pierde statutul de victimă, şi urmează sa
beneficieze de compensaţii pentru drepturile sale încălcate. La acordarea satisfacţiei echitabile,
în cazul în care este solicitat, instanţele de judecată urmează să compenseze şi cheltuielile de
judecată. La constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, instanţa de judecată poate
decide că simpla constatare a încălcării dreptului reprezintă prin sine o satisfacţie echitabilă
pentru prejudiciul moral.
Este necesar de identificat şi calculat cu certitudine perioada de referinţă, care constituie
întinderea de timp înăuntrul căreia se face analiza caracterului rezonabil. După identificarea
perioadei de referinţă se procedează la aprecierea rezonabilităţii acesteia, în funcţie de
complexitate, comportamentul părţilor şi interesul reclamantului.
Cererea de chemare în judecată poate fi depusă în cadrul executării actului judecătoresc
irevocabil sau în decursul a 6 luni de la încetarea procedurii de executare.
La determinarea rezonabilităţii termenului urmează, să se ţine cont de caracterul
obligaţiei de executare şi importanţa pentru creditor. În materia executărilor a obligaţiilor cu
privire la drepturi sociale (de ex. salarii; pensii; compensaţii sociale; etc.) sau unele drepturi
inerente unui trai decent (de ex. acordarea de spaţii locative; evacuarea; etc.) aprecierea
prejudiciilor morale va fi determinată de unele standarde mai ridicate. De asemenea în materia de
executare a obligaţiilor cu caracter privat nepatrimonial (de ex. drepturi părinteşti; adopţie;
tutelă; etc.) aprecierea prejudiciului moral va fi de asemenea supusă unui standard mai ridicat.
În materia duratei nerezonabile a procedurilor reclamantul nu poate solicita, în calitate de
prejudiciu material, contravaloarea pretenţiilor sale înaintate în procesul tergiversat. Urmează a fi
constatată o legătură de cauzalitate între încălcarea constatată şi pretenţii materiale. Încălcarea
constatată trebuie să se reflecte sub forma unui prejudiciu suportat ca rezultat al neexecutării sau
tervgiversării executării.
În cazul emiterii unei hotărîri privind constatarea încălcării dreptului la executare în
termen rezonabil, şi repararea prejudiciului, instanţa de judecată va prezenta din oficiu titlul
executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre executare Ministerului Justiţiei şi
va informa părţile despre acest fapt.
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TITLUL IV. CĂILE DE ATAC ALE HOTĂRÂRII JUDICIARE
§ 1. Apelul (D. Visternicean, A. Munteanu)
1. Noţiunea şi elementele apelului
În conformitate cu art. 357 CPC, hotărîrile susceptibile de apel pot fi atacate, pînă a
rămîne definitive, în instanţă de apel care, în baza materialelor din dosar şi a celor prezentate
suplimentar, verifică corectitudinea constatării circumstanţelor de fapt ale pricinii, a aplicării şi
interpretării normelor de drept material, precum şi respectarea normelor de drept procedural, la
judecarea pricinii în prima instanţă.
Apelul este mijlocul procesual prin care persoana nemulţumită de hotărîrea primei
instanţe solicită curţii de apel, în condiţiile prevăzute de lege, modificarea sau casarea (totală ori
parţială) a acesteia. Apelul este o cale de atac suspensivă de executare, devolutivă ce provoacă o
nouă judecare a pricinii în fond. Apelul reprezintă o realizare a principiului dublului grad de
jurisdicţie.
Obiectul apelului îl constituie hotărîrile nedefinitive pronunţate de judecătoriile de drept
comun şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie. Nu pot fi atacate cu apel hotărîrile
pronunţate în prima instanţă de către curţile de apel (art. 355 CPC) şi de către Curtea Supremă de
Justiţie (art. 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii). Hotărîrile pronunţate
în prima instanţă după reexaminarea pricinii pot fi atacate cu apel după regulile generale.
Obiect al apelului, de regulă, este dispozitivul hotărîrii cuprinzînd soluţia dată de instanţă,
cu care nu este de acord apelantul. Sînt posibile totuşi situaţii cînd o parte este de acord cu
soluţia adoptată, dar nu este mulţumită de motivarea acesteia. Urmează de ţinut cont de faptul că
nu numai dispozitivul hotărîrii produce efectele juridice, ci şi motivarea acesteia, cuprinzînd
circumstanţele pricinii constatate de instanţă şi probele pe care se întemeiază concluziile ei
privitoare la aceste circumstanţe. Or, potrivit art. 123 alin. (2) CPC, faptele stabilite printr-o
hotărîre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă sînt obligatorii pentru instanţa care judecă
pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini
civile la care participă aceleaşi persoane. Prin urmare, participantul la proces, fiind de acord cu
dispozitivul hotărîrii, poate avea interes legitim de a declara apel împotriva părţii de motivare a
acesteia. În acest caz, apelantul trebuie să argumenteze în cererea de apel dezacordul cu partea de
motivare a hotărîrii atacate, invocînd efectele juridice nefavorabile pe care le produce aceasta.
De exemplu, intervenientul accesoriu, fiind de acord cu dispozitivul hotărîrii, poate ataca cu apel
doar partea de motivare a acesteia, dacă faptele stabilite de instanţă sunt de natură să-i afecteze
drepturile sau interesele legitime la examinarea ulterioară a acţiunii de regres împotriva acestuia.
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Încheierile emise în prima instanţă nu pot fi atacate cu apel decît odată cu hotărîrea, cu
excepţia încheierilor care pot fi atacate cu recurs, separat de hotărîre, în cazurile specificate la
art. 423 CPC. Apelul declarat împotriva hotărîrii se consideră declarat şi împotriva încheierilor
date în pricina respectivă, chiar dacă au fost emise după pronunţarea hotărîrii şi dacă atacarea
încheierii nu se menţionează în cererea de apel (art. 359 CPC). De exemplu, în cazul în care în
privinţa unor pretenţii s-a emis o hotărîre în fond, iar în privinţa altor pretenţii concomitent, prin
încheiere, a fost scoasă cererea de pe rol sau procesul a fost încetat, şi partea va declara apel
împotriva hotărîrii, instanţa de apel va judeca pricina în ordine de apel, în volum deplin, fiind în
drept de a se pronunţa din oficiu şi asupra legalităţii încheierii. În cazul în care, după declararea
apelului împotriva hotărîrii, instanţa de fond emite o încheiere împotriva căreia se declară separat
un recurs, instanţa de apel va examina împreună ambele cereri (apel împotriva hotărîrii şi recurs
împotriva încheierii) în ordine de apel, pronunţînd o decizie în acest sens.
Subiecţii apelului. Potrivit art. 360 CPC, sînt în drept să declare apel: a) părţile şi alţi
participanţi la proces; b) reprezentantul în interesul apelantului, dacă este împuternicit în modul
stabilit de lege; c) martorul, expertul, specialistul şi interpretul, reprezentantul cu privire la
compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.
Legea acordă dreptul de a declara apel în primul rînd participanţilor la proces –
subiecţilor care au un interes juridic în pricină (material-juridic şi/sau procesual-juridic). Astfel,
pot exercita apel participanţii în nume propriu şi în apărarea intereselor proprii: reclamantul
(coreclamantul), pîrîtul (copîrîtul), intervenienţii (principali şi accesorii), petiţionarii şi
persoanele interesate în procedura specială. Doar participanţii la proces care dispun de capacitate
procesuală de exerciţiu (art. 58 alin. (1) CPC) pot exercita apelul. Apelul declarat de minorii cu
vîrste cuprinse între 14 şi 18 ani sau de adulţii cu capacitatea de exerciţiu limitată este lovit de
nulitate relativă şi produce efecte juridice doar în cazul care acesta este confirmat de
reprezentantul legal al minorului sau curatorul adultului cu capacitatea de exerciţiu limitată,
conform art. 58 alin. (2) CPC. Instanţa de apel va acorda un termen rezonabil pentru confirmarea
unor asemenea apeluri. Apelul declarat de minorii cu vîrste de pînă la 14 ani sau de adulţii
declaraţi incapabili este nul şi urmează a fi restituit de instanţa de apel (art. 369 alin. (1) lit. d)
CPC).
Participanţii la proces care acţionează în interesele unei alte persoane pot declara apel cu
respectarea unor condiţii speciale. Astfel, procurorul, precum şi autorităţile publice, organizaţiile
şi cetăţenii care apără în proces interesele altor persoane sînt în drept să exercite apel doar în
pricinile intentate de ele (art. 71, 73 CPC). Dat fiind faptul că aceşti participanţi la proces au
drepturi şi obligaţii de reclamant, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie (art. 72, 73 CPC),
pentru exercitarea căilor de atac de către aceştia nu este necesară depunerea unei cereri speciale
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(repetate) de către reclamant. Autorităţile publice care conform legii trebuie să participe la
proces pentru a depune concluzii (art. 74 alin. (1) CPC) pot exercita căile de atac împotriva
hotărîrii indiferent de participarea efectivă a lor la judecarea pricinii în fond. De exemplu,
autoritatea tutelară este în drept să atace hotărîrea judecătorească prin care s-a încuviinţat adopţia
fără atragerea în proces a acesteia.
Reprezentantul părţii în proces, al intervenientului, petiţionarului sau al persoanei
interesate poate declara apel numai dacă acest drept este expres prevăzut în procură eliberată
reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului (art. 81 CPC).
Reprezentanţii legali dispun de dreptul exercitării căilor de atac în virtutea legii (art. 79 CPC).
Persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei, neavînd interes juridic în proces
(martorul, expertul, specialistul, interpretul), şi reprezentantul în nume propriu pot declara apel
doar cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvin. În acest caz, în lipsa
cererilor de apel depuse de participanţii la proces, instanţa de apel va verifica doar corectitudinea
compensării cheltuielilor de judecată, fără a controla temeinicia şi legalitatea soluţionării
fondului cauzei.
Persoanele care nu sînt participante la proces, dar care, prin hotărîre judecătorească, sînt
lezate în drepturi, nu au dreptul de a declara apel. Acestea pot solicita revizuirea hotărîrii în baza
art. 449 lit. c) CPC.
Potrivit art. 599 din CC, creditorul, a cărui creanţă este certă, lichidă şi exigibilă poate, în
numele debitorului său, exercita drepturile şi acţiunile acestuia în cazul în care debitorul în dauna
creditorului refuză sau omite să le exercite. În virtutea acestei dispoziţii legale, creditorii
chirografari ai uneia dintre părţile în proces pot declara apel împotriva hotărîrii în cazul în care
acesta din urmă refuză sau omite să exercite acest drept. Exercitînd apelul împotriva hotărîrii în
numele uneia dintre părţile în proces, creditorii chirografari trebuie să demonstreze existenţa
următoarelor condiţii speciale: 1) creditorul are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de o parte
în proces, 2) această parte nu exercită apel împotriva hotărîrii, 3) creditorul are un interes serios
şi legitim pentru exercitarea acestei căi de atac (de exemplu, cînd nedeclararea apelului
agravează solvabilitatea debitorului).
Persoana interesată care a renunţat expres la apel în privinţa unei hotărîri nu mai are
dreptul să declare apel. Renunţarea la apel se face prin depunerea unei cereri în prima instanţă
pînă la expirarea termenului de depunere a apelului (art. 360 alin. (2) CPC). Renunţarea implicită
la apel, exprimată, de exemplu, prin executarea parţială a hotărîrii, nu decade persoana din
dreptul de a exercita apelul. Renunţarea anticipată la calea de atac (pînă la pronunţarea hotărîrii)
nu se admite.
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Coparticipanţii (coreclamanţii, copîrîţii) şi intervenienţii care participă în proces din
partea apelantului se pot alătura la apel, dacă pretenţiile lor coincid cu pretenţiile apelantului,
prezentînd o cerere scrisă. Pentru cererea de alăturare la apel nu se achită taxă de stat. În cazul în
care pretenţiile apelantului nu coincid cu pretenţiile alăturatului, acesta din urmă este în drept să
depună apel după regulile generale, achitînd taxa de stat. Dacă apelantul principal îşi retrage
apelul sau cererii de apel nu i se dă curs, sau cererea a fost restituită, sau există alte motive care
exclud soluţionarea fondului, alăturarea la apel produce efecte juridice în cazul în care a avut loc
în interiorul termenului de apel şi persoana alăturată a achitat taxă de stat.
Temeiurile de declarare a apelului. Codul de procedură civilă nu prevede o listă a
temeiurilor pentru care poate fi declarat apelul. Totodată, cererea de apel (de bază sau cea
suplimentară) trebuie să conţină motivele de fapt şi de drept pe care aceasta se întemeiază. Spre
deosebire de redacţia anterioară a art. 373 alin. (3) CPC care permitea depunerea unui apel
nemotivat, prin prisma modificărilor operate prin Legea nr. 155 din 05.07.2012, orice cerere de
apel depusă după 30.11.2012 trebuie motivată, inclusiv prin reiterarea argumentelor invocate în
prima instanţă. În cazul în care cererea de apel nu conţine motive de fapt şi de drept, acesteia nu i
se dă curs, iar apelantului i se acordă un termen pentru înlăturarea neajunsurilor. Dar atenţionăm
totuşi că la depunere aproape toate cererile de apel sunt nemotivate, or, nici hotărîrea
judecătorească nu conţine motivaţia. Completarea cererii de apel cu motivele relevante se face
atunci cînd dosarul este deja la curtea de apel.
Instanţele competente să judece cererile de apel. Hotărîrile pronunţate în prima instanţă
de judecătorii se atacă cu apel la curţile de apel. Hotărîrile pronunţate în prima instanţă de
Judecătoria Comercială de Circumscripţie se atacă cu apel la Curtea de Apel Chişinău. În
instanţă de apel pricinile se judecă colegial de un complet format din 3 judecători. Din acest
complet nu pot face parte judecătorii care au luat parte la judecarea pricinii în prima instanţă (art.
49 CPC).

2. Procedura de declarare a apelului
Cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă.
Cererile parvenite prin poştă în adresa instanţei de apel se expediază instanţei de fond, a cărei
hotărîre se atacă, pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de art. 367 CPC.
Cuprinsul cererii de apel. Conform art. 365 CPC, în cererea de apel se indică: a) instanţa
căreia îi este adresat apelul; b) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului, calitatea
lui procedurală; c) hotărîrea atacată, instanţa care a emis-o, completul de judecată, data emiterii;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul; e) probele invocate în susţinerea
apelului; f) solicitarea apelantului; g) numele şi domiciliul martorilor, dacă se cere a fi citaţi în
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apel; h) documentele ce se anexează. Elementele cererii de apel prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi
h) pot fi incluse într-o cerere de apel suplimentară depusă după data întocmirii hotărîrii integrale.
În cererea de apel se pot indica şi alte date ce ţin de examinarea apelului. Se consideră că cererea
de apel este valabil făcută, chiar dacă poartă o denumire incorectă (art. 166 alin. (6) CPC).
Cererea de apel se semnează de apelant sau de reprezentantul său. În ultimul caz, la
cerere se anexează documentul, legalizat în modul stabilit, care certifică împuternicirile
reprezentantului dacă în dosar lipseşte o astfel de împuternicire. Cererea de apel şi înscrisurile
noi care nu au fost prezentate în prima instanţă se depun cu atîtea copii cîţi participanţi la proces
sînt, plus cîte o copie pentru instanţa de apel. Copiile de pe înscrisuri se legalizează în modul
stabilit de lege (de exemplu, de către notari sau avocaţi). Înscrisurile alăturate, redactate într-o
limbă străină, se depun în traducere, certificată în modul stabilit de lege.
La cererea de apel se anexează dovada de plată a taxei de stat dacă apelul se impune cu
taxă. Taxa de stat pentru depunerea apelului constituie 75% din taxa ce se achită la depunerea
cererii de chemare în judecată la instanţa de fond, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial –
75% din taxa calculată din suma contestată. Taxa de stat pentru declararea apelului se calculează
raportîndu-se la cuantumul pe care l-ar fi datorat reclamantul în prima instanţă. În această ordine
de idei, dacă reclamantul este persoana fizică, iar pîrîtul persoana juridică pierde procesul, atunci
apelantul-ppîrt va achita la depunerea apelului 75% din 150 – 25000 lei, dar nu din 270 – 50000
lei.
Termenul de declarare a apelului. Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de
la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu dispune altfel. Legile speciale (de
exemplu, Codul Electoral, Legea privind partidele politice, Legea privind sănătatea mentală) pot
prevedea un termen mai restrîns de declarare a apelului.
Termenul de declarare a apelului împotriva hotărîrilor judecătoreşti pronunţate pînă la
30.11.2012 este de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate. Termenul de apel se
întrerupe în cazurile specificate la art. 362 alin. (2) CPC.
Repunerea în termen de apel se face de către instanţa de apel în cazurile şi în ordinea
prevăzute de art. 116 CPC. Încheierea privind repunerea în termen trebuie motivată. De exemplu,
în cazul în care participantul la proces nu a fost citat în mod legal despre data, ora şi locul
şedinţei de judecată şi nu a fost prezent la examinarea pricinii şi pronunţarea dispozitivului, iar
copia hotărîrii a fost primită de acesta cu depăşirea termenului de 5 zile prevăzut în art. 236 alin.
(4) CPC, instanţa de apel îl va putea repune în termen. Prin prisma jurisprudenţei CtEDO,
neprezentarea de către instanţa de judecată a motivelor pentru repunerea apelului în termen sau
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repunerea neîntemeiată în termenul de apel reprezintă o încălcare a dreptului la un proces
echitabil.236
Termenul de apel suspendă executarea hotărîrii pronunţate în prima instanţă. Apelul
exercitat în termen este, de asemenea, suspensiv de executare a hotărîrii. Excepţie constituie
hotărîrile care se execută imediat (art. 256 CPC). Apelul declarat peste termen nu suspendă
executarea hotărîrii, însă, la cererea apelantului, instanţa de apel din motive justificate poate să
dispună suspendarea executării hotărîrii, prin emiterea unei încheieri motivate.
Actele primei instanţe după primirea cererii de apel. Preşedintele primei instanţe, după
ce primeşte cererea de apel, înscrisurile şi alte probe alăturate care nu au putut fi prezentate în
prima instanţă, dispune înregistrarea imediată a cererii de apel. Pînă la expirarea termenului de
depunere a apelului, nimeni nu este în drept să reclame dosarul din prima instanţă. Participanţii
la proces pot lua cunoştinţă de materialele din dosar, de apelurile şi referinţele depuse, de probele
noi prezentate şi pot înainta referinţe motivate împotriva apelurilor şi referinţelor. În caz de
depunere a referinţei în prima instanţă, ultima este obligată să o primească şi să o anexeze la
dosar. De asemenea prima instanţă va examina observaţiile la procesul-verbal, în caz de înaintare
a acestora, va soluţiona, după caz, chestiunea privind adoptarea unei hotărîri suplimentare sau a
unei încheieri privind corectarea greşelilor din hotărîre. După expirarea termenului de depunere a
apelului, prima instanţă este obligată să expedieze a doua zi instanţei de apel dosarul împreună
cu apelurile depuse şi probele alăturate care nu au fost prezentate în prima instanţă.
Actele instanţei de apel după primirea dosarului. Prima instanţă expediază dosarul
instanţei de apel fără a verifica dacă sînt respectate toate condiţiile pentru declararea apelului.
Aceasta intră în atribuţiile instanţei de apel.
Dacă cererea de apel nu întruneşte condiţiile prevăzute la art. 364 şi 365 CPC sau dacă
cererea este depusă fără plata taxei de stat, instanţa de apel dispune printr-o încheiere să nu se
dea curs cererii, acordînd apelantului un termen pentru lichidarea neajunsurilor (art. 368 alin. (1)
CPC). Acest termen trebuie să fie rezonabil, astfel încît apelantul să dispună de posibilităţi reale
de a executa indicaţiile din încheiere. Apelantul este în drept să ceară prelungirea termenului
acordat. Dacă apelantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea judecătorească, apelul se
consideră depus la data prezentării iniţiale. În cazul în care apelantul solicită scutirea, amînarea
sau eşalonarea achitării taxei de stat, nu se admite emiterea încheierii de a nu se da curs cererii de
apel fără soluţionarea prealabilă a temeiniciei demersului cu privire la scutirea, amînarea sau
eşalonarea achitării taxei de stat.
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Cauza Melnic împotriva Republicii Moldova (Hotărîrea din 14.11.2006), Cauza Ceachir împotriva Republicii
Moldova (Hotărîrea din 15.01.2008).
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Încheierea instanţei de apel de a nu se da curs cererii poate fi atacată cu recurs.
Depunerea recursului va avea ca efect întreruperea curgerii termenului judiciar acordat, care va
începe să curgă din nou după examinarea recursului de către instanţa de recurs.
Dacă se constată încălcarea altor reguli de declarare a apelului, se aplică sancţiunea
restituirii cererii de apel (art. 369 CPC). Astfel, instanţa de apel restituie, printr-o încheiere,
cererea de apel dacă: a) apelantul nu a îndeplinit în termen indicaţiile instanţei de apel din
încheierea emisă în conformitate cu art. 368 alin. (1) CPC; b) apelul a fost depus în afara
termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen sau instanţa de apel a refuzat să
efectueze repunerea în termen; c) apelantul a înaintat o nouă pretenţie, neexaminată în prima
instanţă; d) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel; e)
apelantul solicită restituirea apelului pînă la începerea dezbaterii pricinii în fond în instanţa de
apel; f) în virtutea legii, hotărîrea nu poate fi atacată în apel. Încheierea judecătorească de
restituire a cererii de apel poate fi atacată cu recurs.
Dacă sînt respectate toate condiţiile pentru declararea apelului, instanţa de apel emite o
încheiere de primire a cererii de apel şi intentare a procedurii de apel. În cazul în care instanţa de
apel a primit cererea de apel şi după intentarea procedurii de apel se constată existenţa
temeiurilor din art. 369 alin. (1) lit. b), c), d) sau f) CPC, instanţa de apel va emite o încheiere de
încetare a procedurii de apel. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs.
3. Procedura de judecare a pricinii în apel.
În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului spre examinare, instanţa de apel
efectuează actele procedurale în vederea pregătirii pricinii către dezbateri în şedinţă de judecată
în conformitate cu art. 185 şi art. 186 CPC. Pregătirea pricinii pentru judecare în apel este o
etapă obligatorie şi urmează a fi efectuată de instanţa de apel, ţinînd cont de sarcinile apelului –
verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărîrii atacate şi, în caz de casare a acesteia, rejudecarea
pricinii. Dispoziţiile privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare în prima instanţă se
aplică în modul corespunzător.
Instanţa de apel expediază participanţilor la proces copii de pe cererea de apel şi de pe
înscrisurile care nu au fost prezentate primei instanţe, citează părţile şi pe alţi participanţi la
proces, propunîndu-le să depună, cu cel puţin 3 zile înainte de judecarea apelului, noi referinţe.
Referinţele se depun cu atîtea copii cîţi participanţi la proces sînt, plus cîte o copie pentru
instanţa de apel.
Codul de procedură civilă nu stabileşte termenul concret de examinare a pricinii în
instanţă de apel. După expirarea termenului de pregătire a pricinii către dezbateri în şedinţă de
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judecată, apelul se examinează într-un termen rezonabil (art. 371 CPC). Legile speciale pot
conţine norme privind termenul de examinare a cauzelor în apel.
Procedura de judecare a pricinii în instanţa de apel este similară celei din prima instanţă,
cu unele excepţii stabilite de CPC. Sînt prezente aceleaşi etape ale dezbaterilor judiciare: partea
pregătitoare, examinarea în fond a apelului, susţinerile orale şi replicile, deliberarea şi
pronunţarea deciziei.
În cadrul părţii pregătitoare preşedintele şedinţei de judecată deschide şedinţa şi anunţă
pricina, numele apelantului, instanţa a cărei hotărîre este atacată, constată prezenţa participanţilor
la proces şi a reprezentanţilor acestora, determină identitatea celor prezenţi, verifică
împuternicirile persoanelor cu funcţie de răspundere şi ale reprezentanţilor. Neprezentarea în
şedinţă de judecată a apelantului sau intimatului, a reprezentanţilor acestora, precum şi a unui alt
participant la proces, citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea
apelului. Instanţa este în drept să amîne şedinţa dacă va constata că neprezentarea lor este
motivată. În cazul în care participantului la proces nu i s-a remis cererea de apel, probele noi,
referinţele, instanţa de apel dispune amînarea procesului pentru remitere.
Judecarea pricinii în instanţă de apel se deschide cu raportul asupra pricinii, prezentat de
preşedintele şedinţei de judecată sau de un judecător. Raportorul expune circumstanţele pricinii,
cuprinsul hotărîrii primei instanţe, motivele înaintării apelului, sumarul referinţelor depuse
împotriva lui, conţinutul noilor probe prezentate instanţei de apel, alte date necesare verificării
legalităţii şi temeiniciei hotărîrii. Instanţa de apel este obligată să asculte explicaţiile
participanţilor la proces prezenţi în şedinţa de judecată şi ale reprezentanţilor acestora. Primul ia
cuvînt apelantul şi reprezentantul său, după aceea şi ceilalţi participanţi la proces în ordinea
stabilită de instanţă. Dacă ambele părţi au depus apel, primul ia cuvînt reclamantul. După
ascultarea explicaţiilor participanţilor la proces, instanţa de apel verifică probele din dosar şi cele
prezentate suplimentar de aceştia. Procedura de administrare a probelor în instanţă de apel este
similară celei din prima instanţă. Instanţa de apel este în drept să dea citire explicaţiilor
participanţilor la proces absenţi, precum şi depoziţiile martorilor care nu au fost citaţi în instanţa
de apel.
După examinarea apelului în fond, preşedintele şedinţei de judecată oferă participanţilor
la proces şi reprezentanţilor posibilitatea de a face demersuri sau completări. După ce
soluţionează demersurile, instanţa trece la susţineri orale. Susţinerile orale au loc în conformitate
cu prevederile art. 233 şi art. 234 CPC. Primul ia cuvînt apelantul. Dacă ambele părţi au depus
apel, primul ia cuvînt reclamantul.
După încheierea dezbaterilor şi susţinerilor orale, completul de judecată se retrage în
camera de deliberare pentru adoptarea deciziei. În urma deliberării, completul de judecată
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pronunţă dispozitivul deciziei. Dispozitivul deciziei trebuie semnat de toţi judecătorii
completului de judecată şi anexat la dosar. În cazul în care la adoptarea deciziei se exprimă o
opinie separată, aceasta se anexează la dosar. Decizia integrală se întocmeşte în termen de 15 zile
de la pronunţarea dispozitivului deciziei. Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată
este în imposibilitatea de a semna decizia integrală, în locul lui semnează preşedintele şedinţei,
iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele instanţei
de judecată. În toate cazurile, pe decizie va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
Decizia integrală se remite părţilor în termen de 5 zile de la semnare, prin scrisoare recomandată
cu aviz de primire.
Prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 a fost exclus art. 395 CPC care prevedea procedura de
judecare a apelului primit după examinarea pricinii în apel. Cu toate acestea, nu trebuie admise
situaţii cînd cererile de apel declarate legal rămîn neexaminate (de exemplu, în cazul în care, din
vina lucrătorilor instanţelor judecătoreşti, cererea de apel este expediată în instanţa de apel sau
este transmisă completului de judecată cu întîrziere, după judecarea pricinii în temeiul unor alte
cereri de apel în lipsa persoanei respective). În aceste cazuri instanţa de apel este obligată să
primească cererea de apel depusă în termen şi să o examineze. Examinarea acestui apel este de
competenţa aceluiaşi complet de judecători care a examinat pricină în apel în temeiul cererilor de
apel depuse anterior şi se efectuează conform regulilor generale (cu parcurgerea etapelor
caracterizate mai sus, înştiinţarea tuturor participanţilor la proces etc.). Dacă după judecarea
apelului nominalizat instanţa ajunge la concluzia că decizia sa anterioară este ilegală sau
neîntemeiată, ea o casează şi emite o nouă decizie.
4. Limitele judecării apelului
Unul dintre efectele pe care îl produce apelul este efectul devolutiv. Prin devoluţiune se
înţelege transmiterea dreptului de a judeca pricina de la o instanţă (de fond) la o altă instanţă
ierarhic superioară. Astfel, instanţa de apel are obligaţia de a rejudeca fondul pricinii.
Apelul are un efect devolutiv deplin, adică se extinde asupra tuturor împrejurărilor de
fapt şi de drept ale pricinii. Regula enunţată nu are însă un caracter absolut, ci implică şi unele
restricţii:
1. În virtutea principiului disponibilităţii instanţa de apel verifică legalitatea şi temeinicia
hotărîrii atacate, în limitele argumentelor invocate în cererile de apel, referinţele şi
obiecţiile înaintate (se aplică regula „nu se rejudecă decît ceea ce s-a apelat”). Astfel
părţile determină sfera controlului judiciar efectuat de către instanţa de apel (art. 373 alin.
(1) CPC). Or, părţile pot ataca hotărîrea în întregime sau numai o parte din aceasta.
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2. Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel (art.
373 alin. (5) CPC). Este inadmisibil ca un motiv de apel să fie refuzat pentru discuţie din
considerentul că el a fost deja discutat în prima instanţă şi a fost respins ca nefondat. De
asemenea, dacă se constată existenţa unui temei necondiţionat de casare totală a hotărîrii,
instanţa de apel trebuie să cerceteze şi să se pronunţe asupra tuturor celorlalte motive
invocate. În acest fel se va evita repetarea erorilor comise la rejudecarea pricinii după
casare. În caz de nerespectare a acestor reguli, decizia instanţei de apel se consideră
neîntemeiată şi ilegală este pasibilă casării de către instanţa de recurs.În cazul în care
motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se pronunţă în
fond numai în temeiul celor invocate în prima instanţă (art. 373 alin. (3) CPC). Cu toate
acestea, potrivit art. 373 alin. (4) CPC, instanţa de apel este obligată să verifice legalitatea
hotărîrii în întregul ei, nefiind legată de motivele apelului, ceea ce constituie o excepţie
de la regula din art. 373 alin. (1) CPC. Astfel în instanţa de apel se îmbină realizarea
principiului disponibilităţii şi a principiului legalităţii. Drept urmare, instanţa de apel
urmează să se expună cu referire la corectitudinea aplicării de către prima instanţă a
normelor de drept material şi a normelor de drept procedural.
3. Efectul devolutiv al apelului se răsfrînge numai asupra a ceea ce s-a judecat în prima
instanţă. Instanţa de apel efectuează un control asupra hotărîrii instanţei de fond, iar acest
control nu poate avea în vedere noi pretenţii care nu au format obiectul examinării în
prima instanţă. De aceea legea stabileşte că în apel nu se poate schimba calitatea
procedurală a părţilor, temeiul sau obiectul acţiunii şi nici nu pot fi înaintate noi pretenţii.
În acelaşi timp, pot fi cerute dobînzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte
despăgubiri apărute după emiterea hotărîrii în prima instanţă (art. 372 alin. (3) CPC). De
exemplu, reclamantul poate solicita ajustarea cuantumului dobînzii de întîrziere, avînd în
vedere perioada adiţională cuprinsă între data adoptării hotărîrii primei instanţe şi data
adoptării deciziei instanţei de apel. De asemenea, pîrîtul poate invoca, în calitate de
obiecţie împotriva acţiunii reclamantului, stingerea obligaţiei sale faţă de reclamant prin
compensarea acesteia cu o creanţă certă, lichidă, de aceeaşi natură şi exigibilă a pîrîtului
faţă de reclamant (compensaţie legală conform art. 651 CC).
4. Instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărîrea primei
instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru
soluţionarea pricinii. În acest scop instanţa de apel apreciază probele din dosar şi cele
prezentate suplimentar de către participanţii la proces (art. 373 alin. (2) CPC).
Legea nr. 155 din 05.07.2012 a introdus reguli noi cu privire la administrarea probelor
noi de către instanţa de apel. Potrivit art. 372 CPC, părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul
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să prezinte noi probe, cu condiţia că demonstrează că au fost în imposibilitatea să le prezinte la
examinarea pricinii în primă instanţă. De exemplu, dacă probele au fost respinse de prima
instanţă ca fiind nepertinente sau inadmisibile; prima instanţă a respins demersul participantului
la proces privind reclamarea probelor; despre existenţa probelor participantul la proces a aflat
după pronunţarea hotărîrii primei instanţe. Instanţa de apel nu are dreptul să administreze probele
care au putut fi prezentate de participanţii la proces în primă instanţă. În cazul în care
participanţii la proces invocă necesitatea administrării de noi probe, aceştia trebuie să indice
probele respective, mijloacele prin care ele pot fi administrate, precum şi motivele care au
împiedicat prezentarea lor în prima instanţă. După ascultarea poziţiilor participanţilor la proces
cu referire la admiterea sau respingerea probelor suplimentare, instanţa de apel, pînă la începerea
judecării apelului în fond, va adopta în mod obligatoriu în camera de deliberare o încheiere
motivată în acest sens. În instanţa de apel pot fi citaţi martorii audiaţi în prima instanţă dacă în
cererea de apel se contestă depoziţiile lor.
Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decît aceea din
hotărîrea atacată cu apel (art. 373 alin. (6) CPC). Această regulă nu-şi găseşte aplicare în cazurile
în care apelantul este de acord în mod expres cu înrăutăţirea situaţiei sale, prin depunerea unei
cereri scrise sau expuse verbal şi consemnate în procesul-verbal. Conform art. 9 CPC, instanţa de
apel trebuie să explice apelantului efectele acestui act de procedură. În cazul în care hotărîrea
este atacată de mai mulţi participanţi la proces, înrăutăţirea situaţiei apelantului poate avea loc ca
urmare a respingerii apelului lui şi admiterii căii de atac exercitate de partea adversă. Aplicarea
principiului neagravării situaţiei apelantului în propria cale de atac nu trebuie să ducă la
menţinerea hotărîrilor pronunţate cu încălcarea normelor procedurale imperative, ceea ce ar
contravine principiului legalităţii în procesul civil. De aceea instanţa de apel poate să
înrăutăţească situaţia apelantului în cazurile invocării din oficiu a încălcărilor normelor de drept
procedural (art. 388 alin. (1) CPC).
Urmează de ţinut cont de faptul că legislaţia procesuală nu prevede alte excepţii de la
regula neagravării situaţiei apelantului în propria cale de atac. Drept urmare, dacă instanţa de
apel, verificînd legalitatea hotărîrii atacate în întregime (art. 373 alin. (4) CPC), va constata că
instanţa de fond a aplicat eronat normele de drept material, instanţa de apel va indica acest fapt
în partea de motivare a deciziei, fără a casa sau modifica hotărîrea în detrimentul apelantului.
Regula neagravării situaţiei apelantului în propria cale de atac nu se aplică la rejudecarea
pricinii de prima instanţă după casarea hotărârii de către instanţa de apel. Potrivit principiului
independenţei judecătorului, nemijlocirii şi al aprecierii probelor după intima convingere a
judecătorului, instanţa de rejudecare va avea libertate deplină în administrare, apreciere a
probelor şi stabilirea circumstanţelor de fapt ale pricinii, respectîndu-se de asemenea şi
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principiile contradictorialităţii şi disponibilităţii. La rejudecarea pricinii părţile şi alţi participanţi
la proces vor avea posibilitate să-şi formuleze, argumenteze şi dovedească poziţia în proces, să-şi
aleagă modalităţile şi mijloacele susţinerii ei, fără a fi legaţi de mijloacele de apărare folosite la
judecarea iniţială a pricinii. De asemenea, la rejudecare părţile vor dispune de drepturile
procedurale (modificarea acţiunii, recunoaşterea acţiunii etc.). Apreciind după intima convingere
probele administrate, instanţa de rejudecare va emite hotărîrea legală şi temeinică care poate să
difere de cea pronunţată anterior.
5. Actele de dispoziţie ale părţilor în instanţa de apel
În conformitate cu principiul disponibilităţii, părţile pot săvîrşi acte de dispoziţie:
solicitarea de a restitui cererea de apel, retragerea apelului, renunţarea la acţiune, încheierea
tranzacţiei între părţi. Totodată, acţiunea principiului disponibilităţii în instanţa de apel este
limitată, întrucît nu se admite modificarea temeiului sau obiectului acţiunii, precum şi înaintarea
unor noi pretenţii.
Trebuie delimitată restituirea cererii de apel de către instanţa de apel (art. 369 CPC) de
retragerea cererii de apel de către apelant (art. 374 CPC). Dacă apelantul, pînă la începerea
dezbaterii pricinii în fond în instanţa de apel, solicită restituirea cererii de apel, instanţa de apel o
restituie. După începerea dezbaterilor în fond în instanţa de apel cererea de apel poate fi retrasă
de către apelant. În acest caz instanţa de apel dispune încetarea procedurii de apel (art. 374 CPC).
Încetarea procedurii de apel nu trebuie confundată cu încetarea procesului (art. 265 CPC).
Retragerea apelului declarat de către procuror sau de o altă persoană sau organ
împuternicit prin lege să se adreseze în judecată pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
legitime ale unei alte persoane nu privează persoana în al cărei interes a fost declarat apelul de
dreptul de a-l susţine, însă după achitarea taxei de stat.
În cazul restituirii cererii de apel sau încetării procedurii de apel, în lipsa cererilor de apel
depuse de alte persoane, hotărîrea primei instanţe devine definitivă. În cazul în care mai mulţi
participanţi la proces au declarat apeluri de sine stătătoare împotriva hotărîrii, iar unul dintre
apelanţi şi-a retras apelul, ceilalţi susţinînd apelurile declarate, instanţa de apel va înceta
procedura în apel în privinţa persoanei care şi-a retras apelul şi va examina apelurile altor
participanţi la proces.
De asemenea, la judecarea pricinii în apel reclamantul poate renunţa la acţiune, iar părţile
pot încheia tranzacţia. Examinarea cererii reclamantului de renunţare la acţiune sau a cererii
părţilor de încheiere a tranzacţiei, efectele admiterii sau respingerii renunţării sau tranzacţiei au
loc în conformitate cu art. 212 CPC. Dacă sînt respectate prevederile art. 60 alin. (5) CPC
(renunţarea la acţiune şi tranzacţia între părţi nu contravin legii, nu încalcă drepturile, libertăţile
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sau interesele legitime ale persoanei, ale societăţii sau ale statului) instanţa de apel admite
renunţarea reclamantului la acţiune sau, după caz, confirmă tranzacţia de împăcare. În aceste
cazuri hotărîrea atacată cu apel pierde valoarea juridică, instanţa de apel o anulează şi dispune
încetarea procesului (art. 265 CPC).
6. Împuternicirile instanţei de apel
Declararea în ordinea stabilită de lege a apelului obligă instanţa de apel să examineze şi
să soluţioneze fondul cererii depuse, adoptînd o decizie. În conformitate cu art. 385 CPC,
instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept:
a) să respingă apelul şi să menţină hotărîrea primei instanţe;
b) să admită apelul şi să modifice hotărîrea primei instanţe;
c) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, emiţînd o
nouă hotărîre;
d) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, restituind
pricina spre rejudecare în prima instanţă.
e) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, dispunînd
încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol.
Respingerea apelului. În cazul în care după efectuarea controlului judiciar instanţa de
apel constată temeinicia şi legalitatea hotărîrii atacate, aceasta va respinge apelul ca nefondat şi
va menţine hotărîrea primei instanţe (art. 385 alin. (1) lit. a) CPC). În cazul respingerii apelului,
instanţa de apel în decizia sa trebuie să expună concluzia cu privire la toate argumentele invocate
de apelant şi, referindu-se la legea respectivă, să întemeieze motivele în legătură cu care instanţa
de apel a ajuns la concluzia de a recunoaşte motivele apelului neîntemeiate. Este inadmisibilă
limitarea instanţei de apel doar la reproducerea în decizie a hotărîrii apelate ori la simpla
constatare a faptului netemeiniciei apelului, deoarece în acest caz decizia apare ca nemotivată.
Admiterea apelului. Dacă cel puţin unul dintre motivele de casare invocate de către
apelant este întemeiat, instanţa va admite apelul, dispunînd modificarea sau casarea hotărîrii
primei instanţe. Admiterea apelului poate avea loc şi în cazul invocării din oficiu de către
instanţa de apel a încălcării normelor de drept procedural (art. 388 alin. (1) CPC).
Rejudecarea pricinii de către instanţa de apel. În primul rînd, urmează a fi făcută
delimitare între modificarea hotărîrii şi casarea hotărîrii cu adoptarea unei noi hotărîri. O
importanţă primordială pentru părţi o au concluziile instanţei cu privire la litigiul dintre părţi,
care constituie scopul adresării în justiţie. Prin urmare, concluziile diametral opuse, făcute de
către instanţa de apel în baza probelor administrate, reprezintă hotărîri diverse. Aşadar, se
pronunţă o nouă hotărîre în cazurile cînd concluziile instanţei de judecată privind drepturile şi
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obligaţiile părţilor se înlocuiesc cu altele diametral opuse (concluzia iniţială despre admiterea
acţiunii se înlocuieşte cu concluzia despre respingerea acţiunii şi invers). O nouă hotărîre se
pronunţă şi în cazul schimbării semnificative a conţinutului şi esenţei hotărîrii atacate (de
exemplu, dacă instanţa de apel va reduce cuantumul acţiunii admise de la 100.000 lei pînă la 1
leu, teoretic această operaţiune poate fi tratată ca modificare a hotărîrii, deşi în realitate vom fi în
prezenţa unei noi hotărîri, diametral opuse celei atacate). Hotărîrea atacată se consideră
modificată dacă, fără a afecta concluziile cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi
fără a schimba semnificativ conţinutul şi esenţa hotărîrii, în partea de motivare sau în
dispozitivul acesteia se introduc anumite corectări (de exemplu, schimbarea mărimii sumei
adjudecate, termenul de achitare a plăţilor periodice, precizarea formei de încasare: pe cote părţi
sau solidar etc.).
Casarea hotărîrii primei instanţe poate fi atît totală, cît şi parţială. Casarea este totală,
dacă se referă la toate aspectele pricinii şi la toţi participanţii la proces. Casarea este parţială dacă
vizează doar unele aspecte ale pricinii sau numai raporturile dintre unii participanţi. De exemplu,
în pricina privind repararea prejudiciului material şi moral, cauzat unei persoane, instanţa de
apel, constatînd legalitatea hotărîrii în privinţa încasării prejudiciului material, poate casa
hotărîrea atacată în ce priveşte repararea prejudiciului moral.
Legea nr. 155 din 05.07.2012 a introdus anumite modificări în ceea ce priveşte soluţiile
pronunţate de instanţa de apel în caz de admitere a apelului. Avînd în vedere caracterul devolutiv
al apelului, instanţa de apel urmează nu doar să caseze o hotărîre greşită, ci este obligată să
corecteze greşelile comise prin rejudecarea pricinii. Astfel, în cazul în care hotărîrea primei
instanţe nu este întemeiată (art. 386 alin. (1) lit. a), b), c) CPC), instanţa de apel urmează să
verifice circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărîrea primei instanţe, precum şi cele
care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, să aprecieze probele
din dosar şi cele prezentate suplimentar de către participanţii la proces şi, drept rezultat, să
pronunţe o nouă hotărîre întemeiată. Dacă hotărîrea primei instanţei este adoptată cu aplicarea
eronată a normelor de drept material (art. 387 CPC), instanţa de apel va aplica corect normele de
drept material şi va substitui corespunzător concluziile primei instanţe. Instanţa de apel va
pronunţa o nouă hotărîre şi în cazurile cînd la judecarea pricinii în fond au fost încălcate normele
de drept procedural prevăzute de art. 388 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h) sau alin. (2) CPC
(pricina a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal; pricina a fost judecată în
absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului; hotărîrea nu este
semnată de judecător sau de cineva dintre judecători ori hotărîrea este semnată nu de acel
judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre; în dosar lipseşte procesul-verbal
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al şedinţei de judecată; în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural;
alte încălcări care au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii).
Noua hotărîre, pronunţată de către instanţa de apel, trebuie să fie bazată pe circumstanţele
constatate şi dovedite la judecarea pricinii în fond şi, după caz, în apel. Hotărîrea pronunţată de
către instanţa de apel poate să se bazeze şi pe circumstanţele constatate şi dovedite la judecarea
pricinii în instanţele inferioare, dar ignorate de acestea.
În caz de modificare a hotărîrii atacate sau pronunţare a unei noi hotărîri, instanţa de apel
este obligată să soluţioneze problema întoarcerii executării hotărîrii (art. 159 din Codul
Electoral), precum şi schimba corespunzător repartizarea cheltuielilor de judecată (art. 94 alin.
(4) CPC).
Restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. Casînd hotărîrea primei instanţe,
instanţa de apel va restitui pricina spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care s-au
încălcat temeiurile prevăzute la art. 388 alin. (1) lit. d) şi i) CPC (instanţa a soluţionat problema
drepturilor unor persoane neantrenate în proces; pricina a fost examinată cu încălcarea
competenţei jurisdicţionale). În primul caz, restituirea pricinii la rejudecare are drept scop
oferirea posibilităţii de apărare tuturor persoanelor ale căror drepturi au fost atinse prin hotărîrea
primei instanţe, fiindu-le garantat dreptul la dublul grad de jurisdicţie. În cel de-al doilea caz,
pricina se va transmite la rejudecare în instanţa competentă potrivit regulilor de competenţă
jurisdicţională.
De asemenea, legea permite instanţei de apel să trimită pricina spre rejudecare în prima
instanţă în cazul prevăzut la art. 388 alin. (1) lit. b) CPC (pricina a fost judecată de instanţă în
absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de
judecată). În acest caz instanţa de apel va ţine cont în exclusivitate de părerea acelui participant
care nu a fost citat în mod legal.
Potrivit art. 385 alin. (2) CPC, în cazul în care pricina este trimisă spre rejudecare, cu
acordul tuturor participanţilor la proces, instanţa de apel indică actele procesuale rămase
valabile, celelalte fiind desfiinţate de drept. Astfel menţinerea valabilităţii actelor instanţei de
fond, în caz de casare a hotărîrii, este condiţionată de acordul tuturor participanţilor la proces
care trebuie exprimat înainte de retragerea completului de judecată în camera de deliberare, fie
verbal cu consemnarea în procesul-verbal, fie în scris printr-o cerere. În lipsa acordului tuturor
participanţilor la proces, actele de procedură ale instanţei de fond sînt desfiinţate de drept.
Încetarea procesului sau scoaterea cererii de pe rol. Casînd hotărîrea primei instanţe,
integral sau parţial, instanţa de apel va dispune încetarea procesului sau scoaterea cererii de pe
rol dacă există temeiurile prevăzute la art. 265 şi art. 267 CPC.

358

7. Temeiurile pentru casarea sau modificarea hotărîrii de către instanţa de apel
Avînd în vedere importanţa hotărîrii judecătoreşti, legislaţia procesuală civilă înaintează
mai multe cerinţe faţă de acest act: legalitatea, temeinicia, certitudinea, deplinătatea şi
necondiţionalitatea. Nerespectarea acestor cerinţe duce la aplicarea sancţiunilor procesuale
civile. Tipul sancţiunilor pasibile aplicării şi, respectiv, modalitatea de corectare a greşelilor,
depinde de caracterul încălcării comise. Astfel, pentru cazuri cînd hotărîrea judecătorească nu
este deplină se prevede posibilitatea emiterii unei hotărîri suplimentare (art. 250 CPC). Dacă
hotărîrea nu este certă, poate fi solicitată explicarea acesteia (art. 251 CPC). În astfel de cazuri nu
este necesară recurgerea la căile de atac şi sesizarea instanţei ierarhic superioare, greşelile se
corectează de instanţa care a emis hotărîrea.
În cazurile în care nu se respectă cerinţele esenţiale faţă de actul de justiţie – temeinicia şi
legalitatea – intervine sancţiunea casării şi modificării hotărîrii judecătoreşti care este aplicată de
către instanţa de control judiciar.
Netemeinicia hotărîrii. În conformitate cu art. 386 alin. (1) CPC, hotărîrea primei
instanţe se consideră neîntemeiată dacă:
a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate
pe deplin;
b) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, pe care prima instanţă le
consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente;
c) concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele
pricinii.
Constatarea şi elucidarea incompletă a circumstanţelor importante pentru soluţionarea
pricinii are loc atunci cînd instanţa de fond determină incorect obiectul probaţiunii. Obiectul
probaţiunii, adică circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii, trebuie
determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la temeiul pretenţiilor şi obiecţiilor
părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural
ce urmează a fi aplicate (art. 118 alin. (3) CPC).
Determinarea incorectă a obiectului probaţiunii poate fi condiţionată de faptul că instanţa
atribuie importanţă juridică circumstanţelor care nu au nici o valoare pentru soluţionarea corectă
a pricinii şi, viceversa, cînd instanţa nu pune în discuţie circumstanţele importante pentru
soluţionarea justă a pricinii. Asemenea erori deseori se comit în cazurile în care norma juridică
aplicabilă are o ipoteză relativ-determinată (aşa-numitele “norme situaţionale”). În aceste cazuri
sensul unor noţiuni (“interesele copilului”, “starea materială a părţilor” etc.) şi circumstanţele
importante ce urmează a fi constatate se stabilesc după intima convingere a judecătorului.
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Dat fiind rolul diriguitor al instanţei în proces, aceasta, de regulă, nu este în drept să
prezinte din oficiu probele necesare. Rolul diriguitor nu înseamnă însă că instanţa are un rol
pasiv în proces. De aceea instanţa judecătorească (judecătorul) este în drept să propună părţilor şi
altor participanţi la proces, după caz, să prezinte probe suplimentare şi să dovedească faptele ce
constituie obiectul probaţiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor (art. 118 alin. (5) CPC).
Nedovedirea circumstanţelor importante pentru soluţionarea pricinii, pe care prima
instanţă le consideră constatate poate avea loc atunci cînd instanţa trage concluzie cu privire la
existenţa unui fapt ce intră în obiectul probaţiunii, iar probele care ar justifica asemenea
concluzie lipsesc sau sînt insuficiente ori inadmisibile şi, viceversa, cînd instanţa nu consideră
constatate circumstanţele dovedite prin probele administrate. Aceasta, printre altele, poate fi
rezultatul aplicării incorecte a art. 123 CPC privind degrevarea de probaţiune.
Un proces dificil îl constituie aprecierea veridicităţii probelor, între care există
contradicţii. În aceste cazuri atitudinea formală a instanţei, bazată numai pe numărul de probe,
este inadmisibilă. Instanţa trebuie să motiveze în hotărîre concluziile sale cu privire la admiterea
unor probe şi respingerea altora, precum şi să argumenteze preferinţa unor probe faţă de altele. În
caz contrar hotărîrea emisă va fi neîntemeiată.
Contradicţiile dintre concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, şi circumstanţele
pricinii237 sînt rezultatul aprecierii incorecte a probelor, cînd probele administrate constituie
temeiul unor concluzii, iar instanţa trage concluzii contrare. Aceste erori se comit deseori în
cazurile cînd circumstanţele importante ale pricinii sînt dovedite prin probe indirecte. Întemeind
concluziile sale, instanţa nu trebuie să admită posibilitatea unei alte interpretări a circumstanţelor
pricinii.
Aplicarea eronată a normelor de drept material. Felurile de aplicări eronate ale
normelor de drept material se află într-o legătură strînsă cu etapele aplicării legii. Aceasta rezultă
din însăşi formularea art. 387 CPC, care dispune că normele de drept material sînt aplicate eronat
în cazul în care instanţa judecătorească: a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată, b) a
aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată, c) a interpretat eronat legea, d) a aplicat eronat
analogia legii sau analogia dreptului.
a) Neaplicarea legii potrivite are loc atunci cînd prima instanţă:
- nu a aplicat nici o normă de drept material şi a pronunţat o hotărîre ce contravine
legislaţiei în vigoare;
- a aplicat acte normative subordonate legii, adoptate cu încălcarea competenţei,
procedurii stabilite sau contrare prevederilor legii;
237

Se are în vedere contradicţia dintre concluziile instanţei cu privire la circumstanţele de fapt ale pricinii. Dacă
contradicţia se referă la aprecierea de drept a raporturilor dintre părţi, sîntem în prezenţa aplicării eronate a normelor
de drept material.
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- a aplicat un act normativ declarat neconstituţional sau contrar normelor constituţionale
de aplicare directă;
- a aplicat unul dintre mai multe acte normative ce reglementează raportul material
litigios, neaplicîndu-le pe celelalte.
Dacă soluţia adoptată este legală, calificarea juridică a raportului material litigios este
corectă, însă instanţa a omis să indice în hotărîre norma de drept material aplicată, aceasta nu
poate fi calificată ca neaplicare a legii potrivite. Instanţa de apel va reacţiona la aceste încălcări
comise de către instanţele inferioare, modificînd hotărîrile pronunţate, fără însă a le casa.
În cazurile cînd hotărîrea atacată este corectă, însă norma de drept material a fost aplicată
eronat, instanţa de apel nu va casa hotărîrea atacată, însă, reieşind din importanţa, obligativitatea
şi puterea lucrului judecat a hotărîrii judecătoreşti, în motivarea acesteia trebuie introduse
modificările respective, indicîndu-se norma potrivită de drept material.
b) Aplicarea legii nepotrivite. Spre deosebire de primul fel de aplicare eronată a normelor
de drept material (neaplicarea legii potrivite), aplicarea legii nepotrivite reprezintă situaţia în care
instanţa aplică legea, însă nu pe aceea ce trebuia să fie aplicată. Se consideră că instanţa a aplicat
o lege care nu trebuia să fie aplicată în următoarele cazuri:
- a dat o calificare juridică incorectă raportului material litigios, aplicînd o normă străină
acestuia;
- a încălcat regulile acţiunii normelor în timp, spaţiu sau asupra persoanelor;
- a soluţionat pricina în baza normei de drept interne, ce contravine prevederilor tratatului
internaţional cu aplicare directă;
- instanţa a aplicat normele juridice ce contravin Convenţiei europene şi jurisprudenţei
CtEDO;
- a determinat incorect legea aplicabilă raportului material litigios cu element de
extraneitate (lex cauzae);
- a soluţionat greşit conflictul dintre normele cuprinse în diferitele acte normative interne;
- a aplicat o uzanţă, ce contravine legii.
c) Interpretarea eronată a legii. Spre deosebire de primele două feluri de aplicări eronate
a normelor de drept material, în cazul interpretării eronate a legii, instanţa de judecată dă o
calificare juridică corectă raportului material litigios, corect determină norma aplicabilă, însă din
cauza înţelegerii incorecte a sensului acesteia face o concluzie greşită cu privire la drepturile şi
obligaţiile părţilor. În unele cazuri interpretarea eronată reprezintă o consecinţă a folosirii
incorecte de către judecător a metodelor sau procedeelor de interpretare a normelor de drept
(sistematică, gramaticală, istorică, logică; extensivă, restrictivă, ad litteram). Interpretarea
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eronată a legii poate fi condiţionată de necunoaşterea de către instanţa de judecată a esenţei
legislaţiei străine, a practicii de aplicare a acesteia în statul respectiv.
d) Aplicarea eronată a analogiei legii sau a analogiei dreptului are loc în cazurile cînd
instanţa de judecată încalcă unul sau mai multe principii ale aplicării analogiei. Aceste principii
constau în următoarele: 1) aplicarea analogiei se admite doar în cazul obscurităţii sau lipsei
normei de drept; 2) circumstanţele pricinii şi circumstanţele prevăzute în norma aplicabilă prin
analogie trebuie să fie asemănătoare după esenţă şi regim juridic; 3) aplicarea analogiei este
inadmisibilă în cazurile cînd aceasta este expres interzis de lege sau cînd legea stabileşte
producerea efectelor juridice numai în caz de aplicare a unor norme concrete; 4) normele de
excepţie se aplică doar în privinţa faptelor cu caracter excepţional; 5) soluţia adoptată ca urmare
a aplicării analogiei nu trebuie să contravină legislaţiei în vigoare; 6) aplicarea analogiei
presupune căutarea normei în actele aceleiaşi instituţii, ramuri de drept şi doar în cazul
inexistenţei acesteia – referirea la alte ramuri sau legislaţie în general.
Aplicarea eronată sau încălcarea esenţială a normelor de drept procedural. Procesul
civil, ca activitate a instanţelor judecătoreşti de examinare şi soluţionare a pricinilor civile, este
strict reglementat de normele de drept procedural. Însă forma procesuală civilă nu reprezintă un
scop în sine. Ea are menirea să asigure persoanelor interesate posibilitatea de a folosi mijloacele
legale în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime încălcate sau contestate neîntemeiat.
Prin urmare, se asigură condiţiile necesare pentru stabilirea şi calificarea juridică corectă a
circumstanţelor pricinii. Astfel, respectarea normelor de drept procedural reprezintă o premisă
pentru adoptarea unor hotărîri legale şi temeinice. Pe lîngă aceasta, normele de drept procedural
au menirea să consolideze autoritatea instanţelor judecătoreşti, să contribuie la sporirea încrederii
justiţiabililor în actul judecătoresc, realizîndu-se astfel şi funcţia educativ-preventivă a procesului
civil. Reieşind din aceste considerente, aplicarea eronată sau încălcarea normelor de drept
procedural la judecarea pricinilor civile, trebuie să ducă la casarea hotărîrii adoptate. Totuşi,
aplicînd sancţiunea de anulare a hotărîrii judecătoreşti, se va ţine cont de caracterul încălcărilor
comise, evitîndu-se formalismul exagerat. Anume din caracterul încălcărilor normelor de drept
procedural a reieşit legiuitorul reglementînd temeiurile casării hotărîrii de către instanţa de apel.
Potrivit art. 388 alin. (1) CPC, hotărîrea primei instanţe se casează, indiferent de
argumentele cererii de apel, dacă: a) pricina a fost judecată de un complet de judecată compus
ilegal; b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat
locul, data şi ora şedinţei de judecată; c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire
la limba procesului; d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în
proces; f) hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva dintre judecători ori hotărîrea este
semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre; g) în dosar
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lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată; h) în dosar lipseşte procesul-verbal privind
efectuarea unui act procedural; i) pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei
jurisdicţionale.
Săvîrşirea altor încălcări decît cele consemnate în art. 388 alin. (1) CPC constituie
temeiul casării hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a
pricinii.
Astfel, temeiurile de ordin procedural pentru casarea hotărîrii primei instanţe de către
instanţa de apel pot fi divizate în două grupe:
1) Încălcări esenţiale ale normelor de drept procedural, comise în instanţa de fond. Aceste
încălcări sînt expres prevăzute de lege (art. 388 alin. (1) CPC), ducînd necondiţionat la casarea
hotărîrii. Apelantul trebuie să demonstreze numai existenţa lor fără a fi necesară dovedirea
influenţei acestora asupra hotărîrii atacate. Aceste încălcări se invocă din oficiu de către instanţa
de apel.
2) Alte încălcări ale normelor de drept procedural, decît cele din prima grupă, comise în
prima instanţă, care au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii (de exemplu,
încălcarea procedurii de administrare a probelor care sunt puse la baza hotărîrii; restrîngerea
dreptului la apărare a participanţilor la proces; nesoluţionarea unor cereri ale participanţilor la
proces care sunt importante pentru soluţionarea justă a pricinii; neexplicarea pîrîtului a
consecinţelor recunoaşterii acţiunii, etc.). Apelantul trebuie să demonstreze că aceste încălcări au
dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii. Apreciind în fiecare caz concret
temeinicia argumentelor invocate de apelant şi obiecţiilor înaintate de intimat, instanţa de apel va
decide casarea sau menţinerea hotărîrii instanţei de fond.
Urmează de ţinut cont de faptul că o hotărîre legală în fond nu poate fi casată numai din
motive formale (art. 386 alin. (2) CPC). De aceea dacă încălcarea normelor de drept procedural
nu a dus şi nici nu a putut duce la soluţionarea eronată a pricinii hotărîrea primei instanţe
urmează a fi menţinută.
a) Pricina a fost judecată de un complet format ilegal. Reglementînd procedura de
compunere a completului de judecată, Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
stipulează principiul judecării unipersonale şi colegiale a pricinilor civile (art. 21 CPC). În prima
instanţă pricinile civile se judecă de un singur judecător sau, la dispoziţia preşedintelui instanţei,
de către un complet din trei judecători (art. 46 CPC). Reieşind din aceste norme, participarea la
completul de judecată a unei persoane fără statut de judecător obţinut în mod legal sau a unui
judecător suspendat din funcţie, precum şi numărul insuficient de judecători din complet se
consideră compunere ilegală a completului de judecată.
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Completul de judecată urmează să fie format cu respectarea principiului independenţei şi
imparţialităţii judecătorilor. De aceea emiterea hotărîrii de către un judecător incompatibil (art.
49 CPC) atrage casarea hotărîrii, considerîndu-se că pricina a fost judecată de către un complet
format ilegal. De asemenea, se va califica drept judecare a pricinii de către un complet compus
ilegal participarea în complet a unui judecător în privinţa căruia există temeiuri de recuzare (art.
50 CPC), dacă s-a înaintat, în ordinea stabilită, cererea de recuzare şi aceasta a fost respinsă.
Acest temei nu poate fi invocat dacă participantul la proces a cunoscut despre existenţa
temeiurilor de recuzare dar nu a înaintat în modul corespunzător cererea de recuzare. Dacă însă
participantul la proces a aflat despre existenţa temeiurilor de recuzare a judecătorului instanţei de
fond după pronunţarea hotărîrii şi instanţa de apel constată că judecătorul respectiv trebuia să fie
recuzat, hotărîrea instanţei de fond urmează a fi casată.
b) Pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat
locul, data şi ora şedinţei de judecată. La aplicarea acestui temei de casare a hotărîrii urmează a
fi ţinut cont de următoarele reguli de înştiinţare a participanţilor la proces, în redacţia Legii nr.
155 din 05.07.2012:
- Cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la
proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin
poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul biroului executorului
judecătoresc sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi
confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară (art. 100 alin. (3) CPC);
- Citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept
privat şi avocaţilor prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce
asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte. Citaţia sau înştiinţarea poate fi
transmisă persoanelor fizice prin telefax, poşta electronică sau prin orice alt mijloc de
comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea
persoanelor în cauză (art. 105 alin. (11) CPC);
- Participanţii la proces înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru
efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară (art. 102 alin. (4)1 CPC);
- Participantul la proces care a fost prezent la şedinţa de judecată sau reprezentantul
căruia a fost prezent la şedinţă de judecată (fapt consemnat în procesul-verbal al şedinţei de
judecată) nu va putea cere casarea hotărîrii pe motiv de neînştiinţare legală (art. 102 alin. (5)
CPC).
O pricină se consideră judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a
comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată în următoarele cazuri: în dosar lipsesc probele
care confirmă primirea citaţiei de către participant; încălcarea regimului legal de citare a
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persoanei juridice sau a persoanei fizice absente de la domiciliu; înmînarea citaţiei cu încălcarea
termenului legal ce a împiedicat participantul la proces de a se prezenta la şedinţa de judecată;
indicarea incompletă sau greşită a unor date din citaţie; judecarea pricinii în lipsa pîrîtului, a
cărui citare prin publicitate s-a făcut cu rea-voinţă.
Avînd în vedere specificul acestui temei de casare, încălcarea regulilor cu privire la
înştiinţare poate fi invocată doar de către participantul la proces care nu a fost citat în mod legal
sau din oficiu, însă numai în interesele acestuia.
c) În judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului.
Efectuînd controlul asupra respectării de către instanţa de fond a regulilor cu privire la limba
procesului (art. 24 CPC), instanţa de apel urmează să studieze procesul-verbal al şedinţei de
judecată, să stabilească limba în care s-a desfăşurat procesul, să constate dacă în procesul-verbal
este consemnată participarea interpretului, să stabilească dacă participanţii la proces au înaintat
demersuri cu privire la acordarea interpretului, precum şi modul în care instanţa a soluţionat
aceste demersuri.
Analogic temeiului precedent de casare a hotărîrii (pricina a fost judecată în absenţa unui
participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată), încălcarea
regulilor cu privire la limba procesului poate fi invocată doar de către participantul la proces
prejudiciat în urma acestei încălcări. Prin urmare, hotărîrea nu poate fi casată în baza art. 388
alin. (1) lit. c) CPC în detrimentul persoanei care nu posedă limba în care s-a desfăşurat procesul,
deoarece aceasta ar însemna aplicarea temeiului de casare contrar menirii lui.
d) Instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces. În
pofida caracterului obligatoriu al actelor judecătoreşti (art. 16 CPC), puterea lucrului judecat a
hotărîrilor judecătoreşti definitive are limite obiective şi subiective. Limitele obiective sînt
determinate de raportul material litigios ce a constituit obiect al dezbaterilor judiciare. În ce
priveşte limitele subiective ale puterii lucrului judecat a hotărîrilor judecătoreşti irevocabile,
hotărîrea judecătorească determină drepturile şi obligaţiile unui cerc determinat de persoane –
subiecţi ai raportului material litigios examinat şi soluţionat în cadrul dezbaterilor judiciare;
hotărîrea nu poate să se răsfrîngă asupra persoanelor care sînt subiecţi ai unui alt raport material
litigios care nu a constituit obiect al dezbaterilor judiciare. Pentru subiecţii raportului material
litigios care au participat la judecarea pricinii civile hotărîrea judecătorească reprezintă un act de
dispoziţie obligatoriu care nemijlocit determină drepturile şi obligaţiile lor. Per a contrario,
pentru subiecţii raportului material litigios care nu au fost antrenate în judecarea pricinii
hotărîrea judecătorească nu trebuie să producă efecte juridice. Aceasta rezultă din principiul
dreptului la un proces echitabil consfinţit în art. 6 din CEDO, potrivit căruia persoana trebuie să
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aibă posibilitate reală de a-şi apăra drepturile şi interesele legitime în condiţii în care să nu o
plaseze într-o situaţie net dezavantajată în raport cu adversarul său.
Prin antrenare în judecarea pricinii înţelegem înştiinţarea persoanei privind acordarea
acesteia a unui statut procesual de participant la proces (reclamant, coreclamant, pîrît, copîrît,
intervenient, petiţionar, persoană interesată), ce îi oferă posibilitatea de a-şi apăra în mod efectiv
drepturile şi interesele. Neantrenarea în judecarea pricinii urmează a fi delimitată de
necomunicarea unui participant la proces a locului, datei şi orei şedinţei de judecată. În ultimul
caz persoana, reieşind din materialele dosarului, are statut de participant la proces, dar nu este
citată în mod legal şi pricina se examinează în lipsa ei.
Soluţionarea problemei drepturilor unor persoane neantrenate în proces se poate
manifesta prin: 1) indicaţii directe în dispozitivul hotărîrii cu privire la drepturile sau obligaţiile
unor persoane neatrase la judecarea pricinii (de exemplu, acestea sunt obligate să achite o sumă
de bani, să transmită un bun, să execute o lucrare, să înlăture obstacole în folosirea unui bun
etc.); 2) afectarea de fapt, prin punere în executare a hotărîrii, a drepturilor sau obligaţiilor unor
persoane neatrase la judecarea pricinii, neindicate direct în dispozitivul hotărîrii (de exemplu,
nulitatea, rezilierea sau modificarea unui contract la care persoana neatrenată este parte;
recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantului asupra unor bunuri, al dreptului de autor
asupra unei opere, ce are ca efect lipsirea altor persane de drepturile respective).238
Obligaţia instanţei de judecată de atragere în proces a tuturor persoanelor, problema
drepturilor sau obligaţiilor cărora se soluţionează, există în cazurile de coparticipare obligatorie
prevăzute la art. 62 CPC. Ca urmare a constatării temeiurilor coparticipării procesuale
obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces,
pe toţi coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a interveni în proces. Neînştiinţarea
acestor persoane despre posibilitatea intervenirii în proces în calitate de coreclamanţi (copîrîţi)
sau atragerea acestor persoane în calitate de martori reprezintă o încălcare esenţială a normelor
de drept procedural, avînd ca efect casarea hotărîrii. De asemenea, potrivit art. 65 alin. (11) CPC,
dacă se constată că există persoane care pot să îşi declare propriile pretenţii asupra obiectului
litigiului între părţile iniţiale, instanţa este obligată să înştiinţeze persoanele în cauză despre
procesul pornit şi să le explice dreptul lor de a interveni în proces prin înaintarea unei acţiuni.
Obligaţia instanţei de judecată de a atrage în proces toate persoanele interesate există la
examinarea pricinilor civile în ordinea procedurii speciale, în cadrul cărora instanţa trebuie să
verifice dacă nu există un litigiu de drept şi să stabilească cercul tuturor persoanelor interesate
care trebuie să participe la proces. De exemplu, în cazul înaintării cererii privind constatarea
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raporturilor de rudenie dintre petiţionar şi defunct în vederea confirmării dreptului la succesiune,
în calitate de persoane interesate trebuie să fie atrase toate persoanele chemate la succesiune.
e) Hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva dintre judecători ori hotărîrea
este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre. Pentru
ca hotărîrea judecătorească să fie legală, trebuie să existe o concordanţă între numele membrilor
completului de judecată care au pronunţat hotărîrea, indicate în partea introductivă a acesteia, şi
numele judecătorilor care au semnat hotărîrea. Excepţie constituie următorul caz: potrivit art.
236 alin. (5) CPC, dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibilitatea de
a semna hotărîrea integrală, în locul lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în
imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele instanţei de judecată. În toate
cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
f) În dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată; h) în dosar lipseşte procesulverbal privind efectuarea unui act procedural. Pentru fixarea tuturor actelor efectuate în cursul
procesului şi a momentelor esenţiale ale dezbaterilor judiciare, legea prevede obligativitatea
perfectării procesului-verbal al şedinţei de judecată. Potrivit art. 273 CPC, pentru fiecare şedinţă
de judecată în prima instanţă, precum şi pentru fiecare act de procedură îndeplinit în afara
şedinţei (audierea martorului la locul aflării sale, examinarea la faţa locului etc.) se perfectează
un proces-verbal.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată este un act procesual de o deosebită importanţă,
asigurînd posibilitatea verificării temeiniciei şi legalităţii hotărîrii. În lipsa procesului-verbal este
imposibilă efectuarea controlului judiciar cu privire la componenţa instanţei, prezenţa părţilor,
conţinutul apărării părţilor în fapt şi în drept, respectarea altor norme procesuale. De aceea
neîntocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată reprezintă o încălcare esenţială a normelor
de drept procedural, sancţionată cu anularea hotărîrii. Instanţa de apel trebuie să caseze hotărîrea
şi în cazurile cînd procesul-verbal al şedinţei de judecată nu este semnat de judecător sau grefier,
întrucît în lipsa semnăturilor cerute de lege ce confirmă autenticitatea procesului-verbal, acest act
procesual nu produce efecte juridice, situaţie echivalentă cu lipsa acestuia.
g) Pricina a fost judecată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. Competenţa
jurisdicţională este de două feluri: materială şi teritorială. Dreptul la judecarea cauzei de către o
instanţă instituită de lege este garantat de art. 6 CEDO. La primirea cererii judecătorul, stabilind
că instanţa de judecată nu este competentă să judece pricina civilă, trebuie să restituie cererea de
chemare în judecată, iar dacă lipsa competenţei jurisdicţionale se stabileşte după emiterea
hotărîrii, această eroare urmează a fi corectată prin casarea hotărîrii. Nerespectarea competenţei
jurisdicţionale materiale sau teritoriale reprezintă o încălcare esenţială a normelor de drept
procedural.
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h) Pricina a fost judecată în fond cu adoptarea hotărîrii, deşi sînt temeiuri pentru
încetarea procesului sau scoaterea cererii de pe rol. Aceste încălcări ale normelor de drept
procedural au un caracter esenţial şi necondiţionat duc la casarea hotărîrii (art. 393 CPC).
8. Decizia instanţei de apel
Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului, adică se rezolvă
chestiunea cu privire la temeinicia şi legalitatea hotărîrii primei instanţe, se emite sub formă de
decizie (art. 390 CPC). Decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă partea introductivă, partea
descriptivă, motivarea şi dispozitivul.239
În partea introductivă a deciziei instanţei de apel se indică denumirea instanţei care a
emis decizia, completul de judecată, locul şi data pronunţării deciziei, numele sau denumirea
apelantului şi calitatea lui procedurală. Această parte a deciziei instanţei de apel diferă de partea
introductivă a hotărîrii primei instanţe. În partea introductivă se expune succint dispozitivul
hotărîrii care se verifică.
În partea descriptivă a deciziei instanţei de apel sînt dezvăluite circumstanţele pricinii pe
parcursul examinării ei, obiectul deciziei de apel, astfel în decizie fiind expusă de fapt partea
descriptivă şi motivarea hotărîrii instanţei de fond.
Motivarea deciziei instanţei de apel are o importanţă esenţială, ea fiind o călăuză pentru
instanţele care rejudecă pricina. În motivarea deciziei se indică temeiurile de fapt şi de drept care
au condus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului, precum şi temeiurile de fapt şi de
drept care au condus la adoptarea uneia dintre soluţiile prevăzute de art. 385 CPC.
În dispozitivul deciziei instanţei de apel se expune rezultatul controlului hotărîrii instanţei
de fond, concluziile instanţei de apel în urma examinării apelului. În dispozitiv se mai indică
denumirea primei instanţe şi data adoptării hotărîrii în prima instanţă, numele părţilor, obiectul
litigiului, numele apelantului şi concluzia instanţei de apel în sensul admiterii sau respingerii
apelului. În cazul adoptării unei noi hotărîri această parte a deciziei este analogică dispozitivului
hotărîrii primei instanţe, unde se arată dacă se admite sau nu acţiunea, iar dacă se admite – cum
este soluţionată pricina (art. 241-248 CPC).
Decizia este semnată de toţi judecătorii care au examinat apelul, inclusiv de judecătorul
care are opinie separată. Decizia instanţei de apel devine definitivă în momentul pronunţării şi
este executorie conform legii. Dispoziţiile art. 249, 250, 251 CPC privind rectificarea hotărîrii
sînt aplicabile şi deciziilor instanţei de apel.
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A se vedea, de asemenea, Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr. 3 din 7 iulie 2008 „Cu privire la practica aplicării de
către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul
examinării pricinilor civile şi economice în ordine de apel şi recurs”.
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În cazul casării integrale sau parţiale a hotărîrii primei instanţe şi restituirii pricinii spre
rejudecare în prima instanţă, instanţa de apel poate să se expună în decizia sa asupra actelor
procedurale care urmează a fi efectuate în prima instanţă la rejudecarea pricinii, însă nu este în
drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere, că unele probe
ar fi mai temeinice decît altele şi nici să stabilească ce hotărîre ar trebui adoptată după
rejudecarea pricinii (art. 390 alin. (3) CPC). Prin această normă se previne comiterea repetată a
erorilor care au servit drept temei pentru casarea hotărîrilor, fără a se afecta independenţa
judecătorului din instanţa de rejudecare.

§ 2. Recursul (Iu. Sîrcu, A. Munteanu)
Ca urmare a modificării Codului de procedură civilă prin Legea nr. 155 din 05.07.2012,
instituţia recursului a fost supusă unei reformări substanţiale. Astfel, recursul împotriva
hotărîrilor pentru care nu este prevăzută calea apelului (anterior, secţiunea 1 din
Capitolul XXXVIII CPC) a fost exclus, art. 397-422 CPC fiind abrogate. Respectiv, toate
hotărîrile pronunţate de judecătorii în cauzele civile se atacă cu apel la curtea de apel.
Prevederile altor legi care stipulează posibilitatea atacării hotărîrilor cu recurs (de exemplu, art.
30 din Legea contenciosului administrativ, etc.) nu sunt aplicabile, prioritate avînd Codul de
procedură civilă în calitate de lege adoptată ulterior. Recursurile depuse la curţile de apel
împotriva hotărîrilor judecătoriilor pînă la 30.11.2012 se vor examina în apel. Recursurile depuse
împotriva hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de către curţile de apel vor fi examinate de
Curtea Supremă de Justiţie, conform procedurii stabilite de secţiunea 2 Capitolul XXXVIII CPC.
Recursul drept cale de atac este aplicabil în următoarele situaţii:
1. În caz de atacare a deciziilor şi hotărîrilor adoptate de curţile de apel;
2. În caz de atacare a încheierilor emise de judecătoriile şi curţile de apel.
1. RECURSUL ÎMPOTRIVA DECIZIILOR ŞI HOTĂRÎRILOR EMISE DE CURŢILE
DE APEL
1.1 Noţiunea şi elementele recursului
Obiectul recursului. Potrivit art. 429 CPC, pot fi supuse recursului două categorii de acte
de dispoziţie ale curţilor de apel:
- deciziile adoptate în urma examinării apelului împotriva hotărîrilor judecătoriilor;
- hotărîrile emise în procedura de insolvabilitate.
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Deşi termenul ”act de dispoziţie” include, pe lîngă hotărîri şi decizii, încheierile
pronunţate de curţile de apel, cele din urmă pot fi atacate separat cu recurs în conformitate cu
procedura stabilită în secţiunea 1 din Capitolul XXXVIII CPC - recursul împotriva încheierilor
judecătoreşti.
Cu referire la deciziile pronunţate de curţile de apel în calitate de instanţă de apel
urmează de ţinut cont de următoarele. Obiect al recursului poate fi numai decizia instanţei de
apel sau decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe concomitent. Astfel, în cazul în care
curtea de apel a menţinut hotărîrea primei instanţe, recurentul va ataca atît hotărîrea judecătoriei,
cît şi decizia curţii de apel. Dacă instanţa de apel a casat hotărîrea primei instanţe şi a pronunţat o
nouă hotărîre, atunci obiect al recursului va constitui doar decizia instanţei de apel. În cazul
modificării hotărîrii primei instanţe de către instanţa de apel, obiect al recursului va constitui
decizia instanţei de apel (dacă recurentul nu este de acord numai cu modificările introduse de
curtea de apel) sau decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe. Această soluţie reiese din
principiul disponibilităţii, conform căruia persoana decide de sine stătător dispoziţiile
judecătoreşti ce vor fi atacate. Determinarea corectă a obiectului recursului este importantă din
perspectiva limitelor judecării recursului şi a împuternicirilor instanţei de recurs.
În cazul în care instanţa de apel a casat hotărîrea primei instanţe cu încetarea procesului
sau scoaterea cererii de pe rol, conform art. 393 CPC, de fapt există două acte de dispoziţie ale
instanţei de apel: decizie (prin care se admite apelul şi se casează hotărîrea instanţei de fond) şi
încheiere (prin care se dispune încetarea procesului sau scoaterea cererii de pe rol). Dat fiind
faptul că încheierea privind încetarea procesului / scoaterea cererii de pe rol este rezultatul
deciziei prin care hotărârea primei instanţe a fost casată, fiind strîns legată de aceasta, obiect al
recursului în asemenea cazuri vor fi ambele acte de dispoziţie ale instanţei de apel (decizia şi
încheierea), recursul fiind examinat conform regulilor din secţiunea 2 Capitolul XXXVIII CPC.
Hotărîrile în a căror privinţă persoanele interesate nu au folosit calea de apel, prevăzută
de lege, nu pot fi atacate cu recurs (art. 429 alin. (4) CPC). Stipulînd această interdicţie,
legiuitorul a consfinţit în mod legal principiul ierarhiei căilor de atac, potrivit căruia recursul nu
poate fi exercitat fără să se fi exercitat în prealabil calea de atac a apelului. Regula enunţată
necesită, totuşi, o precizare. Dacă o parte a obţinut cîştig de cauză în prima instanţă, hotărîrea
fiind casată sau modificată în apel la cererea părţii adverse, prima parte are dreptul de a ataca cu
recurs decizia instanţei de apel, deşi nu a folosit calea apelului, neavînd interes. Astfel, persoana
care nu a folosit apelul poate ataca cu recurs decizia instanţei de apel prin care i s-a înrăutăţit
situaţia. Însă în această situaţie controlul instanţei de recurs se va limita doar la legalitatea
deciziei de înrăutăţire a situaţiei. De exemplu, în cazul în care prima instanţă emite o hotărîre
prin care încasează de la pîrît 10.000 lei şi pîrîtul nu atacă această hotărîre cu apel, iar instanţa de
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apel la cererea reclamantului modifică hotărîrea primei instanţe şi majorează suma spre încasare
de la pîrît pînă la 15.000 lei, pîrîtul va putea ataca decizia instanţei de apel doar în partea ce ţine
de modificarea hotărîrii primei instanţe (de la 10.000 lei la 15.000 lei), fără a putea solicita
casarea hotărîrii primei instanţe sau reducerea sumei încasate sub 10.000 lei.
Conform art. 429 alin. (4) CPC, nu pot fi atacate cu recurs hotărîrile în a căror privinţă
apelul a fost retras. La baza acestei reguli stă disponibilitatea participanţilor la proces de a
dispune liber de drepturile lor materiale şi procedurale la toate fazele procesului civil. Retragerea
apelului reprezintă o manifestare de voinţă a participantului la proces, prin care acesta recunoaşte
legalitatea şi temeinicia hotărîrii primei instanţe şi solicită încetarea procedurii în apel (art. 374
CPC). Dat fiind faptul că retragerea apelului nu poate fi revocată (asupra acestui fapt instanţa de
apel trebuie să atenţioneze apelantul), depunerea recursului la Curtea Supremă de Justiţie este
exclusă.
A treia interdicţie stabilită de legiuitor constă în faptul că nu pot fi atacate cu recurs
deciziile de trimitere a pricinii la rejudecare ce nu se supun nici unei căi de atac. Această
prevedere legală se explică prin scopul urmărit de legiuitor – de a nu permite tărăgănarea abuzivă
a procesului, în măsura în care persoanele interesate nu sînt lipsite de accesul la justiţie, pricina
urmînd a fi rejudecată de instanţa de trimitere.240
Subiecţii recursului. Cercul subiecţilor abilitaţi cu dreptul de a declara recursul împotriva
actelor de dispoziţie ale curţilor de apel este identic celui pentru apel (art. 430 CPC).241
Instanţele competente să judece cererile de recurs. Examinarea recursului ţine de
competenţa Curţii Supreme de Justiţie. Asupra admisibilităţii recursului decide un complet din 3
judecători. Recursului considerat admisibil se examinează într-un complet din 5 judecători de la
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. Judecătorii
care au examinat admisibilitatea recursului pot participa şi la examinarea recursului în cauză.

1.2 Temeiurile de declarare a recursului
Recursul împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel poate fi declarat numai pentru
temeiurile expres şi limitativ prevăzute de lege. Reglementînd aceste temeiuri, legiuitorul în art.
432 CPC a stipulat că părţile şi alţi participanţi la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în
care se invocă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a
normelor de drept procedural prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) ale aceluiaşi articol.
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A se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 33 din 23.11.1997 privind controlul constituţionalităţii art. 302
alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură civilă şi art. 327 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală. MO al RM
nr. 82-83 din 11.12.1997.
241
Pentru detalii a se vedea capitolul precedent dedicat apelului.
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În esenţă, recursul este o cale de atac de drept, vizînd în exclusivitate legalitatea deciziei
contestate.242 Părţile au avut posibilitatea de a se judeca în fond atît în faţa primei instanţe, cît şi
în faţa instanţei de apel, situaţie în care o examinare a temeiniciei hotărîrii atacate în faza
recursului nu se mai justifică. Particularitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel de
a fi o cale de atac de drept este caracteristică sistemelor de drept ale mai multor state democratice
(Franţa, Germania, Olanda, Italia, Spania, Austria, Elveţia, Grecia etc.). Interdicţia controlului
temeiniciei hotărîrii atacate de către instanţa de recurs este compatibilă cu principiul dreptului la
un proces echitabil. Într-o decizie CtEDO a indicat că întinderea competenţei instanţei supreme
doar la problemele de drept nu vine în contradicţie cu prevederile art. 6 din CEDO.243 Asupra
utilităţii limitării atribuţiilor instanţei de recurs în exclusivitate la chestiunile de drept a atenţionat
şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei. În art. 7 din Recomandarea nr. R (95) 5 din
07.02.1995 cu privire la crearea sistemelor şi procedurilor de recurs în materie civilă şi
comercială şi ameliorarea funcţionării lor se indică: „La examinarea chestiunii privind instanţa a
treia statele trebuie să ia în considerare faptul că pricinile au fost deja examinate în alte două
instanţe. Plîngerile în a treia instanţă trebuie depuse, în primul rînd, în cadrul acelor pricini care
necesită o a treia examinare judiciară, cum ar fi cele care vor evolua dreptul sau vor contribui la
interpretarea uniformă a legii. Cercul acestor plîngeri poate fi limitat la pricinile care vizează
problemele de drept, avînd importanţă pentru întreaga societate. De la persoana care depune
plîngere urmează de cerut întemeierea faptului că pricina respectivă va contribui la atingerea
scopurilor enunţate”.
Aplicarea în practică a art. 432 CPC presupune o delimitare clară şi certă a noţiunilor de
legalitate şi temeinicie a hotărîrii. Stabilirea circumstanţelor de fapt ale pricinii şi aplicarea
normelor de drept sînt indisolubil legate între ele. La determinarea circumstanţelor care au
importanţă pentru justa soluţionare a pricinii (obiectul probaţiunii) instanţa de judecată porneşte,
printre altele, şi de la normele de drept material ce urmează a fi aplicate. Pe de altă parte, pentru
a stabili dacă o normă materială va fi aplicată sau nu, instanţa trebuie să cunoască circumstanţele
de fapt ale pricinii care formează ipoteza normei de drept potrivite. De aceea, stabilind incomplet
circumstanţele de fapt ale pricinii, instanţa poate comite o greşeală la alegerea normei aplicabile
potrivite şi, în final, emite o hotărîre ilegală. Prin urmare, controlul de către instanţa de recurs a
aplicării corecte a normelor de drept material impune în mod obligatoriu şi verificarea
corectitudinii de stabilire a obiectului probaţiunii. Instanţa de recurs trebuie să compare ipoteza
normei juridice puse la baza deciziei cu circumstanţele de fapt stabilite de instanţele inferioare.
Stabilirea incompletă de către instanţele de fond şi de apel a circumstanţelor de fapt care au
242

Trebuie remarcat că legalitatea hotărîrii urmează a fi interpretată restrictiv, întrucît în sens larg orice hotărîre
neîntemeiată este în acelaşi timp şi ilegală, temeinicia fiind una dintre cerinţele înaintate de lege faţă de o hotărîre.
243
Cauza Bryan contra Regatului Unit (Hotărîrea din 22.11.1995).
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importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii are ca efect aplicarea eronată a normei de drept
material şi, prin urmare, duce la casarea deciziei instanţei de apel. Cu toate acestea, instanţa de
recurs nu va verifica în măsură deplină corectitudinea stabilirii circumstanţelor de fapt ale
pricinii prin examinarea suficienţei probelor administrate şi modului de apreciere a lor. În
general, instanţa de recurs se va călăuzi de prezumpţia stabilirii corecte a împrejurărilor pricinii
expuse în decizia atacată. Excepţie de la această regulă o constituie situaţiile în care decizia
instanţei de apel se bazează pe aprecierea arbitrară a probelor (art. 432 alin. (4) CPC), adică cînd
se încalcă flagrant regulile de apreciere a probelor stabilite în art. 130 CPC, de exemplu dacă:
instanţa a aplicat eronat regulile cu privire la repartizarea sarcinii de probaţie între părţi sau
degrevarea de probaţiune; concluziile instanţei se bazează pe probe inadmisibile; probele puse la
baza hotărîrii sînt în mod vădit insuficiente; hotărîrea este bazată pe copiile înscrisurilor, nefiind
administrate originalele acestora; decizia nu conţine motivarea suficientă a preferinţei unor probe
faţă de altele, etc.244
244

Prezintă interes criteriile detaliate de delimitare între legalitatea şi temeinicia hotărîrii aplicate la
determinarea competenţei Curţii Federale de Justiţie a Germaniei în calitate de instanţă de recurs. În jurisprudenţa
germană, la baza distingerii dintre chestiunile de drept şi cele de fapt stă un principiu potrivit căruia constatarea
circumstanţelor de fapt ale unei pricini civile şi aprecierea veridicităţii acestora sunt de competenţa excepţională a
instanţelor de fond şi de apel. Instanţa de recurs apreciază circumstanţele constatate de instanţele inferioare doar sub
aspectul corectitudinii aplicării normelor de drept. În practica judiciară germană sunt considerate chestiuni de drept,
ce vizează legalitatea hotărârii şi cad în sfera controlului instanţei de recurs, următoarele aspecte ale unei pricini
civile:
aplicabilitatea la pricină a normelor de drept material;
respectarea normelor de drept procedural;
interpretarea normelor de drept aplicate;
interpretarea clauzelor contractuale standard;
interpretarea actelor juridice. Instanţa de recurs verifică respectarea regulilor de interpretare pentru a
stabili conţinutul voinţei persoanei. Din contra, modul în care voinţa persoanei a fost manifestată şi conţinutul
acestei manifestări constituie o chestiune de fapt;
calificarea juridică a acţiunilor şi evenimentelor cu caracter material juridic. Instanţa de recurs este în
drept să verifice, de exemplu, dacă acţiunile constatate au fost corect calificate drept încheiere, reziliere a unui
contract, executare a acestuia în modul corespunzător, dacă evenimentele constatate au fost corect calificate drept
forţă majoră, dacă a fost determinată corect forma vinovăţiei persoanei, buna sau reaua-credinţa a acesteia;
interpretarea actelor procedurale ale participanţilor la proces (de exemplu, dacă explicaţiile pîrîtului pot
fi calificate drept recunoaştere a anumitor circumstanţe invocate de reclamant).
Sînt considerate chestiuni de fapt, ce vizează temeinicia hotărârii, fiind exceptate de la controlul instanţei de
recurs, următoarele aspecte ale unei pricini:
aprecierea probelor. Instanţa de recurs nu verifică modul de apreciere a probelor de către instanţele de
fond şi de apel. Forţa atribuită unei probe sau alteia, coraportul dintre probe, suficienţa probelor şi concluziile făcute
în urma probaţiunii sunt în afara controlului instanţei de recurs. Intervenţia instanţei de recurs în domeniul aprecierii
se limitează doar la controlul respectării normelor procedurale (respectarea regulilor legale de apreciere a probelor,
motivarea concluziilor, repartizarea corectă a sarcinii de probaţiune, degrevarea de probaţiune, respectarea
procedurii de administrare a probelor etc.);
intima convingere a judecătorului. Legea acordă dreptul instanţei de fond şi celei de apel de a hotărî
asupra unor chestiuni în baza intimei lor convingeri (de exemplu, să determine cuantumul despăgubirii pentru
prejudiciul cauzat, să soluţioneze fondul pricinii ţinând cont de „interesele copilului”, „starea materială a persoanei”,
să repună persoana în termen dacă acesta este omis din „motive întemeiate” etc.). Instanţa de recurs nu este în drept
să înlocuiască intima convingere a judecătorului din instanţa de fond sau din instanţa de apel cu propria sa intimă
convingere. În această ordine de idei, nu poate fi modificată decizia instanţei de apel în partea în care se referă la
cuantumul despăgubirii încasate pentru prejudiciului moral cauzat, dacă decizia instanţei de apel este motivată în
această parte şi nu sînt depăşite limitele intimei convingeri;
stabilirea uzanţelor şi obiceiurilor.
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Avînd în vedere cele sus-menţionate, temeiurile de declarare a recursului pot fi clasificate
în 4 categorii:245
1. Aplicarea eronată a normelor de drept material. Se consideră că normele de drept
material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanţa judecătorească: a) nu a
aplicat legea care trebuia să fie aplicată; b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată; c) a
interpretat în mod eronat legea; d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
2. Încălcări esenţiale ale normelor de drept procedural care necondiţionat duc la
casarea deciziei instanţei de apel (art. 432 alin. (3) CPC): a) pricina a fost judecată de un
judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei; b) pricina a fost judecată în absenţa
unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată; c) în
judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfăşu-rare a procesului; d) instanţa
a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces; e) în dosar
lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată; f) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea
competenţei jurisdicţionale.
Pentru casarea deciziei instanţei de apel, recurentul trebuie să demonstreze numai
existenţa acestor încălcări fără a fi necesară dovedirea influenţei acestora asupra deciziei atacate.
Aceste încălcări se invocă din oficiu de către instanţa de recurs.
3. Încălcări esenţiale ale normelor de drept procedural care au dus sau au putut duce la
soluţionarea eronată a pricinii sau care au dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului (art. 432 alin. (4) CPC). Pentru casarea deciziei instanţei de apel,
recurentul trebuie să demonstreze în fiecare caz concret că aceste încălcări (i) au dus sau au putut
duce la soluţionarea eronată a pricinii sau (ii) au avut drept efect încălcarea drepturilor
procedurale garantate de Constituţia Republicii Moldova, CEDO sau alte acte internaţionale.
Apreciind în temeinicia argumentelor invocate de recurent şi obiecţiilor înaintate de intimat,
instanţa de recurs va decide casarea sau menţinerea deciziei instanţei de apel.
4. Aprecierea arbitrară a probelor de către instanţa de apel (art. 432 alin. (4) CPC).
Astfel cum am menţionat mai sus, recursul poate fi declarat, iar decizia instanţei de apel urmează
a fi casată dacă se constată că au fost încălcate flagrant regulile de apreciere a probelor stabilite
în art. 130 CPC.
Ţinînd cont de principiul ierarhiei căilor de atac, precum şi de prevederile art. 429 alin.
(4) CPC care interzice atacarea cu recurs a hotărîrilor în a căror privinţă nu a fost folosită calea
de apel, temeiurile de recurs nu pot fi formulate de către recurent omissio medio, adică trecînd
peste apel. Recurentul nu poate formula, iar instanţa de recurs nu va examina noi temeiuri de
245

Pentru detalii referitor la conţinutul temeiurilor de declarare a recursului (similare temeiurilor de casare a hotărîrii
de către instanţa de apel) a se vedea capitolul precedent dedicat apelului.
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recurs, neinvocate în apel şi asupra cărora instanţa de apel nu s-a pronunţat. Astfel, în situaţia în
care hotărîrea primei instanţe este menţinută de către instanţa de apel, recurentul, nefiind de
acord nici cu hotărîrea judecătoriei, nici cu decizia curţii de apel, poate formula în recurs numai
acele temeiuri care au fost invocate şi examinate în instanţa de apel. De exemplu, hotărîrea
primei instanţe, atacată cu apel numai pe motiv de necitare legală a persoanei în prima instanţă,
şi menţinută în apel, nu poate fi atacată în continuare cu recurs de acest participant la proces pe
motiv de apreciere arbitrară a probelor de către instanţele de fond şi de apel. În situaţia în care
hotărîrea primei instanţe a fost modificată în apel sau casată cu emiterea unei noi hotărîri,
recurentul, nefiind de acord cu decizia instanţei de apel, va putea invoca, iar instanţa de recurs va
examina toate argumentele ce se referă la legalitatea acestei decizii. În acelaşi timp, trebuie de
luat în considerare că instanţa de apel este obligată să verifice legalitatea hotărîrii în întregul ei
(art. 373 alin. (4) CPC). Iată de ce temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2) şi alin. (3) CPC pot fi
invocate în recurs, chiar dacă nu au fost menţionate în mod expres în cererile de apel.

1.3 Procedura de declarare a recursului. Admisibilitatea recursului
Spre deosebire de celelalte căi de atac, cererea de recurs împotriva deciziilor instanţei de
apel se depune direct la Curtea Supremă de Justiţie. Cererea de recurs se înregistrează la grefa
Curţii Supreme de Justiţie. Cuprinsul cererii de recurs trebuie să corespundă cerinţelor din art.
437 CPC. În cazul cînd recursul este declarat prin reprezentant, la cererea de recurs se anexează
şi documentul, legalizat în modul stabilit, care atestă împuternicirile acestuia dacă în dosar
lipseşte o astfel de împuternicire. Urmează de ţinut cont de faptul că dreptul reprezentantului de
a semna cererea de recurs trebuie prevăzut în mod expres, sub sancţiunea nulităţii, în procura
eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului (art. 81 CPC).
Dacă cererea de recurs se impune cu taxă de stat, la cererea de recurs trebuie să se
anexeze dovada de plată a acesteia (în mărime de 50% din taxa ce se achită la depunerea cererii
de chemare în judecată la instanţa de fond, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 50%
din taxa calculată din suma contestată). Recurentul este în drept să solicite scutirea, amînarea sau
eşalonarea plăţii taxei de stat, conform art. 85 alin. (4), art. 86 CPC, anexînd la cererea de recurs
documentele justificative.
Recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei sau hotărîrii
integrale. Termenul de 2 luni este termen de decădere şi nu poate fi restabilit. Regulile privind
întreruperea termenului de declarare a apelului (art. 362 alin. (2) CPC) se aplică şi la calcularea
termenului de declarare a recursului.
Dacă cererea de recurs corespunde prevederilor art. 437 CPC, grefa Curţii Supreme de
Justiţie, în baza încheierii nemotivate semnate de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului
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civil, comercial şi de contencios administrativ, înregistrează intentarea procedurii de recurs.
Despre emiterea încheierii privind intentarea procedurii de recurs se face o menţiune pe pagina
web a Curţii Supreme de Justiţie.
Potrivit art. 438 alin. (2) CPC, dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor art. 437
CPC (de exemplu, nu conţine nici un argument privind ilegalitatea deciziei atacate), instanţa,
printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, semnată de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului,
o restituie în termen de 5 zile. La aplicarea acestor prevederi urmează a fi luat în considerare
următoarele. Restituirea cererii de recurs înseamnă că aceasta nu produce nici un efect juridic, cu
alte cuvinte este nulă. Această sancţiune este de natură să afecteze grav dreptul la exercitarea
recursului, putînd fi calificată drept restrîngere nejustificată a accesului liber la justiţie. În cauza
Saez Maeso contra Spaniei CtEDO a constatat că a existat o violare a art. 6 din CEDO atunci
cînd aplicarea normelor referitoare la formă ce trebuie respectate pentru declararea unui recurs îi
împiedică pe justiţiabili să se prevaleze de căile de atac disponibile. În partea de motivare a
Hotărîrii Curtea a precizat că, deşi accesul la instanţă de judecată nu este un drept absolut, ci
susceptibil de limitări, în special în ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate a unei căi de atac,
totuşi aceste limitări nu trebuie să restrîngă accesul deschis unui justiţiabil de o asemenea
manieră sau pînă la un asemenea punct, încît dreptul să fie atins în însăşi substanţa lui.246 Din
aceste considerente, în cazul în care se va constata că cererea de recurs conţine temeiurile
recursului, dar lipsesc unele date din art. 437 alin. (1) lit. a), b), c), e) sau g) CPC, preşedintele
sau vicepreşedintele colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ va emite o
încheiere nesusceptibilă de atac de a nu da curs cererii de recurs şi va acorda recurentului un
termen rezonabil pentru înlăturarea deficienţelor. Dacă recurentul înlătură deficienţele în cadrul
termenului acordat, recursul se consideră depus la data prezentării iniţiale şi se va emite o
încheiere privind intentarea procedurii de recurs. În caz contrar, cererea de recurs va fi restituită
în baza unei încheieri semnate de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului. Despre emiterea
încheierii privind restituirea cererii de recurs se face o menţiune pe pagina web a Curţii Supreme
de Justiţie.
În cazul în care la cererea de recurs nu este anexată dovada de plată a taxei de stat şi
recurentul a solicitat scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat (cu prezentarea
documentelor justificative), demersul respectiv va fi examinat de către completul din trei
judecători, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, înainte de a trece la examinarea
admisibilităţii recursului. Dacă demersul privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de
stat a fost respins, se dispune, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, de a nu da curs cererii,
acordîndu-i-se recurentului un termen rezonabil pentru achitarea taxei de stat. Dacă recurentul
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îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea judecătorească, recursul se consideră depus la
data prezentării iniţiale. În caz contrar, cererea de recurs se restituie recurentului.
Restituirea cererii de recurs nu împiedică declararea repetată a recursului după lichidarea
neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru declararea lui.
Efectul suspensiv al recursului. Recursul, de regulă, nu este suspensiv de executare.
Conform regulilor generale, declararea recursului nu suspendă executarea deciziei, fapt explicat
prin aceea că obiect al recursului îl constituie deciziile instanţei de apel, care devin definitive în
momentul pronunţării şi sînt pasibile de executare silită (art. 255, 394 CPC). Executarea unei
hotărîri judecătoreşti definitive, în viziunea CtEDO, este privită drept parte integrantă a dreptului
la un proces echitabil.247 Mai mult decît atît, precum a indicat Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei într-o Recomandare către statele membre, nu numai neexecutarea unei
hotărîri judecătoreşti definitive, ci şi amînarea momentului la care ea îşi produce efectele poate
face dreptul la un proces echitabil inoperant şi iluzoriu în detrimentul uneia dintre părţi. 248 În
acest context, prevederile art. 435 CPC privind efectul nesuspensiv al recursului împotriva
deciziilor instanţei de apel sînt de natură să asigure protejarea intereselor părţii, în beneficiul
căreia a fost emisă hotărîrea, împotriva abuzurilor părţii adverse care prin folosirea acestei căi de
atac ar putea urmări amînarea nejustificată a executării hotărîrii. Reglementările privind
caracterul nesuspensiv al recursului împotriva deciziilor instanţei de apel urmează să protejeze şi
interesele recurentului ce pot fi lezate prin punerea în executare a unei hotărîri ilegale.
Avînd în vedere aceste considerente, legiuitorul a prevăzut excepţii de la caracterul
nesuspensiv al recursului. În conformitate cu art. 435 alin. (1) CPC, recursul suspendă executarea
hotărîrii în cazul strămutării de hotare, distrugerii de plantaţii, demolării de construcţii sau de
orice bun imobil. Aceste excepţii se explică prin faptul că executarea hotărîrilor în cauză ar putea
leza grav drepturile recurentului care, în eventualitatea casării deciziei instanţei de apel, nu va
putea obţine întoarcerea executării hotărîrii. Efectul suspensiv al recursului se produce în aceste
situaţii în virtutea legii, din momentul emiterii încheierii privind intentarea procedurii de recurs,
nefiind necesară depunerea unei cereri speciale de către recurent.
Legea admite posibilitatea suspendării executării hotărîrii atacate şi la cererea
recurentului (suspendarea facultativă). În conformitate cu art. 435 alin. (2) CPC, la cererea
recurentului, instanţa învestită cu judecarea recursului este în drept să dispună suspendarea
executării hotărîrii atacate în recurs dacă recurentul a depus o cauţiune. Cauţiunea se depune în
pricinile patrimoniale în care hotărîrile nu au fost executate, în cuantumul stabilit la art. 81 din
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Codul de executare (120% din suma bănească ce urmează a fi încasată de la debitor sau din
valoarea bunurilor pe care acesta este obligat să le transmită în temeiul hotărîrii judecătoreşti, cu
includerea cheltuielilor de judecată). Cauţiunea se depune pe contul executorului judecătoresc în
conformitate cu prevederile art. 80 din Codul de executare. Confirmarea eliberată de executorul
judecătoresc recurentului urmează să fie anexată la cererea de suspendare a executării hotărîrii
atacate cu recurs. Depunerea cauţiunii nu este obligatorie în cazul în care, la data depunerii
recursului, în privinţa recurentului sunt în vigoare măsurile de asigurare a acţiunii şi valoarea
bunurilor sau a mijloacelor băneşti sechestrate depăşeşte cuantumul stabilit la art. 81 din Codul
de executare. În pricinile nepatrimoniale, executarea hotărîrii poate fi suspendată la cererea
motivată a recurentului (art. 435 alin. (8) CPC).
Suspendarea executării hotărîrii în cazurile prevăzute la art. 435 alin. (2) şi alin. (8) CPC
reprezintă un drept şi nu o obligaţie a instanţei de recurs. Recurentul trebuie să motiveze
necesitatea suspendării executării deciziei (de exemplu, dacă nesuspendarea executării va avea
drept efect imposibilitatea ori dificultatea întoarcerii executării hotărîrii).
În cel mult 10 zile de la depunerea cererii însoţite de confirmarea eliberată de executorul
judecătoresc privind depunerea cauţiunii, completul din trei judecători se va pronunţa asupra
demersului privind suspendarea executării hotărîrii, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac.
Încheierea de suspendare sau despre refuzul de suspendare se transmite imediat recurentului.
Admisibilitatea recursului. După intentarea procedurii în recurs, Curtea Supremă de
Justiţie solicită, în cel mult 10 zile, dosarul de la instanţa respectivă. După parvenirea dosarului,
un complet din 3 judecători decide asupra admisibilităţii recursului. Astfel, înainte de a trece la
examinarea fondului recursului, se verifică dacă acesta este declarat în mod legal.
Urmează a fi delimitate sarcinile puse în faţa completului din 3 judecători care
examinează admisibilitatea recursului de sarcinile completului din 5 judecători care examinează
fondul recursului. Pornind de la esenţa instituţiei admisibilităţii recursului, controlul efectuat de
către completul din 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie urmează să se limiteze la
chestiunea: era sau nu în drept recurentul să declare recursul? Urmează sau nu să fie primită spre
examinare în fond cererea de recurs? Sarcinile şi împuternicirile completului de judecători care
decide asupra admisibilităţii recursului sînt similare cu cele ale judecătorului din prima instanţă
care decide cu privire la primirea cererii de chemare în judecată. În mod analogic instanţele de
apel, după primirea dosarului cu apelurile depuse, verifică, înainte de a controla legalitatea şi
temeinicia hotărîii atacate, dacă apelantul avea dreptul să declare apel. În cazul în care se
constată că apelantul a declarat apel neavînd acest drept, cererea de apel depusă se restituie
printr-o încheiere a instanţei de apel (art. 369 al CPC). Respectiv, completul din 3 judecători care
decide asupra admisibilităţii recursului urmează să examineze în exclusivitate chestiunea cu
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privire la existenţa dreptului la exercitarea recursului şi nu este în drept să examineze temeinicia
cererii de recurs (existenţa dreptului la admiterea recursului). Aceasta intră în competenţa
colegiului din 5 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie.
Potrivit art. 433 CPC, cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care:
a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) sau (4) CPC.
Astfel cum am menţionat mai sus, părţile şi alţi participanţi la proces sînt în drept să
declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de
drept material sau a normelor de drept procedural prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) sau (4) CPC.
La soluţionarea chestiunii cu privire la admisibilitatea recursului nu se verifică temeinicia cererii
de recurs. Prin urmare, pentru admisibilitatea recursului este suficientă doar invocarea
încălcărilor esenţiale ale legii. Această invocare, însă, trebuie să permită încadrarea recursului în
unul din temeiurile prevăzute la art. 400 alin. (2), (3) sau (4) CPC. Aşadar, recurentul trebuie să
indice, în cererea de recurs, ce fel de încălcări au fost comise, în ce constau aceste încălcări, din
care circumstanţe concrete ele rezultă. Cererea de recurs trebuie să cuprindă o critică
argumentată a părţii de motivare a deciziei instanţei de apel cu deducerea că această motivare nu
justifică dispozitivul adoptat. Indicarea în cererea de recurs a normelor concrete de drept material
sau de drept procedural ce au fost încălcate, fiind recomandabilă, nu este obligatorie pentru
admisibilitatea recursului. Indicarea greşită a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului,
dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor într-unul din motivele prevăzute de lege.
Per a contrario, va fi inadmisibilă cererea de recurs în care nu sînt invocate temeiurile prevăzute
la art. 400 alin. (2), (3) sau (4) CPC sau sînt invocate alte temeiuri. De asemenea va fi
inadmisibilă cererea de recurs în care încălcările invocate, exprimate sub forma unor enunţuri
generale nedezvoltate, nu permit încadrarea lor în temeiurile prevăzute la art. 400 alin. (2), (3)
sau (4) CPC (de exemplu, în cererea de recurs se susţine că instanţa de apel a aplicat eronat
normele de drept material, fără a se specifica prin ce s-a manifestat aplicarea eronată şi din care
circumstanţe aceasta rezultă).
b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare prevăzut la art. 434 CPC.
Acest temei de inadmisibilitate a recursului rezultă expres din necesitatea respectării
termenului legal de declarare a recursului.
c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept să-l declare.
Numai persoanele cărora legea le acordă legitimare procesuală (art. 430 al CPC) pot
declara recurs împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel. Recursul declarat de alte
persoane sau cu nerespectarea condiţiilor înaintate faţă de recurenţi este recunoscut inadmisibil.
De asemenea, urmează a fi recunoscut inadmisibil, în baza art. 433 lit. c) CPC, recursul declarat
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împotriva unui act de dispoziţie al curţii de apel care nu este susceptibil de recurs (de exemplu,
decizia curţii de apel de trimitere a pricinii la rejudecare).
d) recursul este depus repetat după ce a fost examinat.
În virtutea principiului unicităţii dreptului la cale de atac, dreptul de a exercita recursul
este unic şi se epuizează odată cu declararea lui. Recursul declarat repetat după examinarea lui
este inadmisibil. Astfel se asigură autoritatea lucrului judecat şi se previne pronunţarea unor
decizii contradictorii ale instanţei de recurs. Acest temei de inadmisibilitate este aplicabil numai
în cazul în care recursul precedent, fiind recunoscut admisibil, a fost examinat de Curtea
Supremă de Justiţie, adoptîndu-se o decizie. Dacă recursul precedent a fost restituit din motiv de
neachitare a taxei de stat sau de nerespectare a cerinţelor de formă a cererii de recurs (art. 438
CPC), după înlăturarea neajunsurilor recursul poate fi declarat repetat şi poate fi admisibil.
Reieşind din prevederile Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, putem
evidenţia următoarele particularităţi ale procedurii de examinare a admisibilităţii recursului:
- După parvenirea dosarului un complet din 3 judecători dispune expedierea copiei de pe
recurs intimatului, cu înştiinţarea despre necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de o
lună de la data primirii acesteia. În cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit,
admisibilitatea recursului se decide în lipsa acesteia.
- Judecătorul raportor verifică încadrarea în prevederile legii a temeiurilor invocate în
recurs şi face un raport verbal în faţa completului din 3 judecători.
- Asupra admisibilităţii recursului se decide fără citarea părţilor. Intimatul îşi expune
poziţia pe marginea admisibilităţii recursului în referinţă. În această privinţă, CtEDO într-o
decizie a menţionat că, deoarece încheierea de admisibilitate nu se referă la fondul cauzei şi este
limitată la stabilirea faptului dacă recursul corespunde criteriilor formale prevăzute de lege, şi în
absenţa în această cauză a vreunui element care ar cere în mod expres Curţii Supreme de Justiţie
să audieze reclamantul în persoană înainte de a decide asupra admisibilităţii recursului, Curtea
consideră că necitarea părţilor înainte de declararea recursului ca inadmisibil nu ridică o
chestiune în temeiul art. 6 din CEDO.249
Asupra inadmisibilităţii recursului se decide printr-o încheiere. Încheierea cu privire la
inadmisibilitatea recursului trebuie motivată. Avînd în vedere esenţa procedurii de examinare a
admisibilităţii recursului, este incorect de a utiliza în încheierile asupra inadmisibilităţii
sintagmele de genul „nu sînt motive pentru admiterea recursului”, „decizia de apel se menţine”
sau „recursul se respinge”. Este recomandabilă utilizarea sintagmei „recursul se recunoaşte
inadmisibil". Încheierea nu trebuie să conţină nicio referire cu privire la fondul recursului şi
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legalitatea deciziei instanţei de apel. Încheierea privind inadmisibilitatea recursului se plasează
pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie la data emiterii şi se transmite tuturor participanţilor
la proces şi reprezentanţilor acestora.
Încheierea prin care recursul este declarat inadmisibil se adoptă cu votul unanim al
celor 3 judecători. Dacă cel puţin un judecător din completul desemnat este împotriva
inadmisibilităţii, recursul trebuie declarat admisibil. În acest caz, chestiunea cu privire la
inadmisibilitatea recursului poate fi discutată de către completul din 5 judecători, înainte de a
trece la examinarea fondului recursului. Dacă majoritatea din completul din 5 judecători vor
considera ca există temeiurile prevăzute la art. 433 CPC, se va emite o încheiere privind
încetarea procedurii în recurs, fără a purcede la examinarea temeiniciei acestuia.
În cazul în care recursul este recunoscut admisibil, se emite o încheiere nemotivată,
despre care se face o menţiune pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie.
1.4 Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs. Limitele judecării pricinii
în recurs
În cazul în care recursul este recunoscut admisibil, un complet din 5 judecători
examinează fondul recursului, adică temeinicia cererii de recurs şi legalitatea actului de
dispoziţie a curţii de apel. Judecătorii care au examinat admisibilitatea recursului pot participa şi
la examinarea recursului în cauză.
Judecînd recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanţa verifică, în limitele
invocate în recurs şi în baza referinţei depuse de către intimat, legalitatea hotărîrii atacate, fără a
administra noi dovezi (art. 442 alin. (1) CPC). Astfel, nu pot fi anexate la cererea de recurs
(referinţă) şi nu sunt examinate de instanţa de recurs probe adiţionale ale participanţilor la proces
care confirmă existenţa sau inexistenţa circumstanţelor de fapt cu caracter material-juridic, pe
care se întemeiază pretenţiile sau obiecţiilor părţilor. În acelaşi timp, participanţii la proces au
dreptul de a anexa la cererile de recurs şi referinţele înscrisuri noi care confirmă încălcările
normelor de drept procedural (art. 432 alin. (3) CPC) sau existenţa temeiurilor pentru încetarea
procesului ori scoaterea cererii de pe rol (art. 265, 267 CPC), cu condiţia că demonstrează că au
fost în imposibilitatea să le prezinte la examinarea pricinii în instanţă de apel. De exemplu,
recurentul, în susţinerea argumentului privind casarea hotărîrilor şi încetarea procesului în baza
art. 265 lit. b) CPC, poate anexa copia hotărîii irevocabile într-o cauză identică, respinsă ca
nepertinentă de instanţele inferioare.
La examinarea cererilor de recurs declarate împotriva hotărîrilor curţilor de apel emise în
procedura de insolvabilitate instanţa de recurs este în drept să administreze înscrisuri noi
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prezentate de participanţii la proces, cu condiţia că aceştia demonstrează că au fost în
imposibilitatea să le prezinte la examinarea pricinii în fond.
Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.
Instanţa de recurs va controla decizia instanţei de apel din oficiu din punctul de vedere al
respectării normelor de drept procedural (art. 432 alin. (3) CPC), indiferent de invocarea acestor
temeiuri în cererea de recurs.
Pînă la pronunţarea deciziei, recurentul are dreptul să îşi retragă recursul printr-o cerere
scrisă. Cererea de retragere a recursului se depune în instanţa care a fost învestită cu judecarea
recursului. În cazul retragerii recursului, instanţa competentă dispune, printr-o încheiere
irevocabilă, încetarea procedurii în recurs.
Conform art. 444 CPC, în redacţia Legii nr. 155 din 05.07.2012, recursul se examinează
fără înştiinţarea participanţilor la proces. În această privinţă, CtEDO a statuat că modul de
aplicare a art. 6 din CEDO pentru proceduri în faţa instanţelor ierarhic superioare depinde de
caracteristicile speciale ale procedurilor respective. Atunci cînd a avut loc o şedinţă publică în
prima instanţă, lipsa unei astfel de

şedinţe poate fi justificată la faza căii de atac de

caracteristicile speciale ale procedurilor în cauză, ţinînd cont de natura sistemului căilor de atac
naţionale, de scopul competenţelor instanţelor ierarhic superioare şi de modul în care interesele
reclamantului au fost de fapt prezentate şi apărate în faţa instanţei ierarhic superioare, îndeosebi
în lumina naturii chestiunilor care urmează a fi hotărîte de către aceasta. Conform jurisprudenţei
Curţii, procedurile care implică doar chestiuni de drept, şi nu chestiuni de fapt pot fi conforme cu
cerinţele art. 6 din CEDO, chiar dacă persoanei care a folosit calea de atac nu i s-a dat
posibilitatea să prezinte personal probe în faţa instanţei de recurs. Mai mult, chiar dacă instanţa
ierarhic superioară are competenţa deplină de a examina atît chestiuni de drept, cît şi de fapt, art.
6 din CEDO nu garantează întotdeauna un drept la o şedinţă publică sau, dacă o şedinţă are loc,
un drept de a fi prezent personal.250
Totodată, cu referire la examinarea recursului în cauzele penale, Curtea a menţionat că,
atunci cînd unei instanţe ierarhic superioare i se cere să examineze o cauză atît în fapt, cît şi în
drept şi să facă o evaluare deplină a chestiunii vinovăţiei sau nevinovăţiei reclamantului, ea nu
poate, ca o chestiune ce ţine de un proces echitabil, să determine, în mod corespunzător, acele
chestiuni fără o evaluare directă a probelor prezentate de acuzat personal – care susţine că el nu a
săvîrşit pretinsele acţiuni, care ar constitui o infracţiune.251 Din aceste considerente, art. 444 CPC
stabileşte că completul din 5 judecători poate decide invitarea unor participanţi sau reprezentanţi
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Cauza Botten contra Norvegiei (Hotărîrea din 19.02.1996).
Cauza Popovici contra Republicii Moldova (Hotărîrea din 27.11.2007).
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ai acestora pentru a se pronunţa asupra problemelor de legalitate invocate în cererea de recurs.
La aplicarea acestei reguli urmează să fie ţinut cont de următoarele:
- Completul din 5 judecători decide invitarea participanţilor la proces în cazul în care
constată necesitatea clarificării unor aspecte menţionate în cererea de recurs sau referinţă. Cu
privire la invitarea participanţilor la proces instanţa de recurs emite o încheiere nemotivată;
- Dacă se decide invitarea participanţilor la proces, toţi participanţii la proces trebuie să fie
înştiinţaţi, respectîndu-se principiul contradictorialităţii. Neprezentarea în şedinţă de judecată a
recurentului sau intimatului, a reprezentanţilor acestora, precum şi a unui alt participant la
proces, citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. Instanţa
este în drept să amîne şedinţa dacă va constata că neprezentarea lor este motivată;
- În cazul examinării recursului cu înştiinţarea participanţilor la proces se vor aplica
dispoziţiile de procedură privind judecarea pricinilor civile în instanţă de apel, cu unele
particularităţi specifice recursului. Astfel, vor fi respectate aceleaşi etape ale dezbaterilor
judiciare: partea pregătitoare, examinarea recursului în fond, susţinerile orale şi replicile,
deliberarea şi pronunţarea deciziei.
1.5 Împuternicirile instanţei de recurs. Decizia instanţei de recurs
În conformitate cu art. 445 CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept:
a) să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe,
precum şi încheierile atacate cu recurs;
b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea
primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre;
c) să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre
rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de
către instanţa de recurs;
c1) să admită recursul şi să caseze integral decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei
instanţe, trimiţînd pricina spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care a constatat
încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate la art. 432 alin. (3) lit.
d) şi f) CPC. La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de recurs poate trimite pricina spre
rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut la art. 432 alin. (3) lit. b) CPC;
d) să admită recursul şi să caseze decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe,
dispunînd încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile prevăzute la
art.265 şi 267;
e) să admită recursul şi să modifice decizia instanţei de apel şi/sau hotărîrea primei
instanţe;
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f) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel şi să menţină hotărîrea primei
instanţe.
Constatînd legalitatea actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, instanţa de recurs va
respinge recursul ca nefondat şi va menţine decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe.
În cazul casării de către instanţa de apel a hotărîrii primei instanţe cu pronunţarea unei noi
hotărîri, instanţa de recurs, constatînd legalitatea deciziei instanţei de apel, o va menţine, fără a
menţine însă şi hotărîrea primei instanţe. În acest sens conjuncţia “şi” la art. 445 alin. (1) lit. (a)
CPC nu trebuie înţeleasă ad litteram.
Dacă cel puţin unul dintre motivele de casare invocate de către recurent este întemeiat sau
încălcările de ordin procedural invocate din oficiu dau dovadă de ilegalitatea deciziei, instanţa va
admite recursul, dispunînd casarea deciziei instanţei de apel şi, după caz, a hotărîrii primei
instanţe. Casînd decizia instanţei de apel şi, după caz, hotărîrea primei instanţe, instanţa de recurs
va restitui pricina spre rejudecare în instanţa de apel, în toate cazurile cînd eroarea judiciară nu
poate fi corectată de către instanţa de recurs. Restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă
se va aplica doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (3) lit. d) şi f)
CPC (instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces; pricina a
fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale). În primul caz, restituirea pricinii la
rejudecare are drept scop oferirea posibilităţii de apărare tuturor persoanelor ale căror drepturi au
fost atinse prin hotărîrea primei instanţe, fiindu-le garantat dreptul la dublul grad de jurisdicţie.
În cel de-al doilea caz, pricina se va transmite la rejudecare în instanţa competentă potrivit
regulilor de competenţă jurisdicţională.
De asemenea, legea permite instanţei de apel să trimită pricina spre rejudecare în prima
instanţă în cazul prevăzut la art. 432 alin. (3) lit. b) CPC (pricina a fost judecată de instanţă în
absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de
judecată). În acest caz instanţa de recurs va ţine cont în exclusivitate de părerea acelui participant
care nu a fost citat în mod legal.
Casînd decizia instanţei de apel şi, după caz, hotărîrea primei instanţe, instanţa de recurs
este în drept să pronunţe o nouă hotărîre. Această soluţie se aplică doar în cazurile cînd eroarea
judiciară poate fi corectată de către instanţa de recurs, fără a afecta dreptul părţilor la un proces
echitabil. Astfel se asigură economia procesuală, contribuindu-se la reducerea termenelor de
examinare a pricinilor civile şi apărarea eficientă a drepturilor subiective civile. Instanţa de
recurs va pronunţa o nouă hotărîre în cazurile cînd la judecarea pricinii în fond şi în apel au fost
aplicate eronat normele de drept material, iar adoptarea hotărîrii legale nu necesită stabilirea sau
verificarea circumstanţelor de fapt sau administrarea unor noi probe. Noua hotărîre, pronunţată
de către instanţa de recurs, trebuie să fie bazată pe circumstanţele constatate şi dovedite la
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judecarea pricinii în fond şi, după caz, în apel. Hotărîrea pronunţată de către instanţa de recurs
poate să se bazeze şi pe circumstanţele constatate şi dovedite la judecarea pricinii în instanţele
inferioare, dar ignorate de acestea.
Instanţa de recurs modifică decizia atacată în condiţiile necesare pentru pronunţarea unei
noi hotărîri, adică atunci cînd această operaţie nu necesită stabilirea sau verificarea
circumstanţelor de fapt sau administrarea unor noi probe.252
Dacă instanţa de recurs va constata că decizia instanţei de apel este ilegală, iar hotărîrea
pronunţată de prima instanţă este legală (situaţie posibilă în cazul modificării hotărîrii primei
instanţe de către instanţa de apel sau casării acesteia cu pronunţarea unei noi hotărîri), ea va
dispune casarea deciziei instanţei de apel cu menţinerea hotărîrii primei instanţe.
În urma examinării recursului, instanţa de recurs emite o decizie care rămîne irevocabilă
din momentul emiterii. Decizia se consideră a fi emisă din momentul plasării acesteia pe pagina
web a Curţii Supreme de Justiţie. Copia deciziei instanţei de recurs se remite părţilor în termen
de 5 zile de la data emiterii.
Hotărîrea sau decizia casată nu are nici o putere legală. Actele de asigurare sau de
executare făcute în temeiul unei astfel de hotărîri sau decizii îşi pierd puterea legală dacă instanţa
de recurs nu dispune altfel. Potrivit art. 445 alin. (21) CPC, în cazul în care pricina este trimisă
spre rejudecare, cu acordul tuturor participanţilor la proces, instanţa de recurs indică actele
procesuale rămase valabile, celelalte fiind desfiinţate de drept. Astfel menţinerea valabilităţii
actelor instanţelor de fond sau de apel, în caz de casare a hotărîrii, este condiţionată de acordul
tuturor participanţilor la proces care trebuie exprimat în formă scrisă. În lipsa acordului tuturor
participanţilor la proces, actele de procedură ale instanţelor de fond şi de apel sînt desfiinţate de
drept.
2. RECURSUL ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERILOR JUDECĂTOREŞTI
În procesul examinării pricinilor civile instanţele judecătoreşti emit diferite încheieri.
Aceste acte de dispoziţie, la fel ca şi hotărîrile, trebuie să fie legale şi întemeiate. Acordarea
dreptului de a ataca cu recurs separat toate încheierile judecătoreşti ar putea duce la tergiversarea
examinării pricinii. În acelaşi timp, unele încheieri judecătoreşti au o importanţă semnificativă
pentru participanţii la proces. Interzicerea atacării lor cu recurs, separat de hotărîre, ar avea ca
efect lezarea intereselor legitime ale participanţilor la proces. De aceea pentru a asigura
respectarea normelor juridice la emiterea încheierilor, Codul de procedură civilă prevede diferite
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Cu referire la delimitarea între modificarea hotărîrii şi casarea hotărîrii cu adoptarea unei noi hotărîri a se vedea
capitolul precdent dedicat apelului.
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modalităţi de atacare a încheierilor judecătoreşti, în funcţie de rolul lor procesual: 1) atacarea
încheierilor cu recurs, separat de hotărîre; şi 2) atacarea încheierilor odată cu hotărîrea.
Potrivit art. 423 CPC, încheierile primei instanţe pot fi atacate cu recurs, separat de
hotărîre, în două cazuri:
a)

în cazurile expres prevăzute de lege;

b)

în cazurile în care încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a

procesului.
Aceleaşi reguli se aplică pentru atacarea încheierilor adoptate de instanţele de apel.
Încheierile Curţii Supreme de Justiţie rămîn irevocabile din momentul pronunţării şi, prin
urmare, nu pot fi atacate cu recurs.
Codul de procedură civilă prevede expres posibilitatea atacării cu recurs, separat de
hotărîre, a următoarelor încheieri cu privire la:
- strămutarea pricinii dispusă de instanţa care judecă pricina în fond (art. 37, art. 43 alin.
(3) CPC);
- respingerea cererii persoanei interesate de a fi admisă în calitate de coparticipant în
cazul coparticipării obligatorii (art. 62 alin. (3) CPC);
- refuzul examinării concomitente a acţiunii intervenientului principal şi a acţiunii iniţiale
(art. 65 alin. (5) CPC);
- refuzul în admiterea succesorului în proces (art. 70 alin. (3) CPC);
- respingerea cererii de repunere în termen (art. 116 alin. (5) CPC);
- respingerea cererii cu privire la asigurarea probelor (art. 127/1 alin. (5), 128 alin. (3)
CPC);
- restituirea cauţiunii în cazul asigurării probelor (art. 127/2 alin. (6) CPC)
- examinarea cererii de anulare sau reducere a amenzii (art. 164 alin. (3) CPC);
- refuzul de a primi cererea de chemare în judecată (art. 169 alin. (2) CPC);
- restituirea cererii de chemare în judecată (art. 170 alin. (5) CPC);
- asigurarea acţiunii (art. 181 alin. (1) CPC);
- examinarea cererii de corectare a greşelilor din hotărîre (art. 249 alin. (3) CPC);
- respingerea cererii de emitere a unei hotărîri suplimentare (art. 250 alin. (4) CPC);
- explicarea hotărîrii (art. 251 alin. (4) CPC);
- amînarea sau eşalonarea executării hotărîrii, schimbarea modului şi ordinii de executare
a hotărîrii (art. 252 alin. (3) CPC);
- indexarea sumelor adjudecate (art. 253 alin. (3) CPC);
- suspendarea procesului (art. 263 alin. (1) CPC);
- respingerea cererii de repunere pe rol a pricinii (art. 263 alin. (2) CPC);
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- încetarea procesului (art. 266 alin. (1) CPC);
- scoaterea cererii de pe rol (art. 268 alin. (2) CPC);
- respingerea cererii de anulare a încheierii privind scoaterea cererii de pe rol (art. 268
alin. (5) CPC);
- restituirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti (art. 349 alin. (2) CPC);
- refuzul de anulare a ordonanţei judecătoreşti (art. 353 alin. (4) CPC);
- încheierea instanţei de apel de a nu se da curs cererii de apel (art. 368 alin. (3) CPC);
- restituirea cererii de apel (art. 369 alin. (2) CPC);
- încuviinţarea / refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti sau
arbitrale străine (art. 471 alin. (2) CPC);
- desfiinţarea hotărîrii arbitrale sau refuzul de a o desfiinţa (art. 481 alin. (5) CPC);
- eliberarea titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale sau refuzul de a-l elibera (art.
486 alin. (5) CPC).
Cu recurs, separat de hotărîre, mai pot fi atacate şi încheierile emise de instanţele
judecătoreşti în faza executării silite a hotărîrilor, cum ar fi cele cu privire la:
- cererea de repunere în termen (art. 18 alin. (4) din Codul de Executare);
- refuzul de a elibera duplicatul titlului executoriu (art. 19 alin. (3) din Codul de
Executare);
- corectarea erorilor sau omisiunilor din titlul executoriu (art. 20 alin. (2) din Codul de
Executare);
- admiterea succesiunii în drepturi (art. 47 alin. (4) din Codul de Executare);
- căutarea sau refuzul de a da debitorul în căutare (art. 72 alin. (4) din Codul de
Executare);
- suspendarea executării documentului executoriu (art. 79 alin. (2) din Codul de
Executare) etc.253
Conform legii, nu pot fi atacate, separat de hotărîre, următoarele încheieri cu privire la:
- strămutarea pricinii dispusă de instanţa ierarhic superioară celei care judecă pricina în
fond (art. 43 alin. (4) CPC);
- recuzare (art. 53 alin. (5) CPC);
- admiterea sau respingerea coparticipării facultative (art. 63 alin. (2) CPC);
- respingerea cererii de introducere în proces a intervenientului accesoriu (art. 67 alin. (5)
CPC);
- cheltuielile de judecată (art. 99 CPC)
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- admiterea cererii de repunere în termen (art. 116 alin. (5) CPC);
- asigurarea probelor în timpul judecării pricinii (art. 128 alin. (3) CPC);
- distribuirea probelor materiale înainte de adoptarea hotărîrii (art. 145 alin. (4) CPC)
- efectuarea expertizei (art. 148 alin. (2) CPC);
- soluţionarea cererii cu privire la recuzarea expertului (art. 151 alin. (4) CPC);
- primirea cererii de chemare în judecată (art. 168 alin. (4) CPC);
- refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti (art. 348 alin. (3)
CPC);
- anularea ordonanţei judecătoreşti (art. 353 alin. (1) CPC).
Nu pot fi atacate cu recurs, separat de hotărîre, şi alte încheieri care nu fac imposibilă
desfăşurarea de mai departe a procesului, cum ar fi cele cu privire la: admiterea cererii de
introducere în proces a intervenientului accesoriu, admiterea succesorului în proces, de a nu da
curs cererii, pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, stabilirea termenului pentru judecarea
pricinii, amînarea procesului, întreruperea şedinţei de judecată, administrarea probelor etc.
Interdicţia atacării cu recurs, separat de hotărîre, a unor încheieri nu înseamnă că
legalitatea şi temeinicia lor nu poate fi controlată. Un asemenea control se efectuează de către
instanţa ierarhic superioară care judecă apelul împotriva hotărîrii sau, după caz, recursul
împotriva deciziei instanţei de apel.
În cazul în care participanţii la proces depun cereri de recurs separate împotriva
încheierilor care se atacă doar împreună cu fondul, aceste cereri vor fi anexate la dosar, iar
instanţa va emite o încheiere protocolară de a nu le da curs pînă la examinarea pricinii în fond.
Instanţele competente să examineze recursurile împotriva încheierilor emise în prima
instanţă. Recursurile împotriva încheierilor emise în prima instanţă se examinează de instanţele
ierarhic superioare. Potrivit art. 424 CPC, curţile de apel examinează recursurile declarate
împotriva încheierilor emise de judecătorii. Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva
încheierilor emise de către curţile de apel.
Depunerea şi examinarea recursului împotriva încheierii. Procedura de depunere şi
examinare a recursului împotriva încheierilor primei instanţe se caracterizează prin anumite
particularităţi, condiţionate de specificul acestei căi de atac. Recursul se depune la instanţa a
cărei încheiere se atacă. La depunerea recursului împotriva încheierilor primei instanţe nu se
achită taxa de stat (art. 85 alin. (1) lit. m) CPC). Termenul general de declarare a recursului
împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunţarea ei (art. 425 CPC). Pentru unele categorii de
încheieri legea prevede un termen mai restrîns. De exemplu, încheierea de respingere a cererii de
asigurare a probelor poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a emis
388

cu citarea participanţilor la proces, sau de la comunicare, dacă s-a emis fără citarea lor (art. 128
alin. (3) CPC).
Depunerea recursului nu suspendă executarea încheierii de asigurare a acţiunii (art. 181
alin. (3) CPC.
Instanţa de recurs nu se implică în esenţa fondului litigiului judecat de prima instanţă, ci
verifică în exclusivitate respectarea normelor procesuale la emiterea încheierii atacate.
Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3
judecători, pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi
fără participarea părţilor,
După examinarea recursului împotriva încheierii, instanţa de recurs adoptă o decizie prin
care este în drept:
a) să respingă recursul şi să menţină încheierea, dacă aceasta este legală şi temeinică.
b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, restituind pricina spre
rejudecare, dacă este necesară stabilirea sau verificarea suplimentară a anumitor circumstanţe. În
aceste cazuri pricina se restituie în aceeaşi instanţă aceluiaşi complet de judecători.
c) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea, soluţionînd prin decizie
problema în fond.
Decizia instanţei de recurs pronunţată după examinarea recursului împotriva încheierii
emise în prima instanţă rămîne irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se plasează pe pagina
web a instanţei la data emiterii. Copia deciziei se remite părţilor în termen de 5 zile de la data
emiterii.
§ 3. Revizuirea (Iu. Sîrcu, I.Coban)
Sediul materiei. Revizuirea hotărîrilor este reglementată de Capitolul XXXIX CPC (art.
446-453). Spre deosebire de apel şi de recurs, în cadrul revizuirii operează norme de trimiteri, în
special art. 452 alin. (1) CPC, care prevede expres că instanţa examinează cererea de revizuire
în şedinţă publică în conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare în judecată.
Evident că regulile de examinare a cererii de chemare în judecată vor fi aplicate cu titlu de norme
generale, iar cele din Capitolul XXXIX cu titlu de norme speciale. Cu alte cuvinte, normele
generale se vor aplica în măsura în care nu contravin celor cu titlu particular.
Mai mult ca atît reieşind din prevederile art. 452 alin. (2) CPC, regulile de examinare ale
revizuirii implică dezbaterile asupra cererii de revizuire, care sunt limitate la admisibilitatea
revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
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Natura juridică. Esenţa revizuirii presupune redeschiderea procedurilor judiciare asupra
unei cauze civile, care a fost soluţionată printr-un act judecătoresc irevocabil. Mai mult ca atît
revizuirea nu presupune rejudecarea cauzei în mod implicit, ci doar ca efect al admiterii cererii
de revizuire ceea ce ar presupune existenţa temeiurilor în acest sens. În caz contrar s-ar admite o
ingerinţă asupra securităţii raportului juridic.
Pentru declararea revizuirii există reguli speciale, care de altfel permit de a determina o
natură juridică specifică a acestei instituii procesual civile, distinctă de căile de atac. Evident că
aceasta comportă semne particulare doar căilor de atac (subiecţi, obiect, termene etc.), însă
esenţa revizuirii imprimă argumentul conceptualizării acesteia ca o procedură specifică care
permite redeschiderea în condiţiile legii a procedurilor judiciară asupra unei cauze civile care a
fost soluţionată printr-un act judecătoresc irevocabil.
Temeiurile declarării revizuirii. Revizuirea poate fi declarată doar pentru temeiurile
strict prevăzute de lege (art. 449 CPC), aceasta constituind şi o condiţie de declarare a
revizuirii. Declararea revizuirii pentru alte temeiuri decît cele prevăzute la art. 449 CPC duce la
respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă.
Constatarea prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură
cu pricina care se judecă - art. 449 lit. a) CPC.
Sub incidenţa art. 449 lit. a) CPC cad cazurile când un judecător, grefierul, martorul,
expertul, traducătorul sau unul dintre participanţii la proces (părţile, intervenienţii, reprezentanţii,
procurorul şi alte persoane care, în conformitate cu art. 7 alin. (2), art. 73 şi art. 74 CPC, sunt
împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale unor alte persoane sau care intervin în proces pentru a depune concluzii în apărarea
drepturilor unor alte persoane, precum şi persoanele interesate în pricinile cu procedură
specială.) care au luat parte la judecarea unei pricini civile au fost condamnaţi printr-o sentinţă
penală irevocabilă pentru infracţiune în legătură cu judecarea pricinii civile, anterior examinate.
De asemenea, în cazurile prevăzute la art. 449 lit. a) CPC se includ şi situaţiile ce vizează
falsificarea de probe.
Pentru a se admite revizuirea unei hotărâri bazată pe situaţii prevăzute de art. 449 lit. a)
CPC, legiuitorul cere în principiu ca dovada lor să fie preexistentă, adică să nu fie făcută în
cursul judecării cererii de revizuire. In concreto, se cere dovedirea acestora prin sentinţă penală
irevocabilă, ceea ce presupune existenţa în prealabil a unui proces penal (cu respectarea tuturor
particularităţilor şi garanţiilor oferite de legea procesual penală), prin care s-a constatat
săvârşirea infracţiunii legate de pricină, a cărei hotărâre se cere a fi retractată (cum ar fi:
amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală (art. 303 Cod penal), pronunţarea unei
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sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art. 307 Cod penal), falsificarea probelor
(art. 310 Cod penal) etc.).
În practica judiciară pot apărea situaţii când în virtutea unor împrejurări obiective nu pot
fi constatate prin sentinţă penală irevocabilă circumstanţele cazului în care unul dintre
subiecţi a comis o infracţiune în legătura cu judecarea pricinii civile. În aceste cazuri polemica
rezultă din faptul că sentinţa penală irevocabilă este o condiţie obligatorie a declarării revizuirii
în baza temeiului prevăzut de art. 449 lit. a) CPC. Înainte de a ne expune asupra acestei probleme
considerăm oportun a explica aici că prin circumstanţe obiective care împiedică adoptarea unei
sentinţe penale cu privire la cazul când unul dintre participanţii la proces sau unul dintre
judecători a comis o infracţiune în legătura cu judecarea pricinii se înţelege:
1) circumstanţele care exclud urmărirea penală, şi anume – situaţia prevăzută de art. 275
CPP: pct. 4 (a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia), pct. 5 (a intervenit decesul
făptuitorului cu excepţia reabilitării), pct. 9 (există alte circumstanţe prevăzute de lege
care condiţionează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală). În toate aceste
cazuri urmărirea penală va înceta prin actul organului de urmărire penală şi nu va fi
posibilă pronunţarea unei sentinţe penale irevocabile;
2) situaţiile prevăzute de art. 53 (Liberarea de răspunderea penală), art. 54 (Liberarea de
răspundere penală a minorilor), art. 57 (Liberarea de răspundere penală în legătură cu
căinţa activă), art. 58 (Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea
situaţiei), art. 59 (Liberarea condiţionată de răspundere penală), art. 60 (Prescripţia
tragerii la răspundere penală), art. 107 (Amnistia) Cod penal.
Astfel, că şi prin alt act, în modul prevăzut de lege, de exemplu, în baza actului organului
de urmărire penală de încetare a urmăririi penale în legătură cu intervenirea termenului de
prescripţie, poate fi constatat faptul că s-a comis o infracţiune în legătură cu judecarea pricinii.
Considerăm că în acest caz instanţa de judecată care examinează cererea de revizuire urmează
să admită revizuirea în baza art. 449 lit. a) CPC.
O altă întrebare cu privire la revizuirea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ţine de
situaţia prezentării în instanţa de revizuire numai a actelor de pornire a urmăririi penale sau
de trimitere în judecată în privinţa unuia dintre participanţii la proces sau unuia dintre
judecători care se bănuieşte sau se învinuieşte că a comis o infracţiune în legătura cu judecarea
pricinii. Considerăm că actele menţionate nu pot fi primite ca probă în cererea de revizuire
pentru constatarea circumstanţelor prevăzute de art. 449 lit. a) CPC.
Cazul când împrejurările care trebuie dovedite potrivit art. 449 lit. a) CPC sunt invocate
fără o preconstituire, nu poate fi admis, deoarece constatarea urmează să preceadă revizuirii,
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fiind rezultatul unei acţiuni anterioare, ceea ce rezultă din prevederile imperative ale art. 449 lit.
a) CPC.
Independent de constatările sentinţei penale ce se invocă de revizuient în procesul de
revizuire, trebuie de precizat că instanţa este obligată să aprecieze dacă infracţiunile privitoare la
pricină, săvârşite de persoanele vizate de textul legii examinat, au fost decisive, adică hotărîtoare
în darea soluţiei.
Descoperirea unor circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au
putut fi cunoscute revizuientului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a
afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pricinii - lit.b) art. 449
CPC.
Considerăm oportun pentru început a defini circumstanţele nou-descoperite prin care
vom înţelege: totalitatea faptelor juridice (ca obiect al probaţiei) care duc la apariţia, modificare
sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile; care au importanţă esenţială pentru justa
soluţionare a cauzei civile, adică care trebuie să aibă putere decisivă asupra concluziei (hotărârii)
instanţei de judecată; care nu au fost cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute revizuientului
anterior, dar care existau la momentul examinării şi soluţionării pricinii civile; care să fie
descoperite după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă; şi dacă acesta dovedeşte că a
întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării
anterioare a pricinii.
Obiectul probaţiei la examinarea cererilor de revizuire pot fi circumtanţele importante,
atât în sens material, cât şi în sens procesual.
Prin obiect al probaţiei în sens material acesta înţelege totalitatea presupunerilor despre
existenţa sau inexistenţa faptelor juridice, care duc la careva consecinţe material-juridice, precum
şi presupunerile cu privire la existenţa faptelor, care asigură obţinerea de cunoştinţe despre
faptele material-juridice. Iar prin obiect al probaţiei în sens procesual se înţelege presupunerile
cu privire la existenţa sau inexistenţa faptelor juridice, de care normele dreptului procesual civil
leagă apariţia, suspendarea sau încetarea procesului civil, precum şi realizarea drepturilor
procesuale ale persoanelor, participante în cauza civilă concretă.
Faptele ca mijloc (modalitate) a probării circumstanţelor vor constitui în conformitate
cu art. 117 alin. (2) CPC: explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea
pricinii, depoziţiile martorilor, înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, concluziile
experţilor. În acest sens chiar şi legislaţia procesual civilă (alin. 1 art. 451 CPC) expres prevede
că în cererea de revizuire se indică în mod obligatoriu temeiul de declarare al revizuirii
consemnat în art. 449 CPC şi se anexează probele ce le confirmă.
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Însă la probarea circumstanţelor conform art. 449 lit. b) CPC trebuie de avut în vedere şi
instituţia admisibilităţii probelor în procesul civil. Astfel conform alin. 1 art. 122 CPC
circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probaţiune nu
pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante. Adică unele categorii de circumstanţe pot
fi probate numai prin anumite mijloace de probă. De exemplu, conform art. 210 Cod civil trebuie
să fie încheiate în scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi
persoanele fizice şi dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte
1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege indiferent de valoarea obiectului. Nerespectarea
formei scrise a actului juridic, conform alin. 1 art. 211 Cod civil face să decadă părţile din
dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.
Probele noi, ca mijloc (modalitate) a constatării circumstanţelor examinat anterior nu
constituie acele „circumstanţe” şi „fapte” conform art. 449 lit. b) CPC şi respectiv temei al
revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile. Astfel spre exemplu, în situaţia când o parte
probează un fapt (o circumstanţă) printr-un înscris, care va fi respins de instanţa de judecată ca
fiind inadmisibil conform art. 122 CPC, iar mai apoi, după ce hotărârea judecătorească devine
irevocabilă, partea interesată descoperă un alt mijloc de probă – care confirmă acelaşi fapt
(circumstanţă) – în acest caz nu va constitui un temei de admitere a revizuirii conform art. 449
lit. b) CPC.
Aici precizăm însă că dat fiind faptul că circumstanţele care vor servi drept temei al
revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile conform art. 449 lit. b) CPC vor fi noi, respectiv şi
probele prin care se vor confirma acestea, de asemenea vor fi noi – în raport cu obiectul anterior
al probaţiei: adică totalitatea circumstanţelor ce au fost constatate în pricina civilă examinată şi
respectiv probele prin care s-au constatat acestea. Anume sub acest aspect putem afirma că în
cazul revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile pentru situaţiile când au devenit cunoscute
unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi
cunoscute revizuientului anterior (art. 449 lit. b) CPC) prezentarea noilor probe nu este
interzisă. Aceasta deoarece circumstanţele, invocate în sprijinul cererii de revizuire, după cum
am arătat mai sus, trebuie să fie probate, însă dat fiind faptul că acestea sunt noi, respectiv şi
probele prin care se confirmă acestea vor fi noi în raport cu instanţa de judecată care a examinat
şi soluţionat pricina respectivă, cât şi faţă de părţile care au participat la procesul respectiv.
Astfel, în cazul descoperirii unor noi circumstanţe esenţiale care nu au fost cunoscute şi
nici nu puteau fi cunoscute anterior revizuientului (cu referire la art. 449 lit. b) CPC), acestea
trebuiesc probate în mod obligatoriu. Or, nu poate fi admisă anularea unei hotărâri judecătoreşti
irevocabilă numai pe baza afirmării descoperirii unor noi circumstanţe. În acest sens şi Hotărârea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 12 din 25.04.2000 Cu privire la practica aplicării de către
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instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărârii şi încheierii explică
în p.6 că hotărârea judecătorească nu poate fi bazată pe presupuneri despre circumstanţele
cauzei.
Se reţine că, circumstanţele nou descoperite în sensul art. 449 lit. b) CPC, urmează să
corespundă unor condiţii, şi anume:
-

ca obiect al probaţiei constituie faptele juridice, care duc la apariţia, modificare sau

stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile;
-

trebuie să aibă importanţă esenţială pentru justa soluţionare a cauzei civile, adică să

aibă putere decisivă asupra concluziei (hotărârii) instanţei de judecată;
-

trebuie să nu fi fost cunoscute şi nici să nu fi putut fi cunoscute revizuientului anterior,

dar să fi existat la momentul examinării şi soluţionării pricinii civile;
-

să fie descoperite după ce hotărârea judecătorească devine irevocabilă;

-

să fie probate prin prezentarea instanţei de judecată a elementelor de fapt prin care

acestea se constată, odată cu cererea de revizuire;
-

mijloacele de probă prin care se constată „circumstanț ele nou descoperite” trebuie să

fi existat în momentul judecării procesului terminat prin hotărârea revizuită, iar revizuientul să fi
fost împiedicat a prezenta aceste probe din împrejurări ce nu depind de voinţa acestuia;
-

revizuientul trebuie să dovedească că a întreprins toate măsurile pentru a afla

circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pricinii.
În cazul când nu sunt îndeplinite aceste condiţii pentru cazurile prevăzute la art. 449 lit.
b) CPC, cererea de revizuire se va respinge ca inadmisibilă.
Instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate
în proces, potrivit prevederilor - art. 449 lit. c) CPC.
Potrivit sarcinilor fundamentale a procesului civil, prevăzute la art. 4 CPC, instanţa de
judecată urmează să soluţioneze corect cauza civilă. Ceea ce se poate realiza doar prin
examinarea cauzei cu atragerea tuturor persoanelor ar căror drepturi sau interese legitime ar
putea fi afectate prin hotărârea judecătorească. Acest temei de declarare a revizuirii are drept
scop desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti în cazul în care după ce hotărârea judecătorească
devine irevocabilă se constată faptul că instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile
persoanelor care nu au fost implicate în proces.
Astfel, hotărârea judecătorească va putea realiza toate funcţiile sale investite prin lege
doar în raport cu persoanele care au participat la examinarea cauzei. Astfel, reieşind din analiza
prevederilor art. 254 CPC, hotărârea judecătorească nu se poate răsfrânge asupra persoanelor
neimplicate în proces.
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Deşi potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) lit. c) CPC instanţa de judecată la faza
pregătirii pentru dezbateri judiciare soluţionează problema intervenirii în proces a
coreclamanţilor, copârâţilor şi intervenienţilor, unul din scopurile acestei faze prevăzute la art.
183 alin. (2) lit. c) CPC fiind stabilirea componenţei participanţilor şi implicare în proces a altor
persoane, în practică apar situaţii când se eludează sau se omite neintenţionat atragerea tuturor
persoanelor drepturile cărora ar putea fi afectate prin hotărârea pronunţată.
În cazul art. 449 lit. c) CPC, instanț a de judecată urmează să constate dacă persoana care
nu este implicată în proces este subiect al raportului material litigios. În acest sens urmează a fi
prezentate probe care să dovedească acest fapt. Dacă obiect al acț iunii va constitui un drept
supus înregistrării, acesta urmează a fi probat prin mujloacele de probă în modul prevăzut de
lege, de exemplu: în cazul bunurilor imobile prin extrasul din registrul bunurilor imobile (art.
321 CPC).
Iar în cazul în care se va constata acest fapt, instanț a urmează să constate dacă prin
hotărîrea supusă revizuirii, persoanei neimplicate în proces, i-au fost încălcate aceste drepturi.
S-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care
au servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere – art. 449
lit. e) CPC.
În redacţia Legii Republicii Moldova nr. 155 din 05.07.12, temeiul de declarare a
revizuirii a fost restrâns, din conţinutul acestor situaţii de drept fiind excluse circumstanţele ce
vizează: anularea sau modificare hotărârilor ori deciziilor altor autorităț i nejudecătoreşti care
au servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere.
În legătură cu revizuirea hotărârilor judecătoreşti conform art. 449 lit. e) CPC legiuitorul
nu înaintează careva condiţii speciale. Însă acest temei vizează trei ipoteze: situaţia când s-a
anulat ori s-a modificat 1) hotărârea, 2) sentinţa sau 3) decizia instanţei judecătoreşti care au
servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere.
Dacă se invocă temeiul specificat la art. 449 lit. e) CPC - anularea sau modificarea
hotărârii, sentinţei sau deciziei instanţei judecătoreşti care au servit temei pentru emiterea
hotărârii a cărei revizuire se cere, este important ca actul de dispoziţie în cauză (hotărârea,
sentinţa, ordonanţa sau decizia) să devină irevocabil şi ca acest act să fi stat la baza emiterii
hotărârii supuse revizuirii. Justificarea acestui temei constă în faptul, că au intervenit modificări
în materialul probator pe care s-a sprijinit instanţa la pronunţarea hotărârii. Or, faptele stabilite
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în
instanţa de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă
pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini
395

civile la care participă aceleaşi persoane (art. 123 alin. (2) CPC), precum şi sentinţa pronunţată
de instanţa judecătorească într-o cauză penală şi hotărâre organului de urmărire penală privind
încetarea urmăririi penale, rămase irevocabile, sunt obligatorii pentru instanţa chemată să se
pronunţe asupra efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s-a pronunţat
sentinţa sau hotărârea numai dacă aceste acte au avut loc şi numai în măsura în care au fost
săvârşite de persoana în cauză (art. 123 alin. (3) CPC). Adică faptele stabilite printr-o hotărâre
judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă şi faptele stabilite printr-o sentinţa pronunţată de
instanţa judecătorească într-o cauză penală, rămasă irevocabilă, ca efect a principiului puterii
lucrului judecat, sunt opozabile instanţei de judecată şi părţii opuse, de asemenea fiind degrevate
de probaţiune.
O condiţie a exercitării revizuirii conform art. 449 lit. e) C. proc. civ. RM este ca la
cererea de revizuire să fie anexată copia actului de dispoziţie în cauză, condiț ie care poate fi
dedusă din prevederile art. 451 alin. (1) C. proc. civ. RM.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o
procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii
Moldova –art. 449 lit. g) CPC.
Conform art. 38 (Examinarea contradictorie a cauzei şi procedura de rezolvare prin
bună înţelegere) din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, în cazul în care Curtea Europeană pentru protecţia Drepturilor Omului de la
Strasbourg declară o cerere admisibilă, ea pune la dispoziţia celor interesaţi (litigiul) în vederea
ajungerii la rezolvarea prin bună înţelegere a cauzei, care să se inspire din respectarea drepturilor
omului astfel cum le recunoaşte Convenţia şi protocoalele sale.
Sensul prevederilor art. 38 din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor Fundamentale constă în derularea unei proceduri amiabile astfel încât părţile
litigante să poată să se înţeleagă sau să „încheie o tranzacţie de împăcare” privind litigiul
prezentat în faţa Curţii. Această procedură amiabilă are avantajele sale ce constau, de exemplu,
în aceea că:
1. părţile pot negocia condiţiile de reparare a prejudiciului cauzat petiţionarului prin
hotărârea judecătorească prin care s-a încălcat grav un drept prevăzut de Constituţia Republicii
Moldova sau de Convenţia Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale;
2. nu se măreşte practica Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa Republicii
Moldova, care are efect direct şi obligatoriu asupra ordinii juridice interne, şi care prin aceasta
imprimă instanţelor de judecată şabloane de conduită la adoptarea hotărârilor judecătoreşti în
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sensul neîncălcării prevederilor Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale.
Repararea prejudiciului cauzat printr-o hotărâre judecătorească, prin care s-a încălcat grav
un drept prevăzut de Constituţia Republicii Moldova sau de Convenţia Europeana pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, poate fi efectuat în primul rând prin
modificarea acesteia şi numai apoi prin acordarea unei compensaţii pecuniare. Aceasta deoarece
hotărârea judecătorească, în ordinea juridică internă are putere de lucru judecat din care rezultă
efectele specifice şi care şi pot produce consecinţele nefaste şi ilegale asupra subiectului în
cauză.
Convenţiile de rezolvare amiabilă se încheie prin intermediul grefei, care “cenzurează”
corectitudinea şi caracterul echitabil al înț elegerii şi ia notă de declaraț iile concordate sau
înţelegerea semnată de părţi.
Temeiul prevăzut la art.449 lit. g) CPC implică unele exigenţe specifice de care instanţele
de judecată trebuie să ţină cont. Astfel, reieşind din sensul art. 13 din Legea cu privire la Agentul
guvernamental nr.353-XV din 28.10.04, procedura amiabilă (soluţionarea amiabilă a unei
cauze împotriva Republicii Moldova) se face printr-un acord. Acordul de soluţionare amiabilă
se încheie între Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Agentul guvernamental şi
reclamant sau reprezentantul acestuia, şi se perfectează în formă scrisă, în exemplare suficiente
pentru a fi remise câte unul: Agentului guvernamental, fiecărui reclamant parte la acord şi Curţii
Europene pentru Drepturile Omului. Deci, în toate cazurile când este invocat acest temei la
cererea de revizuire urmează a fi anexat acordul dat. Simpla afirmare precum că Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului a derulat o procedură amiabilă nu va constitui temei de
revizuire. Iar Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova prin hotărârea nr. 14 din 03
octombrie 2005 Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor
civile în ordine de revizuire explică că procedura amiabilă se confirmă prin copiile următoarelor
documente: demersul Agentului guvernamental, răspunsul dat Curţii Europene despre notificarea
Agentului guvernamental, răspunsul dat Curţii Europene despre recunoaşterea de către stat a
violării drepturilor.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul
Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor
fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărârii pronunţate de
o instanţă de judecată naţională –art. 449 lit.h) CPC.
Temeiul de revizuire prevăzut în cadrul

art. 449 lit. h) CPC presupune că Curtea

Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova
a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care
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poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărârii pronunţate de o instanţă de
judecată naţională.
Acest temei de declarare a revizuirii instituie respectare a două condiţii.
Prima se referă la consecinţele grave ale încălcării drepturilor sau libertăţilor
fundamentale şi care continuă să se producă.
A doua consecinţă, deosebit de importantă, vizează imposibilitatea remedierii
consecinţelor produse în alt mod decât prin revizuirea hotărârii pronunţate. Este o condiţie
raţională care ţine seama nu doar de caracterul extraordinar al revizuirii, ci şi de faptul că o atare
cale procedurală este inutilă ori de câte ori daunele sau consecinţele negative produse au fost
înlăturate într-un alt mod.
Astfel acest temei de revizuire este necesar pentru a se crea posibilitatea reparării
prejudiciilor cauzate cetăţenilor prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor lor atunci când acest
lucru se constată printr-o decizie a Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului. Altminteri, autoritatea hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele
judecătoreşti ale Republicii Moldova să constituie un obstacol major în calea reparării
prejudiciului cauzat.
Admiterea revizuirii este condiţionată, în primul rând, de existenţa unei constatări a Curţii
Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului privind încălcarea
unui drept sau a unei libertăţi fundamentale a cetăţeanului.
Statuarea forului european cu privire la încălcarea unui drept sau libertăţi, nu poate fi
negată de instanţa competentă a se pronunţa asupra revizuirii.
Dimpotrivă, deciziile Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului sunt obligatorii pentru toate statele membre ale Consiliului Europei.
Revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile din acest temei se referă la posibilitatea
părţii de a obţine, potrivit legii interne, o reparaţie cel puţin parţială, prin anularea hotărârii
pronunţate de o instanţă de judecată naţională. Această condiţie nu se raportează, după părerea
noastră, la statuările sau consideraţiile juridice cuprinse în hotărârea instanţei judecătoreşti
naţionale şi a cărei desfiinţare se urmăreşte prin intermediul revizuirii, ci la însăşi ordinea de
drept a statului nostru. Prin urmare, ori de câte ori, partea ar putea obţine o reparare chiar
parţială, potrivit legii interne, desfiinţarea hotărârii atacate (revizuite) se impune.
O problemă importantă care necesită a fi dezvăluită, pentru înţelegerea esenţei temeiului
de exercitarea a revizuirii conform art. 449 lit. h) CPC o constituie efectul Convenţiei Europene
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi a Hotărârilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra ordinii juridice interne.
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Convenţia europeană a lăsat la discreţia autorităţilor competente ale statului pârât să
stabilească măsurile cele mai potrivite pentru realizarea restitutio in integrum, ţinând cont de
mijloacele disponibile din cadrul sistemului juridic naţional. Luând în considerare necesitatea şi
importanţa unei asemenea mecanism, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat
Recomandarea nr. R. (2000) 2 cu privire la reexaminarea şi redeschiderea unor cazuri la nivel
intern în urmă hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Potrivit acestei Recomandări,
părţile contractante urmează să se asigure că la nivelul intern există posibilităţi adecvate de a realiza,
în măsura posibilităţii, restitutio in integrum. Părţile contractante sunt încurajate să-şi examineze
sistemele juridice naţionale pentru a se asigura că există posibilităţi corespunzătoare pentru
reexaminarea unui caz, inclusiv redeschiderea unui proces, în cazurile în care Curtea a constatat o
încălcare a Convenţiei, în particular dacă:
1.

partea lezată continuă să suporte consecinţele negative foarte grave în urma deciziei
naţionale („violarea continuă”), consecinţe care nu pot fi compensate prin satisfacţie
echitabilă şi care nu pot fi modificate decât prin reexaminare sau redeschidere, şi

2.

din hotărârea Curţii rezultă că:
a) decizia internă atacată contravine în fond Convenţiei, sau
b) încălcarea constatată este cauzată de erori sau deficienţe de procedură de o astfel
de gravitate care ar provoca un dubiu serios faţă de rezultatul procedurii interne
atacate.

Chiar dacă Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale are efect direct în legislaţia Republicii Moldova, aceasta încă nu înseamnă, că prin
efectul ei se abrogă prevederile actelor normative interne. Totuşi prevederile naţionale care contravin
Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale nu
urmează a fi aplicate, pe motivul inconsistenţei cu prevederile Convenţiei Europene pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (ceea ce putem deduce din
următoarele interpretări oficiale: Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.55254
şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.17 din 19.06.2000, privind aplicarea în
practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene
pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale).255
Concomitent s-a susţinut cu vehemenţă că prevederile Convenţiei Europene pentru
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Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.55 din 14.10.1999, M.O. 118-119 din 28.10.1999
Hot. Plen. Curţii Supreme de Justiţie nr.17, din 19.06.2000, privind aplicarea în practica judiciară de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale
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Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale sunt obligatorii nu numai pentru
instanţele de judecată, dar şi pentru alte autorităţi care participă la înfăptuirea justiţiei, Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale constituind o parte
integrantă a sistemului de drept naţional şi respectiv urmând a fi aplicată direct ca oricare altă lege a
Republicii Moldova, cu deosebirea că Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor Fundamentale are prioritate faţă de restul legilor interne care îi contravin.
Hotărârile definitive ale Curţii Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale, în baza art. 46 din Convenţie sunt obligatorii (pentru executare) pentru
statele membre care figurează ca pârât în hotărîre.
Hotărârile Curţii sunt obligatorii pentru statul pârât din o dublă perspectivă. Pe de o parte
statul este obligat să achite petiţionarului despăgubirile acordate conform articolului 41 din
Convenţie, iar pe de altă parte obligă statul să ia anumite măsuri pozitive pentru a exclude viitoarele
violări similare ale Convenţiei.
Hotărârile Curţii obligă Guvernul pe plan extern, însă strict formal nu sunt executorii
pentru autorităţile judiciare. În context, prin o hotărîre a Curţii Europene nu se stabileşte
temeinicia sau netemeinicia unei hotărâri judecătoreşti, ci violarea Convenţiei Europene. Cu alte
cuvinte, Curtea Europeană nu are ca scop înlocuirea instanţelor judiciare naţionale şi doar
supravegherea respectării aplicării Convenţiei. În consecinţă, pronunţarea unei hotărâri de către
Curte nu are ca efect subminarea autorităţii lucrului judecat, stabilit prin hotărârea instanţei
naţionale. Totuşi, în cazul când remedierea situaţiei petiţionarului este imposibilă fără
modificarea hotărârilor judiciare naţionale, modificarea lor este inevitabilă. Aceasta însă nu
înseamnă că din momentul în care hotărârea Curţii devine definitivă, automat se anulează
dispoziţiile hotărârii naţionale prin care s-a violat Convenţia. Statele singure prevăd acest
mecanism sau modalitate de remediere, care spre exemplu în procedura civilă a Republicii
Moldova este incorporat şi vehiculat prin intermediul procedurii de revizuire (lit. h) art. 449
CPC).
În cazul în care se pune problema aplicării directe a Convenţiei, instanţele naţionale nu sunt
în drept să se abată de la interpretările date de Curte, în sensul că instanţele naţionale nu pot da o altă
interpretare Convenţiei decât cea dată de Curte. Totuşi, în anumite circumstanţe, instanţele naţionale
pot completa interpretarea dată de Curte, în sensul dezvăluirii ei, dacă Curtea nu a făcut acest lucru.
De altfel această practică se observă în ultimul timp în multe state membre la Convenţie, unde curţile
naţionale merg mai departe decât Curtea Europeană în interpretarea naţională a Convenţiei.
Se impune remarcat faptul că hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului nu modifică şi nici nu
anulează hotărârile judecătoreşti emise de instanţele naţionale. De aceea Curtea Europeană a
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Drepturilor Omului a indicat într-o decizie că „o hotărîre care constată o încălcare implică pentru
statul pârât obligaţiunea juridică de a înceta încălcarea dreptului şi de a lichida consecinţele încălcării
în aşa mod încât să restabilească pe cât se poate situaţia anterioară.”256
Procedura revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile
Subiecţii revizuirii. Art. 447 CPC reglementează expres persoanele care sînt în drept să
depună cerere de revizuire:
a) părţile şi alţi participanţi la proces;
b) persoanele care nu au participat la proces, dar care sînt lezate în drepturi prin
hotărârea, încheierea sau decizia judecătorească;
c) Agentul guvernamental, în cazurile prevăzute la art. 449 lit. g) şi h) CPC.
“Părţile” sunt cei mai frecvenţi subiecţi ai revizuirii, deoarece sunt subiecţi indispensabili
ai raportului juridic procesual civil, fără de care acesta nu poate avea loc. Potrivit art. 59 CPC în
calitate de parte în proces (reclamant sau pârât) poate fi orice persoană fizică sau juridică
prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios.
O altă categorie de subiecţi ai revizuirii, conform art. 447 CPC, sunt „alţi participanţi la
proces.” În art. 55 CPC sunt enumeraţi participanţii la proces:
-

părţile;

-

intervenienţii;

-

procurorul;

-

autorităţile publice, organizaţiile şi persoanele fuzice care sunt împuternicite sa
adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale altor persoane (art. 73 CPC);

-

autorităţile publice care intervin în proces pentru a depune concluzii în apărarea
drepturilor altor persoane (articolul 74 al CPC);

-

persoanele interesate în pricinile cu procedură specială.

Conform lit. b) art. 447 CPC, subiecţi ai revizuirii sunt şi persoanele care nu au participat la
proces, dar care sînt lezate în drepturi prin actul judecătoresc contestat. În acest caz se au în vedere
acele persoane, altele decât cele specificate la art. 55 CPC, care nu au participat în proces, din
anumite considerente, dar cărora prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti în cauză li se încalcă
drepturile, libertăţile sau interesele legitime. Această situaţie de fapt poate duce la încălcarea
dreptului garantat de art.6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului în cazul când persoanelor neantrenate în proces le sunt lezate drepturile
prin actul judecătoresc contestat. În acest sens Curtea Europeană pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului a reiterat că pretenţia reclamantului, potrivit căreia el avea un
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Cauza Papamichalopolous şi alţii contra Greciei (Hotărârea din 31 octombrie 1995).
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drept de proprietate asupra unei părţi din clădirea disputată a fost prejudecată atunci când Curtea
Supremă de Justiţie a admis pretenţiile lui M. privind recunoaşterea dreptului său asupra aceleaşi
clădiri, fără a implica însă compania reclamantă ca parte în proces.257
Interpretarea corectă, în sistemul instituţiei de drept vizate, a prevederilor lit. b) art. 447
CPC impune recunoaşterea dreptului persoanelor specificate în textul legii pentru orice temei
prevăzut la art. 449 CPC, evident în contextul respectării regulilor prevăzute de capitolul
XXXIX al C. proc. civ. al R. Moldova. O altă interpretare urmează a fi apreciată ca fiind eronată
şi ilegală, ori legea nu distinge şi nici nu condiţionează exercitarea dreptului de a depune o
cerere de revizuire persoanelor care nu au participat la proces, dar care sînt lezate în
drepturi prin hotărârea, încheierea sau decizia judecătorească, doar pentru anumite temeiuri
din cele enumerate la art. 449 CPC.
Acest temei de declarare a revizuirii deşi nu este limitat, în ceea ce priveşte posibilitatea
exercitării lui, doar de către subiecţii prevăzuţi la lit. b) art. 447 CPC, adică de către „persoanele
care nu au participat la proces, dar care sînt lezate în drepturi prin hotărârea, încheierea sau
decizia judecătorească,” urmează a fi interpretat ca atare din considerentele art. 27 CPC. Astfel,
încît persoana care nu dispune de un drept material, nu poate avea nici interes procesual, şi
respectiv nu este în drept să dispună de un drept procesual. În acest sens se impune ideea că
subiecţii prevăzuţi la lit. a) art. 447 CPC, adică „părţile şi alţi participanţi la proces,” nu pot
exercita temeiul de declarare a revizuire prevăzut la lit. c) art. 449 CPC “c) instanţa a emis o
hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces”.

Obiectul revizuirii
Potrivit prevederilor art. 446 CPC pot fi supuse revizuirii hotărârile, încheierile şi
deciziile irevocabile ale tuturor instanţelor judecătoreşti, în condiţiile prezentului capitol.
În acest sens considerăm că sunt susceptibile de a fi revizuite toate hotărârile
judecătoreşti, inclusiv şi hotărârile judecătoreşti suplimentare (art. 250 CPC).
Privitor la încheierile judecătoreşti în principiu sunt susceptibile de a fi contestate toate
încheierile care sunt susceptibile de atac separat. Încheierile judecătoreşti, însă, care nu sunt
susceptibile de atac separat, dar care se atacă doar odată cu fondul cauzei nu pot constitui obiect
separat al revizuirii, deoarece în acest caz ele se vor ataca doar prin prisma hotărârii
judecătoreşti.
Privitor la actele judecătoreşti emise de instanţa de judecată după pronunţarea
hotărârilor judecătoreşti (este cazul situaţiilor reglementate la art. 249-253 CPC), considerăm că
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pct. 32-33 din Hotărârea Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 13
octombrie 2009 pe cauza Bussiness şi investiţii pentru toţi c. Moldovei (cererea ne.39391/04)
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acestea pot fi revizuite separat de hotărârea judecătorească. Deoarece acestea vizează nişte
aspecte legate de deplinătatea actelor judecătoreşti. Astfel, în particular încheierile de corectare a
greşelilor din hotărîre (art. 249 CPC), precum şi cele de explicare a hotărârilor (art. 251 CPC), de
amânarea şi eşalonare a executării hotărârii, schimbarea modului şi ordinii de executare a ei (art.
252 CPC), cât şi cele de indexare a sumelor adjudecate (art. 253 CPC) pot constitui obiect
separat de contestare în procedura revizuirii.
Ordonanța judecătorească ca act de dipoziție al instanței de judecată emis în cadrul
procedurii simplificate pentru temeiurile prevăzute la art. 345 CPC constituie obiect al revizuirii.
Raționamentul acestui deziderat constă în faptul că ordonanța judecătorească este un act
judecătoresc de dispoziție în condițiile art. 14 CPC, care se emite la examinarea în primă instanţă
a pricinilor specificate la art. 345 CPC. Iar revizuirea are drept scop examinarea admisibilității
temeiurilor de revizuire în condițiile strict prevăzute de lege cu privire la fondul cauzei indiferent
de felul de procedură în care se examinează sau de faza procesului la care a fost examinată (fond,
apel, recurs). Mai mult decît atît, efectele juridice ale unei ordonanţe emise de ex. ca urmare a
unei infracţiuni sau în raport cu care au devenit cunoscute circumstanţe noi, ori chiar care
afectează dreptul unui terţ nu pot perpetua. Ordonanţa nu se supune apelului sau recursului, iar
retractarea acesteia poate fi stringent necesară pentru a nu admite ca justiţia civilă să fie
înfăptuită contrar sarcinilor trasate
În acest context reiterăm că ordonanța de protecție emisă în condițiile Capitolul XXX1
CPC nu constitie obiect al revizuirii în condițiile Capitolului XXXIX CPC. Deoarece, Procedura
de aplicare a măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie reglementează la alin. 1
art. 3184 CPC în calitate de act de dispoziție încheierea de admitere sau de respingere a cererii
de aplicare a măsurilor de protecție în cazurile de violență de famile, act judecătoresc care poate
constitui obiect al revizuirii. În acest context ordonanța de protecție emisă în condițiile Capitolul
XXX1 CPC reprezintă doar acel act de procedură prin care se aplică măsurile de protecție
enumerate la alin. 2 art. 3184 CPC. Astfel a putea evidenția analogia între mandatul de arest în
procedură penală și ordonanța de protecție în procesul civil, ca acte procesuale applicative a
închierii judecătorești prin care se soluționează fondul procedurii.
Mai mult ca atît chiar și art. 14 CPC nu reglementează în genere în calitate de act
judecătoresc de dispoziție ordonanța de protecție emisă în condițiile Capitolul XXX1 CPC.
În unele cazuri legea prevede expres imposibilitatea absolută de atacare a unor dispoziţii
judecătoreşti. În această ordine de idei nu se supune nici unei căi de atac şi, prin urmare nu se
supune nici revizuirii: încheierile prin care se soluţionează conflictele de competenţă (alin. 8 art.
44 CPC), încheierile cu privire la anularea ordonanţei judecătoreşti (alin. 1 art. 353 CPC).
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Nu intră în categoria hotărârilor susceptibile de revizuire deciziile date în apel sau recurs
prin care s-a dispus rejudecarea cauzei.
De asemenea, revizuirea poate fi exercitată chiar dacă partea nu a uzat de căile de atac
apelul şi recursul, deci nu există condiţia restrictivă de la recurs, care nu poate fi utilizată dacă
s-a omis apelul. Unica condiţie pentru depunerea cererii de revizuire fiind ca actul judecătoresc
să fie irevocabil. Legea nu condiţionează admisibilitatea revizuirii de exercitarea în prealabil a
apelului sau recursului.

Depunerea cererii de revizuire. Termenele de declarare a cererii de revizuire.
Cererea de revizuire, potrivit prevederilor alin. 2 art. 451 CPC, se depune la instanţa
competentă prevăzută la art. 448 CPC.
Alin. 2 art. 448 CPC stipulează că cererea de revizuire împotriva unei hotărîri care, fiind
supusă căilor de atac, a fost menţinută, modificată sau casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre, se
soluţionează de instanţa care a menţinut, a modificat hotărîrea sau a emis o nouă hotărîre.
În acest context în cazul în care după pronunțarea hotărîrii prin care s-a soluționat fondul
cauzei aceasta a fost contestată fără a fi soluționat fondul apelului sau recursului, încheirea prin
care s-a soluționat un incident de procedură (de exemplu: restituirea cererii de apel sau de
recurs), acestea din urmă nu pot constitui obiectul revizuirii decît numai în cazul în care cererea
de revizuire vizează circumstanțe legate de acest incident de procedură. Însă dacă cererea de
revizuire este îndreptată împotriva actului judecătoresc de dispoziție prin care se soluționează
fondul cauzei, acesta din urmă va ține de competența instanței de fond sau după caz de apel dacă
aceasta din urmă e menţinută, modificată sau casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre. Astfel, la
determinarea instanței competente să examineze cererea de revizuire nu este aplicabilă regula
ultimei instanțe care soluționează orice aspect al cauzei civile. Deoarece alin. 2 art. 448 CPC
reglementează imperativ competența instanței de revizuire reieșind din instanța care a examinat
fondul cauzei, indiferent de faza examinării: fond, apel, recurs. Motiv din care instanțele de
revizuire urmează a nu confunda situațiile ce țin de fondul cazuei și aspectele ce ține de actele
judecătorești de dispoziție prin care se soluționează alte incidente de procedură.
Dacă cererea de revizuire a fost depusă la o altă instanţă decât cea competentă, instanţa
sesizată va emite o încheiere privind refuzul în primirea cererii şi le va explica părţilor dreptul
de a se adresa la instanţa competentă să examineze cererea de revizuire.258
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Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării legislaţiei
procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire nr.14 din 03.10.2005, publicată în Buletinul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.1, pag.4
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Cerererile de revizuire nu se impun cu taxa de stat.
Potrivit alin. 4 art. 451 CPC nu se admite depunerea repetata a cererii de revizuire în
aceleaşi temeiuri. În acest caz adresarea cu acelaşi temei, adică potrivit art. 449 CPC, dar cu
indicarea altor circumstanţe, nu se va încadra în rigorile enunţate la alin. 4 art. 451 CPC.
Considerăm că legiuitorul a avut în vedere contracararea situaţiilor depunerii cererii de revizuire
pentru acelaşi temei în cazul circumstanţelor identice, de exemplu: cu scopul de a prezenta
cererea sa altui magistrat al aceleiaşi instanţe, în caz de respingere anterioară a cererii sale de
revizuire.
Termenul de depunere a cererii de revizuire reprezintă intervalul de timp
înăuntrul căruia poate fi exercitată - revizuirea. Termenul dat este unul legal şi imperativ.
Astfel, termenul de declarare a cererii de revizuire este şi o condiţie obligatorie de
exercitare şi admitere a cererii de revizuire, nerespectarea căreia poate duce la consecinţe grave
în ce priveşte periclitarea securităţii raportului juridic.
Reieşind din prevederile art. 450 CPC, cererea de revizuire se depune în termen de 3
luni, punctul de plecare al căruia este diferit în funcţie de motivul invocat.
Cererea de revizuire se depune:
a) în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă – în cazul
prevăzut la art. 449 lit. a).
b)

în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de

circumstanţele sau faptele esenţiale ale pricinii care nu i-au fost şi nu puteau să-i fie cunoscute
anterior, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, încheierii
sau deciziei – în cazul prevăzut la art. 449 lit. b). Termenul de 5 ani de zile este un termen
general de decădere, care asigură securitatea raportului juridic. Termenul de 5 ani de zile
constituie o normă specială, care acoperă şi termenul de 1 an de zile reglementat de art. 116 alin.
4 CPC.
c) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de
circumstanţele respective – în cazul prevăzut la art. 449 lit. c);
d) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de hotărârea,
sentinţa sau decizia anulată sau modificată care a servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau
deciziei a căror revizuire se cere – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e);
e) în interiorul termenului de derulare a procedurii de reglementare pe cale amiabilă la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art. 449 lit. g);
f) în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărârii sau deciziei Curţii Europene a
Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art. 449 lit. h).
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Dacă cererea de revizuire a hotărârilor judecătoreşti este depusă cu omiterea termenelor
de adresare, prevăzute în art. 450 CPC aceasta urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.
Însă în cazul omiterii termenului de declarare a cererii de revizuire prevăzut la art. 450
CPC, revizuientul poate solicita repunerea în termen potrivit prevederilor art. 116 CPC. Întrucât
Capitolul XXXIX al CPC nu prevede careva restricţii în această privinţă şi nici nu instituie
careva termen de decădere.
Reieşind din practica Curţii Europene pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor
Fundamentale ale Omului, pe cauza Dragostea copiilor, Petrovschi, Nagornîi c. Moldovei259
admiţând cererea de revizuire depusă peste termen, instanţa naţională a încălcat principiul
securităţii juridice. În plus, nemotivând repunerea reclamantului în termenul de depunere a
cererii de revizuire, instanţa de judecată a încălcat dreptul reclamantului la un proces echitabil,
garantat de art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale.
În această ordine de idei considerăm că pentru repunerea în termen a cererii de revizuire
rămîn aplicabile cerinţele din prevederile alin. 4 art. 116 CPC cu privire la termenul de decădere
de 30 de zile, care se va calcula din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea
motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură. Însă chiar şi în situaţia solicitării
repunerii în termenul de declarare a cererii de revizuire, instanţa de judecată urmează să
aprecieze „suficienţa justificării motivelor invocate pentru a prelungirea acest termen de
prescripţie”260 în coraport cu puterea lucrului judecat a hotărârii judecătoreşti.
Condiţii de formă a cererii de revizuire
Cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menţionate la art. 447 CPC,
indicându-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art. 449 CPC. De asemenea în toate
cazurile la cererea de revizuire urmează să fie anexate probele ce ar confirma temeiurile
invocate.
În acest sens reieşind din alin. 1 art. 452 CPC, faţă de cererea de revizuire ar trebui să se
înainteze cerinţe de formă şi conţinut asemănătoare cu acelea înaintate faţă de cererea de
chemare în judecată.
În acest sens, trebuie să se verifice respectarea tuturor condiţiilor privind depunerea
cererii de revizuire. Iar în lipsa unor reglementări exprese, sunt aplicabile normele din art. 170,
171 CPC.
259

pct. 35 din Hotărârea Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 13
septembrie 2011 pe cauza Dragostea Copiilor, Petrovschi, Nagornîi c. Moldovei (Cererea nr. 25575/08)
260
pct. 33 din Hotărârea Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 13
septembrie 2011din 27 septembrie 2011 pe cauza Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06)
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Astfel, deşi alin. 1 art 451 CPC înaintează faţă de cererea de revizuire doar trei condiţii:
1) forma scrisă; 2) temeiurile consemnate la art. 449 CPC şi 3) anexarea probelor ce ar confirma
temeiurile invocate, practica ne arată că cererile de revizuire sunt formulate cu respectarea
cerinţelor asemănătoare înaintate faţă de cererile de chemare în judecată. Posibil că această
soluţie este majoritar acceptată în practică din ideea că totuşi revizuirea vizează redeschiderea
fondului cauzei ce urmează a fi examinată după regulile de examinare a cererii de chemare în
judecată, după cum prevede alin. 1 art. 452 CPC.
Cererea de revizuire poate fi declarată pentru mai multe temeiuri, din cele enumerate la
art. 449 CPC, în acest sens neexistînd nici o limitare la Capitolul XXXIX Codul de procedură
civilă.
Revizuirea prin sine însăşi nu este suspensivă de executare, ca de exemplu apelul (art.
363 CPC). Instanţa de revizuire este în drept să suspende executarea hotărârii a cărei revizuire se
cere dacă se depune o cauţiune în condiţiile art. 435 CPC.
Menţionăm că privitor la cererea de revizuire nu se admite suspendarea executării
hotărârii din oficiu. În caz contrar s-ar atenta la securitatea circuitului civil, întrucât simplul fapt
al iniţierii procedurii de revizuire nu suspendă executarea actului judecătoresc contestat, după
cum nu afectează nici valabilitatea lui. Or, instanţa de judecată examinînd cererea de revizuire nu
are drept scop efectuarea unui control judiciar, ci doar constatarea existenţei temeiurilor de
declarare a revizuirii, iar în cazul în care acestea se adeveresc drept efect de a revizui actul
judecătoresc contestat în contextul prevederilor art. 449 CPC.

Examinarea cererii de revizuire
Potrivit prevederilor alin. 1 art. 452 CPC instanţa de judecată examinează cererea de
revizuire în şedinţă publică în conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare în
judecată.
Putem distinge două faze a procedurii de examinare a cererii de revizuire: preliminară şi
examinarea cererii de revizuire în fond.
La prima fază etapă instanţa de judecată verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de
lege pentru primirea cererii de revizuire, apoi va proceda la administrarea probelor necesare.
Respectiv în cazul în care instanţa de judecată constată că au fost respectate cerinţele enunţate,
aceasta va intenta procedura de revizuire fără însă a anula actul judecătoresc contestat.
Însă după primirea cererii de revizuire şi intentării procedurii de revizuire, instanţa de
judecată va examina fondul revizuirii cu referire la fondul cauzei, limitat de temeiul de revizuire
declarat. Motiv din care instanţa de judecată continuă să examineze fondul cauzei, fără a anula
hotărârea judecătorească, însă în limitele temeiului de revizuire declarat. Adică instanţa de
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judecată urmează să verifice pertinenţa elementelor de fapt şi admisibilitatea lor prin prisma
temeiului de revizuire declarat, în raport cu fondul cauzei reţinut în actul judecătorec supus
revizuirii fără a-l anula la această etapă.
Un rol foarte important în promovarea unei cereri de revizuire îl are şi probaţiunea, reieşind
chiar din cerinţele înaintate în alin. 1 art. 451 CPC cu privire la obligativitatea anexării probelor ce
confirmă temeiurile consemnate la art. 449 CPC şi invocate în cererea de revizuire.
Considerăm că urmează a-şi găsi aplicabilitatea şi regulile prevăzute nu doar în Capitolul
XV al CPC (dezbaterile judiciare), dar şi cele prevăzute de Capitolul X al CPC (probele şi
probaţiunea) privitor la probaţiune. La acest capitol un aspect foarte important îl constituie
aplicabilitatea regulilor cu privire la pertinenţa probelor, deoarece aceasta în esenţă şi constituie
conţinutul revizuirii privind procedura de admisibilitate a temeiului de revizuire invocat.
Reieşind din prevederile alin. 1 art. 452 CPC aplicabilitatea prevederilor art. 186 CPC
este evidentă. Însă este şi de netăgăduit importanţa referinţei ca instrument eficient în apărarea
drepturilor intimatului la cererea de revizuire declarată de revizuient.
Prin prisma alin. 1 art. 452 CPC, instanţa de judecată îşi menţine obligaţia de a explica
drepturile şi obligaţiile participanţilor în conformitate cu art. 202 CPC, de la etapa pregătitoare a
dezbaterilor judiciare, părţile având posibilitatea de a-şi realiza drepturile procesuale.
De asemenea, cererea de revizuire urmează a fi examinată în şedinţă de judecată publică
în instanţa de fond sau de către instanţa de apel. Reieşind din practica judiciară, Curtea Supremă
de Justiţie examinează cereririle de revizuire fără citarea părţilor, reieşind din dezideratul că
această instanţă din punct de vedere funcţional de la 01 decembrie 2012, în virtutea modificărilor
operate prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 la art. 444 CPC: „Recursul se examinează fără
înştiinţarea participanţilor la process.” Respectiv Curtea Supremă de Justiţie poate decide
invitarea unor participanţi sau reprezentanţi ai acestora, după caz.
Astfel incidentele procesuale apărute în legătură cu amânarea procesului, la examinarea
cererii de revizuire în şedinţă de judecată publică, urmează a fi soluţionate potrivit art. 208 CPC.
Iar pentru cazul neprezentării participanţilor la proces, a părţilor şi reprezentanţilor lor, a
martorului, expertului, specialistului şi interpretului urmează a fi aplicate prevederile art. 205207 CPC, în pofida faptului că alin. 3 art. 452 CPC, prevede că participanţilor la proces li se
comunică locul, data şi ora şedinţei, iar neprezentarea lor nu împiedică examinarea cererii de
revizuire. În cazul examinării cererii de revizuire în şedină publică, la materialele cauzei trebuie
să fie anexate datele care confirmă faptul citării legale a participanţilor la proces.
În contextul prevederilor Legii R. Moldova nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de
către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a
cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, ar fi oportună
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examinarea cererii de revizuire în termeni mai restrînşi. Dat fiind faptul că prin intermediul
revizuirii se atentează la circuitul civil prin tulburarea stabilităţii raportului juridic, respectarea
unui termen restrîns de examinare a cererii de revizuire ar constitui o garanţie în plus atât a
termenului rezonabil de examinare a cererii de revizuire, cât şi a interesului general de înfăptuire
a justiţiei.
Se reţine că, cererea de revizuire poate fi înaintată şi în situaţia când acţiunea constă din
mai multe pretenţii (capete de cerere), invocându-se temei de revizuire doar pe un capăt de
cerere. În acest caz, în situaţia admiterii cererii de revizuire, rejudecarea cauzei va fi limitată
doar la acele capete ale acţiunii asupra cărora s-a admis cererea de revizuire, celelalte pretenţii
fiind acoperite de puterea lucrului judecat a hotărârii judecătoreşti irevocabile, adică în partea în
care hotărârea nu a fost anulată (revizuită).
O altă ipoteză vizează admisibilitatea participării la examinarea cererii de revizuire de
către acelaşi judecător sau complet de judecată. Judecătorul care a emis hotărârea va fi în drept
să examineze cererea de revizuire. Iar aceasta se explică prin faptul că judecătorul nu şi-a expus
opinia pe marginea unor noi fapte necunoscute lui la emiterea hotărârii. Într-o cauză,261 Curtea
Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului a considerat că nu
a avut loc încălcare a art. 6 din Convenţia europeană (dreptul la judecarea cauzei de către o
instanţă independentă şi imparţială) în măsura în care se poate presupune în mod rezonabil că
judecătorii, conştienţi de faptul că au pronunţat decizia iniţială în baza unor probe limitate,
examinaseră cazul dintr-un alt punct de vedere, după o dezbatere contradictorie şi în lumina
unor informaţii mai complete.
Iar în situaţia în care cererea de revizuire este motivată prin temeiurile din lit. g) şi lit. h)
art. 449 CPC, fiind rezultatul unei erori a judecătorului, aceasta urmează a fi examinată de un alt
complet de judecători.
Împuternicirile instanţei judecătoreşti la judecarea revizuirii civile
Potrivit alin. 1 art. 453 CPC, după ce examinează cererea de revizuire, instanţa emite unul
din următoarele acte de dispoziţie:
a) încheierea de respingere a cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă;
b) încheierea de admitere a cererii de revizuire şi de casare a hotărârii sau deciziei supuse
revizuirii.
Reieşind din prevederea sus citată actul judecătoresc de dispoziţie prin care se
soluţionează cererea de revizuire este încheierea judecătorească.
261

pct. 34 din Hotărârea Curţii Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 10
iunie 1996 pe cauza Thomann contra Elveţiei (cererea nr. 17602/91)
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În acest context putem distinge următoarele acte de dispoziţie ale acesteia:
1. de admitere a cererii de revizuire, în cazul respectiv actul judecătoresc contestat
urmează a fi casat, iar cauza rejudecată. În cazul în care la această etapă actul judecătoresc
contestat este executat, ulterior pot apărea dificultăţi cu privire la procedura de întoarcere a
executării silite.262 Importanţa luării în considerare a aspectelor legate de executarea actului
judecătoresc contestat în ordine de revizuire, rezidă în faptul că în cazul admiterii cererii de
revizuire şi ca rezultat al rejudecării cauzei ar putea fi pronunţată o soluţie contrară, prin care
acţiunea înaintată ar putea fi respinsă total sau parţial. Iar în cazul respectiv ar putea apărea
dificultăţi cu privire la întoarcerea executării silite. Motiv din care şi Plenul Curţii Supreme de
Justiţie explică faptul că în situaţia când cererea de revizuire se admite, instanţa va elibera, la
solicitarea părţilor în regim de urgenţă dispozitivul încheierii privind admiterea revizuirii pentru
a se decide asupra executării hotărârii.263 În aceeaşi ordine de idei în circumstanţe excepţionale
reexaminarea unei cauze sau redeschiderea procedurilor s-au dovedit cele mai eficiente, uneori
chiar unice, mijloace pentru realizarea restitutio in integrum;264
2. de respingere a cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă. În acest caz motive pentru
declararea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă serveşte faptul:
- omiterii termenului de declarare prevăzut la art. 450 CPC;
- ca fiind declarată în afara temeiurilor prevăzute la art. 449 CPC sau abuziv adică pentru
aceleaşi temeiuri, potrivit alin. 4 art. 451 CPC;
- ca fiind neîntemeiată – când temeiurile de declarare a cererii de revizuire invocate
potrivit art. 449 CPC nu se adeveresc.
În cazul în care o hotărîre sau o decizie neexaminată în recurs a fost supusă revizuirii,
pricina se judecă, după casarea hotărârii sau deciziei, conform regulilor generale stabilite de
Codul de Procedură Civilă a R. Moldova (alin. 4 art. 453 CPC).
În cazul în care o hotărîre examinată în recurs pentru care nu este prevăzută calea de atac
apelul a fost supusă revizuirii, pricina se trimite, după casarea hotărârii, la rejudecare în instanţa
care a emis hotărârea sau, după caz, în instanţa de recurs, potrivit prevederilor alin. 5 art. 453
CPC.

262

art. 157-160 din Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004, publicat la data de 05.11.2010
în Monitorul Oficial nr. 214-220, art. 704
263
pct. 13 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării
legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire nr.14 din 03.10.2005, publicată în
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.1, pag.4
264
Recomandarea nr. R (2000) 2 a Comitetului de Miniştri statelor membre cu privire la reexaminarea sau
redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (adoptată de
Comitetul de Miniştri la 19 iHYPERLINK "../../../../Application Data/Microsoft/Word/2000"niştrilor) traducere din
varianta engleză a recomandării şi publicată.
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În cazul în care o hotărîre examinată anterior în apel şi în recurs a fost supusă
revizuirii, pricina se trimite, după admiterea cererii de revizuire, la rejudecare în apel sau în
primă instanţă, după caz, potrivit prevederilor alin. 6 art. 453 CPC. Motivaţia de a trimite cauza
la rejudecare în instanţa de apel rezidă în faptul că apelul este devolutiv şi permite rejudecarea
fondului cauzei. În acest caz, în vederea soluţionării cauzei într-un termen rezonabil s-ar justifica
trimiterea cauzei la rejudecare în instanţa de apel. Iar rejudecarea cauzei va fi argumentată de
către prima instanţă doar în cazul în care viciile depistate nu pot fi înlăturate de către instanţa de
apel. Dacă ambele părţi solicită, cauza urmează a fi trimisă spre rejudecare în instanţa de fond
pentru a nu li se îngrădi dreptul la apărare şi implicit pentru a nu le lipsi de dreptul la o cale de
atac.
Astfel, spre exemplu, în cazul când în urma examinării cererii de revizuire s-a depistat
că în proces nu a fost atrasă partea corespunzătoare, pricina se va trimite, după admiterea cererii
de revizuire, la rejudecare în instanţa de fond, ţinând cont de faptul, că în instanţa de apel nu pot
fi atrase noi părţi.
Rezultat al admiterii cererii de revizuire serveşte rejudecarea cauzei. În cazul respectiv
reclamantul nu are obligaţia de a depune din nou o cerere de chemare în judecată şi nici obligaţia
de a achita din nou taxa de stat pentru înaintarea acţiunii. Or, rejudecare constituie un efect sine
qua non al admiterii cererii de revizuire prescris direct de lege care trebuie să ducă la o nouă
rejudecare a cauzei.
Căi de atac asupra actelor de dispoziţie ale instanţei de revizuire. Actul de dispoziţie
al instanţei de revizuire: se pronunţă în camera de deliberare, atât încheierea de admitere a
cererii de revizuire, cât şi cea de declarare a inadmisibilităţii.
Potrivit prevederilor art. 453 CPC încheierea de admitere a cererii de revizuire se supune
căilor de atac o dată cu fondul, în condiţiile legii.
Încheierea de respingere a cererii de revizuire poate fi atacată cu recurs în instanţa
ierarhic superioară, cu excepţia cazurilor în care cererea de revizuire este examinată de Curtea
Supremă de Justiţie, conform prevederilor alin. 3 art. 453 CPC.
Se reţine că, încheierea privind respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă,
pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie este irevocabilă, părţile fiind lipsite de dreptul de a o
ataca cu recurs.
Decizia pronunţată de instanţa de recurs referitor la legalitatea respingerii cererii de
revizuire este irevocabilă şi formal s-ar încadra în obiectul revizuirii potrivit prevederilor art.
446 CPC. Considerăm că acest raţionament din punct de vedere conceptual nu este admisibil.
Motivul ar fi respectarea principiului unicităţii exercitării căii de atac, care presupune că
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dreptul de a exercita o cale de atac este unic şi se epuizează odată cu exercitarea lui, astfel se
asigură securitatea raportului juridic.
În urma rejudecării cauzei după admiterea cererii de revizuire, instanţa de judecată
adoptă o hotărîre, care poate fi supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită
odată cu fondul cauzei.
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TITLUL V. ASPECTE PARTICULARE ALE PROCEDURII CIVILE
§ 1. Procedura ridicării excepţiei de neconstituţionalitate în instanţele de judecată
(V. Zaporojan)
Procedura ridicării excepţiei de neconstituţionalitate permite judecătorului să soluţioneze
situaţiile, cînd în procesul judecării unei cauze părţile sau judecătorul însuşi se confruntă cu o
incertitudine a normelor ce urmează a fi aplicate sub aspectul corespunderii cu Constituţia. În
continuare vom dezvălui particularităţile aplicării acestei proceduri la examinarea cauzelor
civile, considerându-le utile judecătorului.
1. Esenţa excepţiei de neconstituţionalitate
Constituţia deţine o calitate unică în raport cu celelalte acte normative – supremaţia, care
o situează în vârful tuturor instituţiilor politico-juridice din stat. Supremaţia Constituţiei este
statuată din art.7 al Constituţiei: „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o
lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”
Raţiunea, pentru care în justiţia din Republica Moldova se aplică procedura excepţiei de
neconstituţionalitate, rezidă în inadmisibilitatea aplicării actelor normative prezumate
neconstituţionale de către instanţă.
Aceeaşi raţiune a stat la baza primului precedent de control al constituţionalităţii exercitat
în SUA în 1803, care se aplică în acest stat până în prezent, exercitat de instanţele de drept
comun şi numit modelul american de control al constituţionalităţii. În modelul american, dacă în
faţa instanţei de judecată de drept comun se ridică o problemă legată de incertitudinea normei ce
urmează a fi aplicată în cauza pusă pe rol sub aspectul corespunderii cu Constituţia, instanţa are
obligaţia de a suspenda examinarea cauzei de bază, procedează la examinarea cauzei accesorii de
constituţionalitate (dacă ţine de competenţa sa) şi abia după asta, în funcţie de confirmarea
constituţionalităţii, va aplica actul contestat la soluţionarea litigiului.
Pe lângă modelul american, există modelul european de control al constituţionalităţii,
aplicat în multe state, conform căruia justiţia constituţională este exercitată de un organ
specializat – Curtea Constituţională. Acest model a fost conceput şi implementat în Austria în
1920 de constituţionalistul Hans Kelsen. Acest model a fost preluat de Republica Moldova în
1995, după adoptarea Constituţiei la 29 iulie 1994.
În modelul european, spre deosebire de cel american, Curtea Constituţională poate fi
sesizată doar de o autoritate publică, în majoritatea statelor persoana neavînd acces direct la
justiţia constituţională. Din acest motiv, modelul european de control al constituţionalităţii nu
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poate fi exercitat efectiv fără controlul de constituţionalitate al actelor aplicabile în cauze
judiciare concrete, ce se află pe rolul instanţelor de judecată de drept comun. Acest fapt a
determinat aplicarea în modelul european a celui amerian de control al constituţionalităţii, care,
însă, se numeşte excepţie de neconstituţionalitate.
Denumirea de excepţie îşi are originea în alte proceduri care se soluţionează pe cale de
excepţie, dar şi în faptul că actele normative ale autorităţilor publice se bucură de prezumţia
constituţionalităţii, iar alegaţiile de neconstituţionalitate ale părţilor în proces, sau incertitudinea
judecătorului în acest sens, reprezintă situaţii de excepţie. Din aceste considerente devierile de la
regula constituţionalităţii se soluţionează pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, care
reprezintă o procedură similară excepţiei de ilegalitate, dar exercitată la grad superior.
Astfel, excepţia de neconstituţionalitate, reprezintă o acţiune procesuală de apărare, prin
care Curtea Constituţională este sesizată asupra neconcordanţei unor dispoziţii legale, aplicabile
sau deja aplicate în cauza dedusă judecăţii, cu dispoziţiile Constituţiei.
Pentru Republica Moldova, excepţia de neconstituţionalitate reprezintă o cale de acces
indirect al persoanei, prin intermediul instanţelor de drept comun la justiţia constituţională,
pentru sesizarea actelor normative prin care se încalcă drepturile sale. Procedura excepţiei de
neconstituţionalitate, ca urmare a faptului că norma de drept este supusă controlului de
constituţionalitate aplicativ la cazul concret dedus judecăţii, mai este numită – controlul concret
de constituţionalitate.
În acest context, este necesar de menţionat că excepţia de neconstituţionalitate şi pentru
judecător este unica procedură la care poate recurge atunci când există dubii asupra
constituţionalităţii unei norme legale. Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prin Hotărîrea
explicativă nr.2 din 30.01.1996 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova”, a dat o interpretare proprie art.7 din
Constituţie, oferind judecătorului şi alte soluţii în acest sens, însă pentru alte situaţii. Conform
hotărârii: „Reieşind din această prevedere constituţională, instanţele judecătoreşti, la efectuarea
justiţiei, urmează să aprecieze conţinutul legii sau al altui act juridic ce reglementează raporturile
juridice litigioase şi, în cazurile necesare, aplică Constituţia ca act juridic normativ cu acţiune
directă.” Tot aici, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a evidenţiat 2 cazuri, când instanţa aplică
direct Constituţia: „a) dacă prevederile Constituţiei, ce urmează să fie aplicate, nu conţin indicaţii
referitor la adoptarea unei legi speciale, ce ar reglementa aplicarea acestor prevederi ale
Constituţiei; b) dacă instanţa judecătorească stabileşte că legea care a fost adoptată până la
intrarea în vigoare a Constituţiei, 27 august 1994, contravine prevederilor ei”.
Primul caz se referă la procedura analogiei legii sau a dreptului (dacă într-un domeniu
nereglementat de lege se aplică un principiu sau o normă constituţională). Prin cel de-al doilea
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caz, însă, Plenul recomandă judecătorului să soluţioneze personal litigiul de neconstituţionalitate
a actului adoptat anterior actualei Constituţii. Este de menţionat că această recomandare este în
concordanţă cu art.31 alin.(2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, care nu permite Curţii
Constituţionale să examineze constituţionalitatea actelor adoptate până la intrarea în vigoare a
Constituţiei. Cu toate acestea, considerăm că atât norma menţionată a Codului, cât şi
recomandarea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu corespunde art.134 alin.(1) din Constituţie,
conform căruia: „Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în
Republica Moldova.”
2. Bazele constituţionale ale procedurii excepţiei de neconstituţionalitate în Republica
Moldova
Procedura excepţiei de neconstituţionalitate este consfinţită prin art.135 alin.(1) lit.g) din
Constituţie, potrivit căruia Curtea Constituţională: „g) rezolvă cazurile excepţionale de
neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie”. Din conţinutul
acestei norme putem deduce că, aparent, orice act juridic care nu corespunde Constituţiei poate fi
contestat pe calea excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, tot din conţinutul acestei
norme constituţionale, rezultă că unicul subiect cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale
asupra excepţiilor de neconstituţionalitate este Curtea Supremă de Justiţie. Trebuie de menţionat,
că în Constituţie nu au fost indicate corect nici actele ce pot fi atacate, nici autoritatea ce poate
sesiza Curtea Constituţională.
Prima deficienţă se referă la actele care pot fi contestate prin procedura excepţiei de
neconstituţionalitate, deoarece în art. 135 alin.(1) lit. g) constituanta legislativă a folosit sintagma
„acte juridice”, iar practica operează cu sintagma „acte normative”. Curtea Constituţională a
soluţionat această problemă în favoarea practicii de jurisdicţie constituţională. Astfel, prin
Hotărîrea

nr.15

din

06.05.1997

Curtea

a

constatat

că

„sintagma

„excepţia

de

neconstituţionalitate”, în sensul dispoziţiei art. 135 alin. (1) lit. g) din Constituţie, poate fi
interpretată ca procedura de iniţiere de către instanţele de judecată, la iniţiativa părţilor sau din
oficiu, a controlului conformităţii unei legi sau altui act

normativ, în întregul său ori în

majoritatea cazurilor parţial, cu normele constituţionale”. În final, în acest sens, Curtea a hotărât:
„Curtea Supremă de Justiţie e în drept să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la controlul
constituţionalităţii tuturor actelor prevăzute în art.135 alin. (1) lit. a) din Constituţia Republicii
Moldova”.265 Astfel, prin ridicarea excepţiilor de neconstituţionalitate poate fi exercitat controlul
constituţionalităţii „legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii
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Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte”.
Cât priveşte partea a doua a normei, privind autoritatea competentă a sesiza Curtea
Constituţională asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, această problemă rămâne nerezolvată,
cu acest drept Constituţia abilitând de numai Curtea Supremă de Justiţie. Necesitatea de a acorda
tuturor instanţelor de judecată dreptul de a sesiza Curtea Constituţională direct, fără
intermedierea Curţii Supreme de Justiţie, se discută în cercurile de specialitate din momentul
instituirii procedurii excepţiei de neconstituţionalitate. În această ordine de idei, Valeriu Zubco a
sugerat ideea de a expune lit. g) alin. (1) art. 135 din Constituţie în următoarea redacţie: „rezolvă
cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a legilor, sesizate de instanţele judecătoreşti”. 266 În
anul 2002, analizând, la cererea Centrului de Cooperare Juridică Internaţională din Olanda,
cadrul normativ al Republicii Moldova privind jurisdicţia constituţională, dr. Karl-Georg
Zierlein, Director la Tribunalul Constituţional Federal al Germaniei, a relatat: „Dacă autorităţile,
care trebuie sesizate în prealabil, doar ar transmite Curţii Constituţionale plângerile cetăţenilor,
care le-au fost adresate, fără a le examina, atunci ele (de exemplu, Curtea Supremă) ar retrograda
la nivelul unor simple „oficii poştale”, ceea ce nu ar fi just în raport cu poziţia şi sarcinile ce le
revin”.267
3. Reglementarea procedurii excepţiei de neconstituţionalitate în Codul de procedură
civilă. Evoluţia legislativă.
Iniţial, noul CPC a reglementat procedura excepţiei de neconstituţionalitate conform
art.11 din Codul din 1964 în redacţia unei legi din 1996 prin care s-a instituit excepşia pentru
prima dată. Această normă prevedea că, la propunerea instanţei de judecată, Curtea Supremă de
Justiţie sesizează Curtea Constituţională asupra unui act ce urmează a fi aplicat la o cauză
concretă.
În consecinţă, intenţia legislatorului de a acorda instanţelor dreptul de sesizare directă a
Curţii Constituţionale, prin modificările din 21.07.2006,268 a fost realizată în art. 121 , intitulat
„Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate” din Codul de procedură civilă. Conform variantei
respective, orice instanţă de judecată avea posibilitatea de a ridica excepţia de
neconstituţionalitate prin sesizarea directă a Curţii Constituţionale. Astfel, aparent, cercul
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instanţelor competente de a sesiza Curtea Constituţională s-a extins, orice instanţă judecătorească
avînd dreptul de a sesiza Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de
neconstituţionalitate din oficiu sau la cererea unei părţi în proces. Raportând prevederile Codului
la textul constituţional, ulterior s-a constatat incompatibilitatea lor. Or, textul constituţional
permite doar Curţii Supreme de Justiţie sesizarea Curţii Constituţionale asupra excepţiilor de
neconstituţionalitate, fapt explicat de Curtea Constituţională în 2007 în decizia de respingere a
sesizării judecătoriei Făleşti privind excepţia de neconstituţionalitate.269
Prin Legea nr.155 din 05.07.2012,270 art.121 din CPC a fost modificat şi adus în
conformitate cu normele constituţionale, obligând Curtea Supremă de Justiţie doar să transmită
Curţii Constituţionale sesizarea formulată de instanţa de judecată, în faţa căreia a fost ridicată
excepţia: „Dacă în procesul judecării pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi
aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii
Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului normativ este de competenţa Curţii
Constituţionale, instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale, pe care o
transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie”. Astfel, sarcina de a motiva sesizarea în
faţa Curţii Constituţionale a fost pusă în seama instanţei de judecată, iar Curtea Supremă de
Justiţie are obligaţia doar să transmită sesizarea Curţii Constituţionale.
Actuala formulă a art.121 din CPC, în viziunea noastră, de asemenea conţine un neajuns,
prin formula: „Dacă în procesul judecării pricinii se constată […]”, repetând greşelile comise în
normele anterioare. Astfel, cuvântul „a constată” presupune, conform dicţionarelor explicative,
„a stabili realitatea, adevărul unui fapt, starea unui lucru”. Astfel, conjuncţia „dacă”, împreună cu
termenul „constată”, permite judecătorului să interpreteze această normă ca un drept discreţionar
al instanţei de a ridica excepţia de neconstituţionalitate. Constatarea contradicţiei unei norme cu
prevederile Constituţiei de o instanţă judiciară presupune deja un control de constituţionalitate,
atribuţie care, potrivit Constituţiei, revine exclusiv Curţii Constituţionale. Or, dacă judecătorul
respinge demersul privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate pe alte motive decât cele de
formă, instanţa deja exercită jurisdicţia constituţională, deoarece prin această încheiere se
recunoaşte indirect constituţionalitatea normei invocate. Această interpretare este în contradicţie
cu norma alin.(1) art.134 din Constituţie, citată anterior, conform căreia „Curtea Constituţională
este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova”. Considerăm că
legislatorul, respectînd prevederile Constituţiei, în locul termenului „se constată”, trebuia să
aplice termenul „se prezumă”, „se invocă” sau „se pretinde”.
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Acest aspect a fost discutat anterior în literatura de specialitate cu referire la alin. (2) art.
121 din CPC, în precedenta redacţie, care acorda Curţii Supreme de Justiţie dreptul de a sesiza
Curtea Constituţională „dacă” va considera că propunerea „este întemeiată”. În legătură cu acest
drept al Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova, expertul dr. Karl-Georg Zierlein a
remarcat: „Dacă asemenea autorităţi dobândesc (eventual până la nivelul Curţii Supreme a ţării)
competenţa de a decide în privinţa admisibilităţii cererii (sau lipsei de perspective sub aspectul
normelor de drept material), atunci o parte a competenţelor Curţii Constituţionale ar fi transmise
către autorităţile menţionate, în acest caz practic ar exista două instanţe diferite pentru
soluţionarea litigiilor constituţionale.” Acelaşi autor, referindu-se la oportunitatea acestui
mecanism pentru cetăţeni, a remarcat: „din punctul de vedere al cetăţeanului, dreptul ce i-a fost
conferit de a sesiza Curtea Constituţională s-ar dovedi în practică doar o „armă boantă”.271
Ţinem să menţionăm că art.7 din Codul de procedură penală nu a fost modificat încă, însă
el acorda din start, ca şi actuala redacţie a art.121 din CPC, instanţei de judecată dreptul
discreţionar de a admite declanşarea excepţiei de neconstituţionalitate. Art.7 alin.(3) din CPP
complică raporturile dintre instanţa de judecată şi Curtea Supremă de Justiţie, referitor la aceste
proceduri, prin faptul că obligă instanţa de judecată numai să informeze Curtea Supremă de
Justiţie, iar ultima are obligaţia să formuleze sesizarea la Curtea Constituţională. În această
situaţie, este iminent pericolul apariţiei unui conflict de opinii între judecătorul instanţei şi
judecătorul instanţei supreme privind existenţa excepţiei sau motivarea ei.
Practica aplicării acţiunilor respective la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate ne
demonstrează că neajunsurile semnalate vor constitui şi în continuare nişte obstacole pentru
sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate de către persoane sau de către
instanţe. În acelaşi timp, aceste neajunsuri pot fi tratate ca filtre, părţile pozitive ale cărora
nefiind posibil de neglijat atît pentru justiţia de drept comun, cât şi pentru justiţia constituţională
din Republica Moldova. Astfel, prima – instanţa de drept comun – este ferită de fenomenul
tergiversării cauzelor prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate, iar a doua – Curtea
Constituţională – este protejată de o suprasolicitare. Spre exemplu, în România aplicarea mai
largă a acestei proceduri a dus la un impact serios, necesitând intervenţia legislativului pentru a
diminua fenomenul tergiversării şi supraaglomerării Curţii Constituţionale (în urma excluderii
obligaţiei instanţei de a suspenda examinarea cauzei, numărul excepţiilor de neconstituţionalitate
s-a redus de la 8823 în 2009, la 1663 în 2011272). Pentru comparaţie, vă informăm că de la
fondare – 1995 până în prezent Curtea Supremă de Justiţie a depus la Curtea Constituţională a
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Republicii Moldova de 47 excepţii de neconstituţionalitate, diferenţa enormă fiind o dovadă a
imperfecţiunii acestei proceduri şi a pasivităţii constituţionale a celor implicaţi în procesul de
înfăptuire a justiţiei.
4. Particularităţile procedurii de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate în instanţele
de judecată
Analizînd

prevederile

legale,

care

reglementează

ridicarea

excepţiei

de

neconstituţionalitate, deducem unele trăsături specifice ale excepţiei de neconstituţionalitate în
Republica Moldova.
Excepţia de neconstituţionalitate este o procedură de exercitare a controlului
constituţionalităţii, care poate fi ridicată numai de către instanţa de judecată sau cu acordul ei, în
cazul unui proces judiciar declanşat, în care judecătorul prezumă sau partea pretinde că legea sau
o dispoziţie a ei, ce urmează a fi aplicată în cauza în curs de examinare, nu corespunde rigorilor
Constituţiei. Judecătorul utilizează această procedură în baza obligaţiei sale fundamentale de a
respecta supremaţia Constituţiei. Pentru partea în proces, însă, acesta este un drept prin
intermediul căruia el poate dobândi respectarea de către instanţă a dreptului său constituţional.
Excepţia de neconstituţionalitate este un procedeu defensiv – de apărare a drepturilor şi
libertăţilor, pentru utilizarea căruia este necesar ca legea să se aplice şi să se poată ataca la
neconstituţionalitate.273
Excepţia de neconstituţionalitate este un drept important pentru cetăţean, deşi insuficient.
Profesorul Ion Deleanu a ilustrat insuficienţa excepţiei, afirmând că „este imoral şi logic
inadmisibil ca persoanei să i se pretindă mai întâi să fie victima unei legi neconstituţionale pentru
ca abia după aceea s-o poată acţiona în justiţie”.274 Însă, în caz că o lege, ce contravine
Constituţiei, nu a făcut obiectul controlului de constituţionalitate din lipsa sesizării, numai
excepţia o poate împiedica să producă efecte nocive, cel puţin pentru persoana concretă, a cărei
cauză se află pe rol în instanţa de judecată.
Propunerea privind necesitatea efectuării controlului de constituţionalitate al actului
normativ poate fi ridicată numai în faţa instanţei de judecată, care, în numele statului,
înfăptuieşte justiţia. În sens larg, instanţele judecă toate cauzele privind raporturile juridice
civile, administrative şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă
competenţă.275 Acelaşi sens îl comportă şi art. 115 din Constituţie, în care se concretizează
instanţele.
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Analizând cercul de persoane ce poate iniţia această procedură, Curtea Constituţională a
Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.15 din 6 mai 1997, a interpretat noţiunea de „excepţie de
neconstituţionalitate”, arătând că aceasta „poate fi invocată atât din iniţiativa părţilor, cât şi din
oficiu de instanţa de judecată. În opinia Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate
este o procedură de iniţiere de către instanţa de judecată ordinară, la iniţiativa părţilor sau din
oficiu, a controlului de constituţionalitate şi se numeşte „excepţie”, deoarece această procedură
este o abatere de la regula generală”.
Din această interpretare a Curţii Constituţionale, care are caracter oficial, rezultă că
numai judecătorul din oficiu sau părţile în proces pot iniţia ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate. Astfel, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate revine atât părţilor în
proces, inclusiv reprezentanţilor acestora, drepturile şi interesele cărora pot fi afectate prin
aplicarea la soluţionarea cauzei a unei norme neconstituţionale, cât şi instanţelor de judecată din
oficiu, care, respectând principiul supremaţiei Constituţiei, nu sunt în drept să aplice o normă
prezumată drept neconstituţională. Suntem de părerea că în rândul acestor subiecţi, dacă nu ar fi
fost hotărârea respectivă de interpretare a Curţii Constituţionale, ar putea fi incluşi şi alţi
participanţi la proces, în special, procurorul în procesul civil.
Partea în proces poate iniţia această procedură în baza unui demers motivat, depus în
instanţa care examinează cauza. Autorul excepţiei trebuie să ceară constatarea faptului că
dispoziţia legală aplicabilă într-o cauză este neconstituţională şi trebuie să fie declarată nulă.
Judecătorul are obligaţia să expună asupra demersului o încheiere motivată de acceptare sau
refuz. Or, în baza principiului supremaţiei Constituţiei, instanţa de judecată nu este în drept să
aplice o normă ce se prezumă că este contrară acesteia.
Excepţia de neconstituţionalitate, invocată în faţa instanţei, este o chestiune prejudicială,
care se limitează la problema constituţionalităţii actului normativ aplicabil litigiului. Sesizarea
Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de
neconstituţionalitate.
Având în vedere principiul supremaţiei Constituţiei, considerăm că instanţa de judecată
nu poate respinge demersul persoanei de a sesiza Curtea Constituţională, decât în cazuri evident
abuzive, când prin demers se urmăreşte tergiversarea examinării cauzei, sau dacă partea nu poate
sau nu doreşte să motiveze clar alegaţiile de neconstituţionalitate. În acest fel, orice alt motiv de
respingere a demersului poate fi interpretat ca un control de constituţionalitate, prin care norma
contestată a fost declarată constituţională. În acest sens, constituţionalistul român Ion Deleanu
explică: „Dacă nu ar sesiza Curtea, judecătorul administrativ ar avea două soluţii, ambele
inadmisibile: să ignore excepţia şi să rezolve litigiul fără soluţionarea ei prealabilă; să rezolve el
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însuşi excepţia de neconstituţionalitate, dobândind astfel prerogative superioare faţă de cele ale
instanţei judecătoreşti”.
Încheierea judecătorului privind respingerea solicitării de ridicare a excepţiei de
neconstituţionalitate în baza prevederilor articolelor 359 şi 423 poate fi atacată numai împreună
cu fondul cauzei, ceea ce, în opinia noastră, nu este just, având în vedere importanţa procedurii.
Vom evidenţia că excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată nu numai în orice
instanţă de judecată, dar şi la orice etapă a procesului (în prima instanţă, în instanţa de apel şi în
instanţa de recurs), precum şi la etapa de executare a hotărârii judecătoreşti. Această opinie,
ridicarea excepţiei la etapa executării hotărârii judiciare, constituie o inovaţie, care are dreptul la
existenţă pe motiv că justiţia pentru persoană finalizează odată cu executarea hotărârii.
Practica judiciară, menţionează Victor Puşcaş în unul din articolele sale, în care
abordează această problemă, confirmă că pare a nu fi înţeles faptul că această procedură poate fi
iniţiată la toate etapele de înfăptuire a justiţiei,276 aducînd şi un exemplu: în şedinţa Curţii de
Apel Chişinău L.E. a înaintat un demers privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în
privinţa art. 33 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998. La 15 iunie 2004,
neexaminând demersul, Curtea de Apel Chişinău a respins ca nefondată cererea de chemare în
judecată de către L.E. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Întrucât Curtea de Apel
n-a examinat demersul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, L.E. a contestat hotărârea
în Curtea Supremă de Justiţie. La 6 octombrie 2004 Colegiul civil şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie a casat hotărârea instanţei de fond şi a remis pricina la rejudecare
pe motivul încălcării art. 203 alin.(1) CPC (neexaminarea demersului). În cadrul rejudecării
cauzei, instanţa de fond a iniţiat procedura excepţiei de neconstituţionalitate.277
După cum constată Valeriu Zubco, „dacă incidentul de neconstituţionalitate a fost ridicat
în faţa instanţei de fond, iar aceasta îşi motivează refuzul de a suspenda procesul şi a se adresa
Curţii Supreme de Justiţie pentru a solicita sesizarea Curţii Constituţionale, partea care a ridicat
excepţia este în drept s-o repete, pe calea apelului, chiar dacă în exercitarea acestei căi nu
formulează şi alte motive de casare. Dacă excepţia a fost ridicată pentru prima oară în faţa
instanţei de apel, iar aceasta n-o primeşte, partea care a invocat-o este în drept s-o repete în
cadrul motivelor de casare invocate în recurs, chiar dacă pe această cale nu invocă şi alte motive.
Şi aceasta pentru simplul motiv că, fiind o excepţie de ordine publică, poate fi ridicată în orice
fază a procesului”.278 Această idee este corectă şi decurge din faptul că instanţa judecătorească
este responsabilă de rezolvarea corectă a cauzei, ea nu este în drept să aplice legi şi alte acte
276

PUŞCAŞ, Victor. Unele probleme privind excepţia de neconstituţionalitate. În: Revista naţională de drept, 2006,
nr.4, p.10-15.
277
Scrisoarea de respingere. PCC- nr. 05/7g; 14.04.2005. Curtea Constituţională; Arhiva Curţii Constituţionale.
278
ZUBCO, Valeriu. Curtea Constituţională – unica autoritate politico – jurisdicţională. Chişinău: Tipografia
Centrală, 2000. p.163, 247 p.

421

normative ce contravin Constituţiei. În această ordine de idei, orice instanţă, la orice etapă a
procesului, este obligată să verifice constituţionalitatea actului normativ aplicabil, aşa cum
Parlamentul este obligat să verifice constituţionalitatea proiectelor de legi.
Din moment ce apare prezumţia neconstituţionalităţii actului ce urmează a fi aplicat la
examinarea litigiului, instanţa admite demersul printr-o încheiere şi, conform art.121 din CPC,
formulează ea însăşi sesizarea pe numele Curţii Constituţionale. Faptul că judecătorul însuşi,
care a ajuns la concluzia că excepţia este justificată, are obligaţia să motiveze sesizarea la Curtea
Constituţională este o inovaţie benefică atât pentru părţile implicate în conflict, cât şi pentru
instanţă. Astfel, Curtea poate afla din prima sursă care sunt concluziile instanţei privind
oportunitatea controlului de constituţionalitate în cauza examinată.
Este momentul să precizăm că CPC nu reglementează clar necesitatea emiterii de către
judecător a unei încheieri şi, separat, a unei sesizări. Întrebarea este justificată, deoarece, de
exemplu, în România, unde există o reglementare legală similară, instanţa este obligată să
depună la Curtea Constituţională numai o încheiere, care are calitatea de sesizare. Având în
vedere practica anterioară privind procedura excepţiei de neconstituţionalitate, considerăm că în
sensul art.121 din CPC, instanţa trebuie să adopte o încheiere motivată cu privire la
admisibilitatea demersului privind ridicarea excepţiei şi o sesizare cuprinzând motivele de
neconstituţionalitate a normei contestate.
Încheierea instanţei ar trebui să cuprindă: competenţa instanţei de a examina cauza de
bază, punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei privind aplicabilitatea
normei contestate în cauza aflată pe rol, legătura cauzală între prevederile contestate şi norma
constituţională invocată şi expunerea dovezilor depuse de părţi. Atunci când excepţia este
ridicată din oficiu, încheierea ar mai trebui să conţină motivele de bază de neconstituţionalitate,
precum şi argumentele părţilor şi dovezile necesare.
La formularea sesizării, judecătorul trebuie să ţină cont de cerinţele legale, astfel încât
sesizarea să corespundă acestora după formă, pentru a putea fi acceptată de Curtea
Constituţională. Condiţiile de admisibilitate stipulate în art.39 din Codul jurisdicţiei
constituţionale, cuprinzând formularea sesizării în limba de stat, denumirea Curţii
Constituţionale, numele subiectului sesizării, obiectul sesizării, împrejurările pe care subiectul îşi
întemeiază cerinţele, cerinţele sesizării, actele şi datele referitoare la obiectul sesizării.
Referitor la conţinutul sesizării, din prevederile art.121 al CPC, corelate cu art.135 alin.(1)
lit.g) din Constituţie rezultă că sesizarea trebuie să fie întocmită de judecătorul în faţa căruia a
fost ridicată excepţia, dar în numele Curţii Supreme de Justiţie (aşa cum prevede Constituţia).
În sesizare instanţa trebuie să indice nu numai dispoziţiile legale pe care le consideră
neconstituţionale, dar şi dispoziţiile constituţionale care au fost încălcate. Motivarea sesizării este
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condiţia cea mai importantă, care necesită a fi respectată, judecătorul având obligaţia să
demonstreze legătura cauzală între norma legală contestată şi norma constituţională invocată,
precum şi motivele de neconstituţionalitate raportate la cauza judiciară aflată pe rolul instanţei.
În sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate se vor aduce argumente privind impactul
dispoziţiilor legale contestate asupra soluţionării cauzei aflate pe rol, altfel Curtea ar putea
considera sesizarea inadmisibilă, deoarece „vizează o abordare in abstracto a problemelor de
compatibilitate a unei norme din legea organică cu Legea Supremă, care nu are legătură cu
fondul litigiului principal, fiind o actio popularis, care este inoperabilă în cadrul rezolvării
cazurilor excepţionale de neconstituţionalitate, spre deosebire de controlul ordinar al
constituţionalităţii normelor”.279
Dacă această motivare lipseşte, Curtea Constituţională trebuie să respingă sesizarea,
deoarece

fără

cunoaşterea

motivelor

este

cu

neputinţă

efectuarea

controlului

de

constituţionalitate. Curtea Constituţională nu este competentă să se pronunţe asupra unor
temeiuri de neconstituţionalitate, pe care autorul excepţiei nu le invocă şi care nu rezultă implicit
sau explicit din motivele aduse în sprijinul excepţiei. Instanţa de contencios constituţional nu
este în măsură să se substituie părţii cu privire la invocarea unor motive de neconstituţionalitate,
deoarece ar exercita astfel un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil. Or, în cazul când
motivele de control sunt enunţate de autoritatea care ulterior trebuie să le analizeze, aceasta ar fi
o veritabilă autosesizare.
Mai mult ca atât, judecătorul trebuie să explice prin prisma căror circumstanţe de fapt ale
cauzei aflate pe rol, trebuie interpretate normele constituţionale invocate. Aceasta este important,
deoarece în cazul în care va considera norma din lege constituţională, va Curtea Constituţională,
ar trebui să explice judecătorului de drept comun, în ce mod trebuie să fie interpretată norma
constituţională aplicativ la norma de drept contestată pentru a nu leza dreptul persoanei garantat
de Constituţie.
O altă problemă, ce poate să apară în faţa judecătorului, pentru a decide ridicarea
excepţiei, este dreptul instanţei de a ataca norma legală care deja a fost obiectul controlului de
constituţionalitate şi a fost recunoscută de Curte drept constituţională. Având în vedere că
excepţia de neconstituţionalitate reprezintă o formă concretă de control, aplicativ la cazul dedus
judecăţii, considerăm că pe excepţia de neconstituţionalitate, dacă sunt invocate circumstanţe
diferite de cele precedente, judecătorul poate sesiza repetat norma legală. Astfel, fiind aplicată la
un cerc de subiecţi, normă legală poate fi constituţională, însă raportată la alţi subiecţi, aceasta
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poate fi neconstituţională. Spre exemplu, o normă aplicată persoanelor cu dizabilităţi fizice poate
fi neconstituţională prin prisma dreptului constituţional la libera circulaţie în raport cu aplicarea
aceleiaşi norme faţă de categoriile de persoane fără deficienţe. Aceiaşi situaţie există şi atunci
când normele legale se aplică în circumstanţe de fapt diferite.
După formularea sesizării, conform noii redacţii a art.121 al CPC, judecătorul de drept
comun trebuie să o transmită Curţii Constituţionale prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.
Această prevedere legală, pare neclară dar a fost o soluţie benefică, un compromis, pentru ca, la
nivel practic, instanţele să sesizeze direct Curtea Constituţională. Având în vedere cerinţele
art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie şi art.16 lit.b) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie, Plenul Curţii, cel puţin formal, trebuie să adopte o hotărâre, prin care să accepte
sesizarea şi, fără a intra în detaliile excepţiei de neconstituţionalitate, să sesizeze Curtea
Constituţională .
Ţinem să menţionăm că noua redacţie a art.121 al CPC constituie un pas înainte, pentru că
instanţa, dacă nu de jure, cel puţin de facto, poate sesiza direct Curtea Constituţională. Credem
că la momentul oportun Constituţia va fi revizuită în acest sens şi dreptul de a sesiza Curtea
Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate, fără intermedierea Curţii Supreme de
Justiţie, îl vor avea şi părţile din dosar, aşa cum este în cazul Rusiei.
Atât CPC, cât şi Codul jurisdicţiei constituţionale nu prevăd obligativitatea transmiterii
dosarului din instanţa de drept comun Curţii Constituţionale. Având în vedere că excepţia de
neconstituţionalitate este un control concret de constituţionalitate, judecătorul constituţional
trebuie să dispună de toate materialele asupra dosarului din instanţa de drept comun. Din aceste
considerente, de obicei, Curtea Supremă de Justiţie împreună cu sesizarea privind excepţia de
neconstituţionalitate trimite şi dosarul. În orice caz, Curtea Constituţională insistă să-i fie
expediat dosarul pe majoritatea cauzelor.
Având în vedere practica anterioară de examinare a excepţiilor de neconstituţionalitate şi
actuala procedură de formulare a sesizării de către judecătorul instanţei care examinează cauza
de drept comun, apare o altă întrebare:. Cine va susţine sesizarea în instanţă ? Anterior această
acţiune era exercitată de judecătorul Curţii Supreme de Justiţie care raporta cauza Plenului. În
situaţia când acest judecător era raportor şi în cauza aflată pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, din
pledoariile acestuia în faţa ambelor curţi, se crea impresia că acest judecător este părtinitor la
examinarea cauzei de bază. Din actuala redacţie a art.121 CPC rezultă că sesizarea ar trebui să
fie prezentată în Plenul Curţii Constituţionale de judecătorul ce a formulat sesizarea, pentru că
nici o normă legală nu desemnează cine poate fi reprezentantul Curţii Supreme de Justiţie la
Curtea Constituţională.
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Credem că în situaţia când excepţia de neconstituţionalitate este iniţiată de un judecător,
sesizarea ar trebui să fie susţinută de un consultant al Curţii Supreme de Justiţie, iar când această
iniţiativă vine de la o parte în proces, sesizarea ar trebui să fie susţinută de avocatul acestei părţi.
Această ultimă situaţie indirect intră în contradicţie cu art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie
(conform căreia Curtea Constituţională trebuie să fie sesizată de Curtea Supremă de Justiţie),
însă această procedură pare a fi mai legitimă decât dacă judecătorul raportor în cauza de drept
comun ar pleda în faţa Curţii Constituţionale.
Soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate este singurul aspect propriu-zis judiciar
în competenţa instanţelor de jurisdicţie constituţională. Prin această procedură instanţele de
jurisdicţie constituţională se implică în procesul civil, penal, de contencios administrativ sau
economic, substituindu-se instanţei de judecată prin preluarea asupra sa a excepţiei de
neconstituţionalitate a actelor normative în procesele în care s-a ridicat această excepţie.280
Aceste considerente trebuie să determine Curtea Constituţională să examineze excepţiile de
neconstituţionalitate după o procedură specială, cu prezenţa în şedinţa Curţii a părţii în procesul
de drept comun care a invocat excepţia. Actualmente, art.20 alin.(6) din Codul jurisdicţiei
constituţionale obligă Curtea Constituţională doar să informeze părţile în cauza de bază că „au
dreptul să ia cunoştinţă de toate materialele dosarului”. Alte drepturi procesuale pentru aceste
persoane nu sunt prevăzute de Codul jurisdicţiei constituţionale.
Excepţia de neconstituţionalitate creează un raport triunghiular între „partea” aflată în
proces şi ale cărei drepturi sau interese au fost eventual lezate printr-o normă neconstituţională,
instanţa în faţa căreia se invocă excepţia de neconstituţionalitate şi instanţa chemată să hotărască
asupra ei – Curtea Constituţională. Ea se rezolvă în cadrul unei relaţii determinate dintre
judecătorul a quo (judecătorul în procesul principal) şi judecătorul a quem (judecătorul care
soluţionează excepţia de neconstituţionalitate).281
Curtea Constituţională, în baza considerentelor expuse, ar trebui să fie obligată prin lege să dea
răspuns la întrebările de ordin constituţional ale judecătorului de drept comun pe care acesta este
necesar să le soluţioneze în cauza de bază. Astfel, Curtea, într-o hotărâre explicativă, a stabilit că
„excepţia de neconstituţionalitate exprimă o legătură organică, logică între problema de
constituţionalitate şi fondul litigiului principal”. În prezent, însă, Codul jurisdicţiei
constituţionale nu face deosebire între procedura de examinare a cauzelor sesizate pe calea
controlului abstract de constituţionalitate şi cele în procedura excepţiei de neconstituţionalitate.
Practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale referitor la excepţiile de neconstituţionalitate
demonstrează că ea nu a ţinut cont permanent de faptul că „prerogativa de a rezolva cazurile
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excepţionale de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.g) din
Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ţinînd
cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru
soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată”.282
După examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, hotărârea Curţii Constituţionale, care
intră în vigoare la data adoptării, este transmisă instanţei, care la examinarea cauzei se va
conduce atât de dispozitivul hotărârii, cât şi de motivările Curţii în drept, care sunt obligatorii
pentru instanţă. Anume în partea descriptivă a hotărârii Curţii Constituţionale judecătorul poate
găsi răspuns la cele mai importante probleme de constituţionalitate legate de litigiul principal.
Uneori judecătorul poate rămâne dezamăgit de actuala procedură a excepţiei de
neconstituţionalitate, deoarece în cazul în care la adoptarea hotărârii Curţii Constituţionale se
înregistrează paritate de voturi, iar examinarea cauzei poate dura 6 luni, problema rămâne în
punctul din care a pornit. În această situaţie judecătorul instanţei de drept comun, va examina
cauza, inclusiv în aspectul constituţionalităţii, conform intimei sale convingeri, de un real folos
fiindu-i motivaţia hotărârii expusă de judecătorii constituţionali împărţiţi în două tabere. Cu toate
că legea nu prevede acest lucru, Curtea Constituţională, în practica sa, dacă se înregistrează
paritate de voturi, expune în hotărâre ambele poziţii ale judecătorilor.
În final, ne vom referi la practica altor state în care instanţele de judecată sunt abilitate cu
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate.
Astfel, în Austria funcţionează un sistem mixt: instanţele superioare de justiţie dispun de
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională asupra constituţionalităţii normelor cu putere de lege,
iar orice instanţă – asupra normelor regulamentare.
În majoritatea ţărilor europene toate instanţele judecătoreşti pot sesiza direct Curtea
Constituţională. Între acestea se numără Albania, Andora, Belgia, Bosnia-Herţegovina,
Germania, Italia, Liechtenstein, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Turcia, Rusia,
România, Spania, Lituania, Ungaria, Republica Cehă, Georgia şi altele.
În eventualitatea revizuirii Constituţiei, prin acordarea dreptului de a sesiza Curtea
Constituţională oricărei instanţe de judecată, adică prin modificarea lit.g) alin.(1) art.135,
mecanismul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate ar fi fost mult mai simplu şi mai
eficient, dat fiind faptul că nu ar mai fi necesar de a atrage în această procedură o verigă
suplimentară din sistemul judiciar. Dar până atunci rămânem faţă în faţă cu un şir de probleme
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legate de procedura de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, cauzate în special de modul
de reglementare a acestei proceduri în Legea Supremă.
§ 2. Particularităţile sesizării Curţii Constituţionale de către Curtea Supremă de Justiţie şi
procedura de examinare a acesteia (A. Arseni)
Preliminări:

1. Practica mondială a controlului constituţionalităţii legilor cunoaşte două modele. Urmare
a invocării excepţiei de constituţionalitate de către o parte din proces, procedura şi consecinţele
sunt diferite în cadrul celor două sisteme de control al constituţionalităţii legilor.
În modelul american, în condiţiile unui control difuz, instanţele judecătoreşti examinează
şi se pronunţă asupra tuturor aspectelor unui litigiu, inclusiv şi al excepţiei de
neconstituţionalitate. Decizia instanţei judecătoreşti asupra incidentului de neconstituţionalitate
are un caracter relativ, adică produce efecte juridice doar asupra acestui caz.
În modelul european, în cazul invocării excepţiei de neconstituţionalitate, instanţele
judecătoreşti sunt obligate să detaşeze dintre incidentele litigiului „chestiunea prejudicială" a
neconstituţionalităţii şi să o transmită spre competenţă şi exclusivă rezolvare Curţii sau
Tribunalului constituţional.
Republica Moldova a acceptat modelul european de jurisdicţie constituţională şi, deci,
excepţia de neconstituţionalitate ţine doar de exclusivă competenţă a Curţii Constituţionale şi se
încadrează în una din funcţiile Curţii.
Aceasta deoarece, conform art. 134 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova una
dintre funcţiile Curţii Constituţionale este asigurarea garanţiei supremaţiei Constituţiei, ca una
dintre condiţiile statului de drept şi democratic.
Această funcţie se realizează în practică prin intermediul atribuţiilor stabilite de art. 135
alin.(l) din Constituţie, cum ar fi controlul la sesizare a constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor
Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor
Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (lit.a). în
acelaşi context, conform lit. g), rezolvă cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor
juridice sesizate de Curtea Supremă de Justiţie.
În temeiul art. 12 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în cazul invocării excepţiei de
neconstituţionalitate adoptă o încheiere prin care se suspendă examinarea cauzei şi se înaintează
Curţii Supreme de Justiţie propunerea de a sesiza Curtera Constituţională cu excepţia de
neconstituţionalitate.
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Curtea Supremă de Justiţie examinează propunerea şi sesizează Curtea constituţională în
vederea rezolvării excepţiei de neconstituţionalitate.
Deci. invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi propunerea făcută Curţii Supreme
de Justiţie poartă un caracter imperativ pe fond, ceea ce rezultă Curtea Supremă de Justiţie nu
este în drept de a refuza sesizarea Curţii constituţionale. Cu atît mai mult, cum am arătat deja. că
rezolvarea excepţiei de neconstituţionalitate ţine de exclusiva a Curţii Constituţionale.283
Aceste prevederi le regăsim în Legea ..cu privire la Curtea Constituţională" nr. 317-XIII
din 13 decembrie 1994. art. 4 alin. (1) lit. a) şi g); precum şi în Codul jurisdicţiei constituţionale
nr. 502-XIII din 16 iunie 1995. art. 4 alin. (1) lit. a) şi g).
De remarcat, că în toate cazurile se aplică principiul constituţionalităţii actelor normative.
Aşa. potrivit art. 7 din Codul jurisdicţiei constituţionale, orice act normativ, precum şi orice tratat
internaţional la care Republica Moldova este parte, se consideră constituţional pînă cînd
neconstituţionalitatea lui va fi dovedită în procesul jurisdicţiei constituţionale, cu asigurarea
tuturor garanţiilor prevăzute de Cod.
2. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate
Vom remarca faptul, că dacă majoritatea subiecţilor cu drept de sesizare sunt indicaţi
numai în art. 25 din Legea nr. 317 -XIII şi, respectiv art. 38 alin. (1) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, apoi Curtea Supremă de Justiţie este indicată direct şi în art. 135 alin. (1) lit g)
din Constituţie.
Sesizarea se prezintă, conform art. 39 alin. (1) din Cod în forma scrisă în limba oficială.
Chiar dacă Codul nu stipulează cine semnează sesizarea, apoi din logica lucrurilor rezultă cu
certitudine că ea este semnată de şeful organului în al cărui nume este făcută. Evident, că în cazul
nostru, de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.
Indiferent care nu ar fi subiectul cu drept de sesizare, sesizarea trebuie, conform art. 39
alin. (2) să fie motivată şi să cuprindă:
a) Denumirea Curţii Constituţionale ca instanţă sesizată;
b) Denumirea şi adresa subiectului sesizării;
c) Obiectul sesizării;
d) împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele;
e) Cerinţele sesizării;
f) Alte date referitoare la obiectul sesizării;
g) Nomenclatorul documentelor anexate;
h) Semnătura subiectului, codul şi ştampila lui. In calitate de exemplu, dăm sesizarea.
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După intrarea în Curtea Constituţională conform prevederilor art. 40 din Cod, sesizarea se
prezintă Preşedintelui Curţii care verifică dacă ea corespunde prevederilor art. 39 din Cod.
În cazul corespunderii cerinţelor indicate în conformitate cu prevederile art. 19 din Cod,
Preşedintele Curţii printr-o dispoziţie legalizată într-un formular special dispune sesizării spre
examinare preleminară în termenul stabilit:
a) a unui sau mai multor judecători ai Curţii:
b) unei subunităţi a Secretariatului sau unui judecător asistent.
Rezultatele examinării preleminare a sesizării le legiferează prin aviz prezentat
Preşedintelui Curţii Constituţionale care în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) înaintează
materialele în şedinţa Curţii.
După ce Curtea decide primirea spre examinare conform art. 19 alin. (4) din Cod
sesizarea şi includerea ei în ordinea de zi. Preşedintele Curţii Constituţionale desemnează un
judecător ca raportor, fixează termenul de examinare a sesizării şi de prezentare a raportului, care
nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării sesizării. Acest termen nu poate fi
prelungit mai mult de 30 de zile.
În această perioadă Preşedintele Curţii solicită judecătorului raportor informaţii depsre
pregătirea dosarului spre examinare. Concomitent, stabileşte persoanele care vor fi invitate la
şedinţă, dă indicaţii privitor la remiterea materialelor către judecători şi participanţii la proces.
Totodată, aduce la cunoştinţa lor asupra locului, datei şi orei şedinţei.
După primirea deciziei Curţii Constituţionale de a lua spre examinare sesizarea şi de a o
include în ordinea de zi. judecătorul raportor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din
Cod întreprinde următoarele acţiuni:
a) remite celorlalte părţi copia de pe sesizare şi de pe materialele anexate;
b) studiază posibile obiecţii scrise ale celeilalte părţi asupra sesizării;
c) solicită organelor respective materialele referitoare la cauză;
d) solicită efectuarea expertizelor;
e) întreprinde alte acţiuni pentru soluţionarea sesizării.
Cerinţele judecătorului raportor sunt obligatorii dat fiind că acţiunile lui în pregătirea
cauzei spre examinare în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Cod sunt întreprinse în
numele Curţii Constituţionale.
După ce s-a încheiat pregătirea preliminară a problemei spre examinare sub controlul
judecătorului raportor subdiviziunea respectivă a Secretariatului întocmeşte dosarul, care în
conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Cod, cuprinde:
a) decizia Curţii Constituţionale de a lua spre examinare sesizarea şi de a o include în
ordinea de zi;
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b) avizul asupra examinării preliminare a sesizării;
c) sesizarea şi materialele anexate;
d) cererea de efectuare a expertizelor;
e) note informative şi rapoarte efectuate în procesul examinării preliminare a sesizării;
raporturile de expertiză şi alte materiale.
Dat fiind că sesizarea va fi examinată în plenul Curţii, art. 16, alin. (1) din Cod, ceilalţi
judecători ai Curţii Constituţionale sunt în drept să ia cunoştinţă cu materialele dosarului la orice
etapă de pregătire a cauzei spre examinare.
Totodată, conform art. 20 alin. (6) din Codul jurisdicţiei constituţionale în cazul de
rezolvare a excepţiilor de neconstituţionalitate a actelor juridice sesizate de Curtea Supremă de
Justiţie, care rezultă din cauze penale sau civile concrete, persoanele care sunt părţi în cauzele
respective au dreptul să ia cunoştinţă cu toate materialele dosarului.
După ce cauza este pregătită spre examinare, nu mai tîrziu 10 zile înainte de şedinţa
Curţii Constituţionale, judecătorul raportor ia măsuri pentru încunoştiinţarea judecătorilor şi
participanţilor la proces asupra locului, datei şi a orei şedinţei.
Etapa următoare este examinarea sesizării în fond de către Ciulea Constituţională in
şedinţa în plen.
3. Examinarea sesizării în şedinţă.
3.1 Etapele iniţiale ale şedinţei
A. Deschiderea şedinţei. Şedinţa începe cu dispoziţia grefierului: "Ridicaţi-vă. intră
judecătorii Curţii Constituţionale". După această solemnitate, preşedintele şedinţei prezintă cauza
ce urmează a fi examinată.
B. Conducerea şedinţei. Şedinţa Curţii Constituţionale este condusă de Preşedintele
Curţii, indicaţiile căruia sunt obligatorii participanţilor la proces şi altor persoane prezente în
sală. Preşedintele şedinţei. în conformitate cu art.46 din Cod. elimină din proces tot ceea ce nu
are atitudine de examinarea cauzei şi de exercitarea atribuţiilor Curţii Constituţionale. El este în
drept să întrerupă, după somare, orice participant la proces, să excludă orice întrebare şi
explicaţie care nu se referă la cauză, nu ţine de proces sau de competenţa Curţii Constituţionale;
poate priva de cuvânt participantul care încalcă ordinea dezbaterilor, nu se comportă disciplinat,
încalcă alte reguli de procedură a jurisdicţiei constituţionale; are dreptul să dispună îndepărtarea
din sală a oricărei persoane care încalcă ordinea şi nesocoteşte dispoziţiile lui. Preşedintele
şedinţei conduce deliberarea judecătorilor Curţii Constituţionale în camera de consiliu, asigură
condiţiile de examinare liberă a părerilor.
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C. Verificarea prezenţei la proces. Preşedintele şedinţei constată prezenţa
participanţilor la proces, motivul neprezentării, verifică, după caz. împuternicirile factorilor de
decizie şi ale reprezentanţilor părţilor.
Preşedintele şedinţei prezintă componenţa Curţii Constituţionale, numele grefierului,
experţilor şi interpretului.
La această etapă preşedintele şedinţei anunţă componenţa plenului şi urmează a fi pusă
întrebarea dacă părţile "au" sau "nu" recuzării. Art.27 din Cod reglementează această etapă
procedurală indicând două tipuri de recuzări:
a) autorecuzarea;
b) recuzarea făcută de părţile în proces.
Alin. l din articolul menţionat stabileşte că judecătorul Curţii Constituţionale nu poate
participa la examinarea cauzei şi urmează să fie recuzat de părţi, dacă:
a) a participat ca factor de decizie la adoptarea actului acuzat, excepţie făcând
elaborarea şi adoptarea Constituţiei;
b) şi-a expus în public părerea despre constituţionalitatea actului contestat.
Recuzarea trebuie să fie motivată şi declarată la deschiderea şedinţei. însă dacă pe parcursul
examinării cauzei, partea a stabilit că există motive de recuzare, ea poate fi făcută la acel
moment.
Pentru aceleaşi motive, judecătorul Curţii Constituţionale urmează a-şi declara recuzarea.
Indiferent cine a declarat recuzarea judecătorul ori partea, recuzarea se efectuează după
ascultarea judecătorului, printr-o decizie motivată a Curţii.
în mod obligatoriu preşedintele şedinţei lămureşte participanţilor la proces obligaţiile lor
procedurale. Reiterează experţilor răspunderea pe care o poartă pentru îndeplinirea
nesatisfacătoare a obligaţiilor (vezi art.48 din Cod).
D. Efectul neprezentarii părţilor la proces. Art.49 din Cod stipulează că
"neprezentarea la şedinţa Curţii Constituţionale a unei părţi. încunoştiinţată asupra
datei, orei şi locului şedinţei în modul stabilit de Regulamentul Secretariatului, nu
împiedică examinarea cauzei şi pronunţarea hotărârii sau avizului. In cazul în care
partea a declarat că intenţionează să participe la şedinţă, dar nu s-a prezentat din cauza
faptului că nu a primit citaţia sau că a primit-o cu întârziere, ori în cazul în care Curtea
Constituţională nu are informarea că citaţia a ajuns la destinaţie, şedinţa Curţii se
amână. Şedinţa Curţii Constituţionale poate fi amânată şi în cazul neprezentarii
ambelor părţi, cauzele neprezentarii fiind necunoscute, dar ambele părţi exprimându-şi
în prealabil intenţia de a participa la proces, sau în cazul în care ambele părţi roagă
Curtea să amâne şedinţa".
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E. Soluţionarea demersurilor. Ca ultimă etapă a perioadei de pregătire a
şedinţei în plen este soluţionarea demersurilor participanţilor la proces. Demersurile
participanţilor la proces prezentate în scris se trec la dosar, după ce li s-a dat citire în
şedinţă.

Demersurile

orale

se

consemnează

în

procesul-verbal

al

şedinţei.

Toate

demersurile se soluţionează în şedinţă, prin decizie a Curţii Constituţionale, care poate
dispune, prin decizie sau dispoziţie, citarea la proces a noi persoane.
3.2 Examinarea cauzei în fond
A.Informarea prezentată de judecătorul raportor. Conform art.51 din Cod,
examinarea cauzei începe cu informarea prezentată de judecătorul raportor asupra esenţei cauzei,
temeiului în care Curtea Constituţională o va examina, asupra materialelor, pregătirii cauzei spre
examinare. Judecătorii pot pune întrebări judecătorului raportor.
B. Explicaţiile părţilor. După ce judecătorul raportor a prezentat informarea,
preşedintele şedinţei propune părţilor să-şi expună poziţiile.
Primul îşi expune punctul de vedere subiectul sesizării, pe urmă cealaltă parte. In cazul în
care partea insistă să fie ascultaţi toţi reprezentanţii ei. Curtea Constituţională le oferă
posibilitatea, dacă reprezentanţii au împuterniciri bine delimitate.
Părţile nu pot folosi dreptul la cuvânt în şedinţa Curţii Constituţionale pentru declaraţii
politice. Ele sunt obligate să se comporte disciplinat şi să respecte regulile de procedură a
jurisdicţiei constituţionale.
După ce partea şi-a expus punctul de vedere, judecătorii Curţii Constituţionale şi cealaltă
parte îi pot pune întrebări. Experţii au dreptul să pună doar întrebările necesare elaborării
raportului de expertiză. Preşedintele şedinţei respinge întrebările care sugerează răspunsul (vezi
art.52 din Cod).
C. Cuvântul de încheiere al părţilor. După ce experţii au fost audiaţi (după caz), părţile
rostesc cuvântul de încheiere. în care pot analiza materialele examinate în şedinţa Curţii
Constituţionale. Curtea Constituţională poate oferi părţilor, la cerere, timpul necesar pregătirii
cuvântului de încheiere, pentru care fapt se anunţă întreruperea şedinţei.
3.3 Deliberarea
Activitatea anterioară a Curţii Constituţionale se încheie cu etapa deliberării,
reglementată de art.55 din Cod, conform căruia judecătorii Curţii Constituţionale deliberează în
camera de consiliu. Deliberarea este secretă. Judecătorii Curţii Constituţionale nu au dreptul să
divulge conţinutul deliberării, deoarece ea este secretă. Preşedintele şedinţei oferă judecătorilor
Curţii Constituţionale posibilitatea de a-şi expune liber opinia în problema examinată
concretizându-şi poziţiile.
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După încheierea deliberării, preşedintele şedinţei pune la vot propunerile judecătorului
raportor şi ale altor judecători, proiectele de acte ale Curţii Constituţionale.
Dacă după cuvântul de încheiere al părţilor sau în camera de consiliu se constată necesitatea
examinării unor noi argumente sau împrejurări, esenţiale pentru soluţionarea cauzei. Curtea
Constituţională, în conformitate cu art.56 din Cod, decide reluarea examinării cauzei. în astfel de
cazuri Curtea Constituţională anunţă întrerupere în şedinţă ori amână examinarea cauzei.
A. Amânarea şedinţei. Conform art.59 din Cod, şedinţa Curţii Constituţionale poate fi
amânată în cazul în care:
a) Curtea conchide că dosarul nu este pregătit spre examinare;
b) părţile, o parte, expertul, a căror prezenţă este obligatorie, nu s-au prezentat la şedinţă:
c) amânarea şedinţei este cerută de un judecător, de o parte, iar Curtea va considera că
argumentarea cererii este convingătoare;
d) nu există cvorumul şedinţei, din motive de boală ori din cauza absenţei motivate a unui
judecător;
e) există alte împrejurări care nu pot fi eliminate în pauza dintre şedinţe şi care împiedică
mersul ei normal.
Decizia privind amânarea şedinţei se ia cu majoritatea de voturi a judecătorilor Curţii
Constituţionale, în acest caz. Curtea poate asculta experţii în prezenţa părţilor.
Curtea Constituţională reia examinarea cauzei după eliminarea împrejurărilor care au pricinuit
amânarea şedinţei.
B. Sistarea procesului. Dar, Curtea Constituţională poate dispune nu numai amânarea ci
şi sistarea procesului, dacă. conform art.60 din Cod:
a) sesizarea este retrasă;
b)sesizarea nu ţine de competenţa organelor şi persoanelor care au facut-o;
c) soluţionarea sesizării nu intră în competenţa Curţii Constituţionale;
d) excepţia de neconstituţionalitate a actului normativ contestat este rezolvată;
e) există o hotărâre anterioară a Curţii Constituţionale în problema dată.
3.4 Procesul-verbal
Şedinţele Curţii Constituţionale, ca de altfel

şi

a tuturor organelor de stat, se

protocolează.
Lucrările şedinţei Curţii Constituţionale se consemnează într-un proces-verbal, forma
căruia este stabilită în art.57 din Cod şi unde se indică:
a) locul şi data şedinţei, ora deschiderii şi închiderii ei:
b) numele preşedintelui şedinţei, al judecătorilor prezenţi şi al grefierului;
c) ordinea de zi;
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d) informaţii despre părţi şi despre alţi participanţi la proces;
e) acţiunile Curţii Constituţionale în ordinea desfăşurării lor, deciziile pronunţate;
f) demersurile,

declaraţiile şi explicaţiile părţilor;

g) raportul de expertiză, întrebări şi răspunsuri;
h) cuvântările altor persoane;
i) faptele şi împrejurările a căror consemnare în procesul-verbal a fost cerută
de participanţii la proces;
j) preîntâmpinările, amenzile şi alte acţiuni ale preşedintelui şedinţei;
k) chestiunile supuse votului şi rezultatele lui;
l) deciziile protocolare pronunţate de Curtea Constituţională.
Procesul-verbal este întocmit de grefier. Acesta vizează fiecare pagină de proces-verbal şi
poartă răspundere personală pentru corectitudinea lui. Procesul-verbal este întocmit şi semnat de
preşedintele şedinţei şi de grefier în decursul a cel mult 5 zile de la data încheierii şedinţei
3.5 Etica procedurii jurisdicţionale
Şedinţele Curţii Constituţionale se desfăşoară într-o atmosferă solemnă, cu respectarea
eticii procedurii jurisdicţiei constituţionale.
În sala de şedinţe se află Stema de Stat. Drapelul de Stat şi Constituţia Republicii
Moldova. In şedinţă judecătorii Curţii Constituţionale poartă robă, al cărui model este aprobat de
Curte, prevederi stabilite de alin.l şi 2, art.38 din Legea nr.317-XIII şi respectiv alin.2 şi 3. art.58
din Cod.
La intrarea şi ieşirea judecătorilor Curţii Constituţionale din sala de şedinţe asistenţa se
ridică în picioare. Participanţii la proces se adresează Curţii Constituţionale, formulează cererile
şi declaraţiile, prezintă explicaţiile şi răspund la întrebări stând în picioare. Excepţie se poate
face numai cu încuviinţarea preşedintelui şedinţei. Participanţii la proces nu au dreptul să pună
întrebări judecătorilor Curţii Constituţionale.
Participanţii la proces se adresează Curţii Constituţionale sau judecătorilor cu formula
"Onorată Curte", "înălţimea Voastră", iar altor persoane cu cuvintele "Stimate domn", "Stimată
doamnă". Cu această ocazie ţinem să menţionăm că expresia "înălţimea Voastră" este o traducere
incorectă a expresiei din limba rusă "Vase Vîsocestvo", corect ar fi "Măreţia Voastră". Însă, în
opinia noastră, dat fiind că Curtea asigură "supremaţia Constituţiei" ar fi adecvată adresarea
"Excelenţa Voastră", încălcarea eticii procedurii jurisdicţiei constituţionale înseamnă lipsă de
respect faţă de Curtea Constituţională şi atrage răspunderea prevăzută de Cod.
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§ 3. Justiţia adaptată minorilor (A. Cobăneanu, I. Jimbei)
Aderînd la Covenţia europeană privind drepturile copilului (adoptată la 20.11.89 la New
York, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993) Republica Moldova s-a îngajat a sa
asigure copilului protecţia si îngrijirile necesară pentru bunăstarea sa, ţinind cont de drepturile şi
obligaţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, ale altor persoane legal responsabile pentru el, şi vor
lua, în acest scop, toate măsurile legislative şi administrative corespunzătoare (art.2 al
Convenţiei)
În conformitate cu prevederile Convenţei statul este obligat să îndeplinească un şir de
măsuri utilizînd toate instrumentele şi mijloacele posibile atît la nivel legislativ cît administrtiv,
pentru a asigura respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor copilului.
Deseori drepturile minorilor atît patrimoniale cît şi nepatrimoniale pot fi lezate,
nerespectate sau ignorate, mai mult ca atît minorul poate fi însuşi subiectul cauzării anumitor
daune. Astfel, minorul poate deveni subiect inerent justiţei civile. Reieşind din vulnerabilitatea sa
determinată de un şi de factori fiziologici, psihologici, morali orice acţiune întreprinsă în
cadrului procesului civil în care pot fi afectate drepturile sau interesele minorului şi orice
interpretare a normei proocesual civile va avea la bază prioritatea interesului minorului, principiu
consacrat atît la nivel naţional cît şi internaţional.
Minorii în cadrul procesului civil pot avea în calitatea de: reclamant, pîrît, intervenient
principal, intervenient accesoriu, petiţionar, persoană interesată, creditor, debitor, martor.
1. Participarea minorului în procedurile judiciare civile în calitate de parte, intervenient,
persoană interesată.

a) Aspecte generale
De regulă, minorii participă în cadrul procesul civil reprezentaţi de reprezentanţii lor
legali. Totuşi, legea stabileşte diferite reguli în dependenţă de vîrsta minorului.
Referitor la minorii cu vîrsta pînă la 14 ani CPC în art.58 alin.(6), stabileşte că drepturile,
libertăţile şi interesele legitime ale minorilor de pînă la 14 ani, precum şi ale adulţilor declaraţi
incapabili în modul stabilit de lege, sînt apărate în instanţă de reprezentanţii lor legali - părinţi,
înfietori, tutori, curatori, de administraţia instituţiilor de educare, a instituţiilor curative sau de
protecţie socială.
Cît priveşte minorii ce au vîrsta cuprinsă între 14-18 ani, regula generală este prevăzută în
art.58 alin.(4) şi anume drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale acestora, sînt apărate în
instanţă judecătorească de părinţii, înfietorii sau curatorii lor. Înstanţa este obligată să introducă
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minorii în astfel de pricini. Însă Codul de Procedură civilă prevede şi excepţii de la regula
enunţată mai sus. Astfel, în conformitate cu art.58 alin.(5) în cazurile prevăzute de lege, în
pricinile ce nasc din raporturi juridice civile, matrimoniale, familiale, de muncă şi din alte
raporturi juridice, minorii îşi apără personal în judecată drepturile, libertăţile şi interesele
legitime. În cazul dat rămîne la discreţia instanţei introducerea reprezentantului legal al
minorilor.
De asemenea să-şi exercite personal drepturile procedurale şi să-şi îndeplinească
obligaţiile procedurale de sinestătător poate şi minorul care a atina vîrsta de 16 ani în cazul
declarării capacităţii depline de exerciţiu (emancipării) sau al încheierii căsătoriei.
Astfel, minorul poate fi parte sau intervenient indiferent de vîrsta care o are, dacă este
subiect al raportului juridic material litigios sau dacă drepturile sale ar putea fi afectate prin
hotărîre etc. Însă drepturile sale de reclamant, pîrît, intervenient le va putea exercita doar prin
intermediul reprezentantului legal cu anumite excepţii prevăzute art.58 alin.(5) CPC.
În acest sens urmează să menţionăm un şir de acte legislative care prevăd posibilitatea
minorilor de a-şi exercita personal drepturile şi obligaţiile procesuale:
- În conformitate cu art.50 al legii nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al
adopţiei, are dreptul de a cere nulitatea adopţiei copilul adoptat care a împlinit vîrsta de 14 ani.
- Codul Familiei în art.53 alin.(3) stipulează că minorul care a căpătat capacitatea deplină
de exerciţiu pînă la atingerea majoratului îşi apără drepturile şi interesele legitime de sine
stătător, însă în cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a
obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti,
copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare pentru apărarea drepturilor şi
intereselor sale legitime, iar de la vîrsta de 14 ani - instanţei judecătoreşti (art.53 alin.(5) Codul
Familiei).
- În conformitate cu art.59 alin.(2) Codul Familiei, părinţii minori necăsătoriţi pot
recunoaşte şi contesta paternitatea şi maternitatea în baze generale. Părinţii minori care nu au
atins vîrsta de 16 ani pot cere stabilirea paternităţii pe cale judecătorească.
- Art.1407 Cod Civil minorul între 14 şi 18 ani răspunde personal pentru prejudiciul
cauzat, potrivit regulilor generale.
- În conformitate cu art.294 alin.(1) CPC minorul care a atins vîrsta de 16 ani este în drept
să adreseze în instanţa judecătorească de la domiciliul său o cerere pentru a i se declara
capacitate deplină de exerciţiu în conformitate cu art.20 alin.(3) din Codul civil.
Trebuie se concretizăm faptul că, nu este necesar ca legea expres să prevadă posibilitatea
apărării personale a drepturilor sale în instanţă în cazul minorilor cu vîrsta de 14 ani şi mai sus.
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În acest context este important să menţionăm următoarele. Capacitatea juridică procesual
civilă şi capacitatea juridică civilă primesc diferite accepţiuni în legislaţia autohtonă, însă asta nu
presupune faptul că ele urmează a fi privite separat. În conformitate cu art.19 CC capacitatea de
exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de exercita drepturi civile,
de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. Iar conform art.58 alin.(1) capacitatea
de a-şi exercita în volum deplin, personal sau printr-un reprezentant drepturile şi obligaţiile
procedurale în judecată (capacitatea de exerciţiu al drepturilor procedurale civile) o au
persoanele fizice de la vîrsta de 18 ani, iar în anumite cazuri prevăzute de lege în pricinile ce
nasc din raporturi juridice civile, matrimoniale, familiale, de muncă şi din alte raporturi juridice,
legislaţia procesuală acordă capacitate de exerciţiu a drepturilor procedurale şi persoanelor
fizice care nu au vîrsta de 18 ani adică minorilor.
Interpretînd prevederile legale invocate mai sus putem ajunge la soluţia adoptată de
practica judiciară romanească şi anume că, capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice are şi o
componentă procesuală, ceea ce se poate traduce în planul practicii că minorul cu capacitate
restrînsă de exerciţiu va putea sta singur în procesele în care se discută drepturi cu privire la care
poate dispune de unul singur.284 Soluţie mai mult decît acceptabilă or odată ce legea îi permite
exercitarea de sinestătătoare a unor drepturi atunci în apărarea acestor drepturi minorul poate
apărea singur în faţa instanţei de judecată.
De exemplu minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani va putea exercita personal drepturile
procesuale în instanţă, în cazul în care îşi va apăra un dreptul de autor asupra unei lucrări, iar ca
temei vom invoca art.58 alin.(5) CPC şi art.21 CC. Minorul care a încheiat un contract de muncă
la vîrsta de 16 ani , îşi va apăra desinestătător drepturile sale privitor la aceste relaţii de muncă.
Ceea ce deasemenea urmează de luat în consideraţie este şi accepţiunea pe care o
primeşte curatorul în procesul civil.
În conformitate cu art.34 alin.(2),(3) curatorul îşi dă consimţămîntul la încheierea actelor
juridice pe care persoana fizică ce se află sub curatelă nu are dreptul să le încheie de sine stătător,
şi de asemenea ajută persoana care se află sub curatelă în realizarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor şi o protejează împotriva abuzurilor unor terţi. Însă prevederile art.58 alin.(4)
generează responsabilităţi mai mari curatorului şi anume drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale minorilor cu vîrsta între 14 şi 18 ani, sînt apărate în instanţă judecătorească de
părinţii, înfietorii sau curatorii lor. Astfel, toate actele procesuale nu vor fi întocmite de minori
cu încuviinţarea curatorului ci vor fi efectuate de însuşi curator.
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Liviu Narcis Pîrvu, Părţile în procesul civil, Editura ALL BECK, Bubcureşti, 2002, pag.76
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b) Reprezentarea minorilor în faţa instanţei de judecată. Conflictele de interese
dintre reprezentanţi şi minori. Reprezentarea necorespunzătoare.
Art.58 alin.(4), (6), art.79 CPC prevăd persoanele care pot reprezenta minorii în faţa
instanţei de judecată. Reprezentantul legal va îndeplini, în numele minorului toate actele
procedurale pe care legea le permite, inclusiv şi drepturile specialeprevăzute la art.81 CPC.
Aceste împuterniciri speciale reprezentanţii legali le au prin efectul legii şi nu este necesar să fie
stipulate în vreun careva act juridic.
În conformitate cu art.80 alin.(6) reprezentantul legal va depune în instanţă actele ce
atestă statutul şi împuternicirile sale. Astfel părinţii vor prezenta certificatele de naştere a
copiilor şi actele lor de identitate. Adoptatorii vor prezenta de asemenea actul de naştere al
copilului care va fi suficient în cazul în care ei vor fi înscrişi ca părinţi în certificatul de naştere al
copilului emis în baza hotărîrii judecătoreşti ( art.41 alin.(1) Legea privind regimul juridic al
adopţiei nr.99 din 28.05.2010). În cazul în care adoptatorii nu sunt înscrişi în calitate de părinţi
vor prezenta certificatul de adopţie eliberat de OSC în baza hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare
a adopţiei. În toate cazurile vor prezenta şi actele de indentitate ale sale (adoptatorilor). Tutorii,
curatorii nor prezenta actele administrative eliberate de autorităţile tutelare de numire a tutorelui
sau curatorului.
În cazul în care reprezentant al minorului este însăşi autoritatea tutelară, funcţionarul din
cadrul autorităţii va prezenta împuternicirea eliberată de conducătorul instituţei (şeful secţiei,
direcţiei).
Dacă reprezentant al minorului va fi instituţia în care va fi plasat copilul- actele care
atestă calitatea de manager al instituţiei, actul adminitrativ al autorităţii tutelare de plasare a
copilului în această instituţie (Cap.II, Regulamentul-cadru de activitate a Comisiei pentru
protecţia copilului aflat în dificultate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1177 din 31.10.2007)
Părintele-educator va prezenta certificatul de numire în funcţia de părinte-educator eliberat de
structura teritorială de asistenţă socială şi decizia Consiliului raional/municipal privind crearea
Casei de copii de tip familiala. (p.19, Regulamentul casei de copii de tip familial aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.397 din 12 iulie 2012)
În ceea ce priveşte reprezentarea trebuie să menţionăm că este regretabil faptul că în
legislaţia procesuală civilă nu este prevăzută posibilitatea solicitării avocatului în toate situaţiile
în care în calitate de participant la proces este minorul or reieşind din vulnerabilitatea minorului
din cauza vîrstei, sau altor aspecte de ordin social, moral, etc., şi necesitatea protejării la maxim a
drepturilor şi intereselor acestora (principiu proclamat atît la nivel naţional cît şi internaţional)
acest lucru ar fi fost binevenit.
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Cu toate acestea atît CPC cît şi Legii nr.198 cu privire la asistenţa juridică garantată de
stat prevăd expres doar două situaţii cînd instanţa din oficiu va cere desemnarea avocatului
garantat de stat. Şi anume doar în cazul lispsei reprezentantului legal (ceea ce practic este
imposibil în cazul minorului, odată ce în situaţia în care copilului este lipsit de grija părintească
sau nu are tutore, curator, etc., responsabilităţile de reprezentant legal le va îndeplini autoritatea
tutelară) sau depistării unui conflict de interese între minor şi reprezentantul său.
Deci, în cadrul examinării cauzei civile în instanţa de judecată nu sunt excluse situaţiile în
care apar conflicte de interse între minori şi reprezentanţii săi legali, mai ales în cazurile în care
copii sunt lipsiţi de grija părintească şi se află sub diverse forme de protecţie (case de copii de tip
familial, tutela, curatela, instituţii rezidenţiale).
Depistarea acestui conflict de interese este pusă în seama Instanţei de Judecată care în
conformitate cu art.77 lit.b CPC va solicita oficiului teritorial al CNAJGS desemnarea unui
avocat pentru parte (reclamant, pîrît, debitor, creditor, petiţionar) şi intervenient (principal sau
accesoriu) în cazul în care va constata un conflict de interese între reprezentant şi reprezentatul
lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu. Deşi nu este menţionat expres dar în cazul în care
minorul va fi parte interesată în procedură specială şi se va constata conflict de interese între
acesta şi reprezentantul său instanţa de asemenea va solicita desemnarea avocatului. Persoana
interesată de asemenea este participant la proces, terţa persoană ale cărei drepturi pot fi afectate
prin hotărîrea dată în pricină. Prin urmare, de asemenea va beneficia, în caz de conflict de
interese între el şi reprezentantul său, de un avocat garantat.
Însă, urmează să ţinem cont de faptul că numirea unui avocat din oficiu nu anulează
împuternicirile reprezentantului legal, odată ce acesta în continuare are dreptul să facă acte de
procedură în numele celui reprezentat, de aceea acţiunile instanţei în sensul protecţiei intereselor
legitime ale minorului nu trebuie să se finiseze la la solicitarea avocatului garantat de stat.
De asemenea pe parcursul examinării litigiului în afară de conflict de interse instanţa
poate constata şi o exercitare cu rea-credinţă a responsabilităţilor de reprezentat legal.
De exemplu reprezentantul în mod abuziv renunţă la acţiune sau recunoaşte acţiunea. Nu
se prezintă la proces, iar instanţa este nevoită să scoată cererea de pe rol (în situaţia în care
minorul este reclamant) etc.
În prima situaţie instanţa are o soluţie legală prevăzută în art.60 alin.(5) CPC şi anume
instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de către
pîrît, nu va admite tranzacţia între părţi dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile,
libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului. Şi în acest caz
instanţa nu trebuie să se oprească aici. Astfel şi în cazul în care instanţa atestă un conflict de
interese între minor şi reprezentant şi în cazul în care reprezentantul nu îşi execită în mod
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corespunzător responsabilităţile instanţa va trebui să anunţe autoritatea tutelară despre acest fapt
or în conformitate cu art.53 alin.(6) Codul Familiei, persoanele cu funcţii de răspundere şi alţi
cetăţeni care ştiu despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului,
despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime sînt obligaţi să comunice acest fapt
autorităţii tutelare, făcînd tot posibilul pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale
copilului.
Astfel, în situaţiile descrise mai sus instanţa va trebui să amîne procesul în baza art.208
CPC (odată ce un temei de suspendare pentru cazul cînd instanţa are dubii în ceea ce priveşte
exercitarea cu bună credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de tutor nu este prevăzut, sau atestă un
conflict de interese între reprezenrantul legal şi reprezentatul minor) şi să anunţe autoritatea
tutelară despre încălcarea drepturilor minorului.
Prin urmare, în dependenţă de circumstanţele cazului autoritatea tutelară va trebui să
acţioneze în sensul apărării drepturilor şi interselor minorilor, fie tutorele, curator sau părintele
educator vor îndepărtaţi şi numit un alt tutore, curator, fie i se va aplica o altă formă de protecţie
minorului, iar în cazul în care reprezentantul legal este părintele autoritatea va acţiona în
conformitate cu art.61 alin.(3 ) care prevede în cazul existenţei unor conflicte de interese între
părinţi şi copii, autoritatea tutelară este obligată să numească un reprezentant pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitime ale copilului care va acţiona în continuare ca reprezenant legal
în proces, etc.
Reprezentaţii legali al minorilor pot fi părinţii, părinţii adoptatori, tutorii (în cazul în care
sunt soţ şi soţie). Astfel în practică se pot ivi situaţii cînd în cadrul porcesului reprezentanţii
legali nu au aceeaşi poziţie referitor la o anumită chestiune. De exemplu, unul din ei consideră că
trebuie acceptată propunerea referitor la tranzacţia de împăcare, celălalt consideră că tranzacţia
nu este în interesului minorului.
Mai mult că în conformitate cu art.58 Codul Familiei părinţii au drepturi şi obligaţii egale
faţă de copii, [...].
În astfel de situaţii instanţa în baza art. art.74 alin.(2) CPC va atrage din oficiu autoritatea
tutelară pentru a depune concluzii. Deşi, în dreptul material nu există o prevedere expresă,
apelînd la anlogia legi putem concluziona că participarea în astfel de cazuri a autorităţilor
tutelare este necesară.(art.55, art.60 Codul Familiei)
Solicitarea în astfel de cazuri a concluziilor autorităţilor, nici decum nu va fi o încălcare,
sau o aplicare incorectă a legii ci o garanţie a respectarării drepturilor şi interselor minorilor or în
conformitate cu p.1 art.3 al Convenţei ONU privind drepturile copilului în toate acţiunile care
privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă sociala publice sau private, de instanţele
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judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor
prevala.
De asemenea, în astfel de situaţii va fi luată în consideraţie şi opinia copiilor care au atins
vîrsta de 10 ani. (art.54 Codul Familiei).
c) Reprezentarea minorilor aflaţi în situaţii de risc.
Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vîrsta între 14 şi 18 ani,
precum şi ale adulţilor limitaţi în capacitatea de exerciţiu, sînt apărate în instanţă judecătorească
de părinţii, înfietorii sau curatorii lor (art.58 alin.(4) CPC), iar drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale minorilor de pînă la 14 ani, precum şi ale adulţilor declaraţi incapabili în modul
stabilit de lege, sînt apărate în instanţă de reprezentanţii lor legali - părinţi, înfietori, tutori,
curatori, de administraţia instituţiilor de educare, a instituţiilor curative sau de protecţie socială
(art.58 alin.(6) CPC).
Art.58 CPC pare a fi exhaustiv în ceea ce priveşte persoanele care pot reprezenta minorii
în instanţă. Această abordare este cu adevărat defectuoasă. În primul rînd, legiutorului i-a ascăpat
faptul că şi minorii cu vîrsta între 14-18 se pot afla în anumite instituţii sociale, neavînd curator
şi deci aceştia de asemenea vor fi reprezentanţi de managerii acestor instituţii. În al doilea,
printre politicile prioritare ale statului întodeauna au fost protejarea minorilor aflaţi în
dificulatate, astfel sunt instituite prin lege diverse forme de protecţie socială a minorilor, astfel
încît reprezentanţii legali pot fi şi alte persoane decît cele prevăzute în art.58.
Cu toate acestea trebuie să menţionăm că art.79 alin.(1) CPC acoperă aceste deficienţe. Şi
anume, în conformitate cu articolul nominalizat drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale
persoanelor care nu au capacitate deplină de exerciţiu şi ale celor limitate în capacitatea de
exerciţiu sînt apărate în instanţă de către părinţi, înfietori, tutori sau curatori, de alte persoane
cărora acest drept le este acordat prin lege.
Este important să identificăm care sunt acele alte persoane cărora prin lege le este acordat
dreptul de a apăra în instanţa drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor aflaţi în
situaţie de risc, adică lipsiţi de grija părintească.
În conformitate cu art.112 alin.(1) Codul Familiei apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale copiilor se pune pe seama autorităţii tutelare în cazurile:
- de deces al părinţilor,
- de decădere a lor din drepturile părinteşti,
- de abandon,
- de declarare a părinţilor ca fiind incapabili,
- de boală sau absenţă îndelungată,
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- de eschivare de la educaţia copiilor,
- de eschivare de la apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime,
- în cazul refuzului părinţilor de a-şi lua copiii din instituţiile educative, curative sau din
alte instituţii în care se află aceştia,
- precum şi în alte cazuri de lipsă a grijii părinteşti.
În conformitate cu art.113 Codul Familiei autorităţi tutelare sînt:
1. Autoritatea centrală pentru protecţia copilului adică Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi a Familiei.
2. Organele executive ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile
administrativ-teritoriale de nivelul II (preşedintele raionului, secţii, direcţii etc.).
3. Autorităţile deliberative din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I- adică
Consiliul local.
Însă în conformitate cu art.113 alin.(2) exercitarea funcţiilor de autoritate tutelară se
pune pe seama:
1. Secţiilor raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei, Direcţiei pentru ocrotirea şi
protecţia minorilor din municipiul Chişinău - în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea
2. Primarilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), secţiei asistenţă socială şi
protecţie a familiei din municipiul Bălţi - în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
Deci în primul rînd în calitate de reprezentant al minorului în situaţii de risc este
atoritatea tutelară. Aceasta va fi responsabilă de minor pînă la determinarea formei adecvate de
protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească, iar în anumite situaţii chiar şi după
determinare (art.115 alin.(5) Codul familiei).
Codul Familiei în art.115 alin.(2) prevede următoarele forme de protecţie:
- adopţia;
- tutela, curatela;
- asistenţa parentală profesionistă;
- plasamentul în casa de copii de tip familial;
- plasamentul în instituţia rezidenţială de orice tip;
- alte forme de protecţie în condiţiile legii;
În cazul anumitor forme de protecţie lucrurile sunt destul de clare. În cazul adopţiei,
minorul va fi reprezentat de adoptatori, în cazul tutelei, curatelei de către tutore, curator.
Dispoziţii prevăzute atît în CPC cît şi în alte legi materiale, Codul Civil (art.32, art.38 alin.(2)),
Codului Familiei( art.142 alin.(1), art.144 alin.(1))
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În cazul în care copilul se află la o casă de copii de tip familial reprezentant al copilului
va fi părintele-educator or în conformitate art.151 Codul Familiei părinţii educatori au faţă de
copiii plasaţi în casele de copii de tip familial drepturi şi obligaţii similare celor ale tutorelui
(curatorului). De asemenea şi p.35 al Regulamentul casei de copii de tip familial aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.397 din 12 iulie 2002 prevede că părintele-educator este reprezentantul
legal al copilului şi apără drepturile şi interesele lui fără procură, în toate instanţele, inclusiv în
cele judecătoreşti.
Cu toate acestea, în conformitate cu p.36 din Regulamentul nominalizat părinteleeducator nu va putea să reprezinte interesele copilului dacă autoritatea tutelară va stabili că
interesele acestuia contravin intereselor copilului.
Cît priveşte asistenţa parentală profesionistă legea nu este prea explicită.
Art.112 alin.(1) Codul Familiei apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor se
pune pe seama autorităţii tutelare în cazurile, de deces al părinţilor, de decădere a lor din
drepturile părinteşti etc. Mai mult în conformitate cu art.115 alin.(5) pînă la determinarea formei
adecvate de protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească, responsabil de acesta este
autoritatea tutelară. Astfel ar reieşi că, odată ce în conformitate cu art.115 alin.(2) asistenţa
parentală profesionistă este o formă de protecţie, atunci odată cu instituirea acesteia drepturile şi
interesele legitime vor fi apărate de asistenţii parentali profesionişti. Însă analizînd specificul
acestui serviciu vom ajunge la o altă concluzie. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1361
din 07.10.07 asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire
familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării drepturilor
şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi intereselor lui legale între
secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din
municipiul Chişinău şi asistentul parental profesionist. Cu părere de rău însă hotărîrea nu
determină o delimitare clară a acestor responsabilităţi. Asistentul parental profesionist este
persoana care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului, în
vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/ curatelei,
adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial. În conformitate cu p.18 din hotărîrea
nominalizată asistentul parental profesionist are un şir de responsabilităţi printre care să
îngrijească copilul plasat ca pe un membru cu drepturi depline ale familiei sale, să protejeze şi să
promoveze bunăstarea copilului, să asigure confidenţialitatea informaţiei referitoare la copil,
familia biologică a acestuia şi la alte persoane, care i-a fost oferită în legătură cu plasamentul
copilului etc. Însă analizînd toate responsabilităţile prevăzute în p.18 al Hotărîrea Guvernului
nr.1361 din 07.10.07 nu putem deduce dreptul sau obligaţia acestuia de a reprezenta intersele
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minorului. Mai mult decît atît deseori, chiar dacă copilul este plasat în familia asistentului
parental profesionist reprezentant al copilului rămîne părintele sau.
Nici prevederile hotărîrii nominalizate, nici Codul Familiei, nici Codul de procedură nu
prevăd responsabilitatea asistentului parental profesionist de a fi reprezentantul minorului. Prin
urmare, în cazul în care minorului îi va fi aplicată această formă de protecţie (asistenţa parentală
profesionistă) reprezentat al minorului va fi părintele/alt reprezentantul legal sau autoritatea
tutelară în baza art.112 Codul familiei.
Cît priveşte situaţiile cînd minorul se află în instituţiile rezideţiale vom menţiona
următoarele. Instituţiile rezidenţiale pot fi şcoli internat, case de copii, centre maternale (Hot.
Guvernului nr.432 din 20.04.2007). De asemenea au fost create şi Centre de plasament temporar
( Hot. Guvernului nr.450 din 28.04.2006).
Art.144 Codul Familiei prevede că în cazul în care asupra copiilor întreţinuţi şi educaţi în
instituţiile de stat nu este instituită tutela (curatela), obligaţiile tutorelui (curatorului) sînt puse pe
seama administraţiei instituţiei respective. Plasamentul temporar al copilului aflat sub tutelă
(curatelă) în instituţia de stat nu anulează drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului) faţă de
acesta.
Art.38 Cod Civil atribuţiile de tutore şi curator asupra persoanei internate în o instituţie
de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau în o altă instituţie
similară sînt exercitate de aceste instituţii, cu excepţia cazului în care persoana are tutore sau
curator.
Deşi legea se referă doar la cazurile în care minorii nu au tutore sau curator, trebuie să
interpretăm extinsiv aceste prevederi, în sensul că, în cazul în care minorii se află în anumite
instituţii sociale drepturile de reprezentant legal îi revine administraţiei instituţiei dacă minorul
nu are reprezenatnt legal. Or sunt situaţii cînd copii chiar dacă au părinţi se pot afla în astfel de
instituţii. Şi totuşi ei continuă să fie reprezenatnţii legali ai copiilor.
În concluzie, trebuie de ţinut cont de faptul că deşi copii se află în instituţii de stat, sociale
etc., deseori reprezentanţi ai copilului vor rămîne părinţii sau tutorii. Însă, în cazul în care
minorii care se află în instituţii de stat, sociale nu au reprezentant legal, atunci drepturile sale
prin efectul legii for fi apărate de directorii, administratorii acestor instituţii acestor
instituţii.(art.38 alin.(2) CC).
Pot exista şi situaţii cînd minorul trebuie reprezentat în faţa instanţei de judecată însă
reprezentantul legal nu este în stare să-şi exercite această resposabilitate (fie se eschivează, fie e
vorba de o boală gravă) atunci autoritatea tutelară va numi un reprezentant al minorului or în
conformitate cu art.112 Codul Familiei apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copiilor se
pune pe seama autorităţii tutelare în cazurile de eschivare de la apărarea drepturilor şi intereselor
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lor legitime, de boală sau absenţă îndelungată, precum şi în alte cazuri de lipsă a grijii părinteşti.
Deci, în astfel de cazuri administratorul instituţiei nu va putea automat în baza legii să reprezinte
interesele minorului, odată ce minorul are reprezentat legal, doar că el nu îşi onorează din
anumite motive responsabilităţile. În astfel de cazuri este indinspensabilă implicarea autorităţii
tutelare care va desemna persoana ce va apăra intersele copilului, care de regulă şi este
administratorul instituţiei unde se află copilul. Dacă ulterior în instanţa apare părintele sau
tutorele etc., instanţa va admite în calitate de reprezentant legal în continuare părintele sau
tutorele. Deoarece atîta timp cît părintele nu este lipsit de drepturile părinteşti, sau copilul nu a
fost luat de către autorităţi fără decăderea din drepturile părinteşti (art.71 Codul Familiei),
tutorele nu a fost îndepărtat, sau nu s-a demonstrat un conflict de interese dintre reprezentant şi
reprezentat (art.61 alin.(3) Codul Familiei) reprezentant legal rămîne a fi acel tutore sau părinte.
d) Participarea procurorului, autorităţilor publice în procesul civil în interesul
minorului.
În conformitate cu art.71 CPC procurorul participă la judecarea pricinilor civile în primă
instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuşi l-a pornit în condiţiile legii.
În funcţie de vîrsta minorului va fi sau nu necesară cererea scrisă.
Astfel în cazul în care minorul are vîrsta cuprinsă între 14-18 ani pentru pornirea
procesului va fi necesară cererea scrisă fie a lui persoanlă, fie a reprezentantului său legal. Iar în
ceea ce priveşte minorii cu vîrsta pînă la 14 ani, acţiunea va putea fi înaintată de procuror
indiferent de existenţa cererii scrise.
În cazul în care minorul este pîrît, intervenient, persoană interesată în proces, procurorul
nu va putea participa de partea acestuia în baza art.71, deoarece singura formă de participare a
procurorului în procesul civil este doar prin intentarea acţiunii în instanţa de judecată în
condiţiile prevăzute de lege.
Însă aici urmează să menţionăm faptul că deşi unica formă de participare a procurorului
în procesul civil prevăzută de CPC este pornirea procesului în interesul altor personae, Legea
privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din 2010 în art.31 alin.(5) instituie o nouă formă de
participare a procurorului şi anume prin depunerea concluziilor. În conformitate cu articolul
nominalizat cererea de încuviinţare a adopţiei se examinează cu participarea obligatorie a
adoptatorului, a reprezentantului autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului şi a procurorului.
Prin urmare în pricinile privind adopţia instanţa va atrage procurorul în proces în baza art.74
CPC.
Urmează să menţionăm faptul că, în anumite cauze legea expres prevede posibilitatea
procurorului de a porni procesul. Declararea nulităţii căsătoriei dacă căsătoria a fost încheiată de
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o persoană care nu a atins vîrsta matrimonială şi această vîrstă nu a fost redusă în modul stabilit
(art.42 alin.(1) Codul familei), pornirea acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti.
(art.68 alin.(2) Codul familei).
Spre deosebire de procuror care va putea porni un proces în intersele minorului în orice
caz cînd va considera necesar, (cu condiţia că sunt întrunite cerinţele prevăzute în art.71 CPC)
autorităţile publice, organizaţiile, persoanele fizice o vor putea face doar în cazurile expres
prevăzute de lege, în caz contrar instanţa va refuza primirea cererii în baza art.169, lit.c, sau va
înceta procesul în baza art.265 lit.h CPC.
Atfel autorităţile vor putea iniţia o acţiune civilă în interesele minorului în cazurile
privind:
- Încasarea pensiei de întreţinere ( art.74 alin.(3) Codul Familei)
- Declararea nulităţii căsătoriei dacă căsătoria a fost încheiată de o persoană care nu a
atins vîrsta matrimonială şi această vîrstă nu a fost redusă în modul stabilit (art.42 alin.(1) Codul
familei)
- Decăderea din drepturile părinteşti. (art.68 alin.(2) Codul familei)
- Privind eliberarea ordonanţei de protecţie (art.318/1 alin.(1) CPC), în cazurile de
violenţă în familie.
Instanţele urmează să ţină cont de faptul că, sunt situaţii cînd autoritatea tutelară va
depune acţiune în intersele minorului, fără ca legea să prevadă expres posibilitatea acesteia de a
iniţia procesul în cauza respectivă, e vorba de situaţiile cînd autoritatea tutelară va îndeplini rolul
de tutore atunci cînd minorilor aflaţi în situaţii de risc, lipsiţi de grija părintească nu au
reprezentant legal (art.36 alin.(2) CC, art.112 Codul Familiei). În astfel de cazuri autoritatea
tutelară nu va veni în proces în baza art.73 CPC, ci în calitatea sa de reprezentant legal în
condiţiile generale prevăzute de CPC. În aceste situaţii, autoritatea va putea nu numai iniţia
procesul în numele minorului dar şi participa ca reprezentant atunci cînd acesta va fi pîrît,
intervenient, sau parte interesată.
În conformitate cu art.74 CPC În cazurile stabilite de lege, autorităţile publice
competente, din proprie iniţiativă, la cererea participanţilor la proces sau din oficiul instanţei, pot
interveni în proces pînă la pronunţarea hotărîrii în primă instanţă, precum şi în instanţa de apel,
pentru a depune concluzii, potrivit funcţiei, în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale altor persoane, a intereselor statului şi ale societăţii.
Legislaţia în multe cazuri prevede imperativitatea participării autorităţilor tutelare atunci
cînd în proces sunt implicaţi minorii fie direct, fie indirect.
Pricinile în care este obligatorie participarea autorităţii tutelare sunt:
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1. Examinarea cererii privind declararea nulităţii căsătoriei încheiate cu un minor (art.42
alin.(2) Codul Familei)
2. Stabilirea domiciliului copilului minor (art.63 alin.(3) Codul Familei)
3. Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti ( art. 68 alin.(3) Codul Familiei)
4. La examinarea litigiilor privind educaţia copiilor (art.73 alin.(1) Codul Familiei
5. Examinarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei (art.291 CPC, art.31 alin.(5) Legea
privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din 2010)
6. În pricinile de emancipare a minorului(art.295 CPC)
Nu este exclusă participarea autorităţii tutelare şi în alte cazuri decît cele prevăzute de
lege. Opinia unui organ care nemijlocit are atribuţii şi responsabilităţi în ceea ce priveşte
protejarea şi apărarea intereselor şi drepturilor minorului va fi întodeauna binevenită or precum
am menţionat mai sus, în conformitate cu p.1 art.3 al Convenţei ONU privind drepturile copilului
în toate acţiunile care privesc copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă sociala publice sau
private, de instanţele judecătoreşti, autorităţile administrative sau de organele legislative,
interesele copilului vor prevala. Mai mult ca atît, depăşirea cazurilor prevăzute lege în ceea ce
priveşte participarea autorităţilor publice pentru a depune concluzii nu este în nici-un fel
sancţionată de lege.
2. Participarea minorului în calitate de martor
Art. 218 CPC prevede reguli speciale de audiere a martorului minor.
Prima regulă se referă la participarea pedagogului:
- în cazul minorilor cu vîrsta sub 14 ani- participarea pedagogului este obligatarie;
- în ceea ce priveşte minorii în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani – la decizia instanţei.
Minorii care au vîrsta mai mare de 16 ani pot să nu fie asistaţi de pedagog.
De asemenea, la discreţia instanţei rămîne şi citarea părinţilor, tutorelui, curatorului.
A două regulă specifică este ascultarea martorului minor în camera de deliberare
(indiferent de vîrsta care o are). Astfel instanţa poate dispune prin încheiere ascultarea martorului
în camera de deliberare în următoarele condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ:
- în cazuri excepţionale;
- cînd trebuie constatate unele circumstanţe ale pricini.
Instanţa va comunica participanţilor la proces depoziţiile martorului minor, după
revenirea din camera de deliberare.
A treia regulă specială se referă la prezenţa minorului în sala de şedinţe. În conformitate
cu art.218 alin.(3) martorul în vîrsta de pînă la 16 ani va părăsi sala de şedinţă cu condiţia că
instanţa nu consideră prezenţa acestuia necesară. Minorii cu vîrstele de 16 sau 17 ani, conform
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regulilor generale (art.216 alin.(6) CPC) vor rămîne în sala de şedinţă pînă la încheierea
dezbaterilor dacă instanţa nu va permite retragerea lui din sală.
De asemenea martorul care nu a împlinit vîrsta de 16 ani nu va fi somat de răspunderea
pe care o atrage refuzul de a depune mărturii sau depunerea cu bună ştiinţă a unor declaraţii
mincinoase, ci doar i se va solicita să spună adevărul.
Este foarte important ca, instanţa să ţină cont de faptul că, posibilitatea de a obţine
informaţii corecte din partea minorilor depinde de mai mulţi factori: calitatea memoriei acestora,
modul în care sunt adresate întrebările şi de o serie de factori emoţionali, culturali şi sociali.285
Astfel, în ceea ce priveşte audierea minorului sunt anumite reguli pe care le-au dedus
specialiştii studiind psihologia minorului. În acest sens vom menţiona că Institutul Naţional al
Magistraturii din Romania în parteneriat cu Asociaţa Alternative Sociale au elaborat Ghidul de
audiere a copilului în proceduri judiciare, coordonatori Mona-Maria Pivniceru şi Cătălin Luca. În
acest ghid este sunt anlizate minuţios aspecte foarte importante relative audierii minorului.
În primul rînd este impetuoasă pregătirea minorului înainte ca acesta să apară în faţa
instanţei. Pedagogul, psihologul, reprezentantul legal îi va explica ce urmează să facă minorul şi
ce rol are în cadrul procesului. Dar, judecătorului de asemenea îi este inerentă această
responsabilitate. El va informa copilul despre scopul audierii sale, modalităţile de desfăşurarea a
audierii precum şi de importanţa detaliilor incluse în relatarea sa.
În acest sens urmează să menţionăm că, pe pagina web a Ministerului Justiţiei la rubrica
„Justiţia pentru minori” este plasat un ghid pentru copii care urmează să fie martori în instanţă.
Cartea „Sunt martor în judecată” este elaborată de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă
de Copii (CNPAC) în cadrul campaniei „Copilul este martor cu nevoi speciale”, realizată în
parteneriat cu Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală a Republicii Moldova. Această carte
explică în termeni simpli pe înţelesul copiilor, ce înseamnă să fii martor, ce este instanţa de
judecată, cum trebuie să te comporţi în instanţă, ce drepturi şi obligaţii are minorul în calitate de
martor în proces. Ţinînd cont de recomandările specialiştilor în domeniu expuse mai sus, citirea
cărţii este o bună pregătire pentru minor înainte de a apărea în faţa instanţei . Ar fi recomandabil
ca atunci cînd instanţa expediază citaţie pentru martorul minor, în citaţie să se facă trimitere la
această broşură.
De asemenea este importantă construirea relaţiei de încredere între minorul audiat şi
magistrat ceea ce presupune eliminarea barierelor de comunicare directă dintre copil şi persoana
care-l audiază, crearea unui climat de încredere, de natură a determina copilul să facă relatările
complete. Relaţia de încredere dintre copil şi magistratul care-l audiază poate fi construită prin
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cultivarea unei apropieri faţă de copil (adresarea pe numele mic, invitarea acestuia de a dezvălui
impresii, sentimente: indicarea prietenului celui mai apropiat, filmul/povestea care i-a plăcut cel
mai mult, date din viaţa de preşcolar/şcolar etc.), ceea ce conduce astfel la reducerea stresului,
fricii de necunoscut.
La audiere copilul trebuie să simtă o atitudine atitudine binevoitoare, amiabilă şi
înţelegătoare. Abordarea copilului formalizată şi autoritară poate induce acestuia o atitudine de
frică, complezenţă în schimbul atitudinilor de încredere şi cooperare.
Atitudinea magistratului care audiază trebuie să demonstreze interes faţă de afirmaţiile
copilului, atît prin comunicarea non-verbală cît şi verbală ( de exemplu: prin oferirea de
încurajări acordate pentru a continua relatarea: …aşa, ….da, … continuă etc).286
Sugestii privind adresarea întrebărilor (selectate din Ghidul de audiere a copilului în
proceduri judiciare coordonatori Mona-Maria Pivniceru şi Cătălin Luca):
1. Limbajul folosit trebuie să fie simplu şi adaptat nivelului de înţelegere a copilului;
2. Întrebările trebuie adresate pe un ton suportiv, cu o tonalitate adecvată (evitarea tonului
critic sau care reflectă neîncredere etc.);
3. Ritmul de formulare a întrebărilor trebuie să-i permită copilului să înţeleagă ce anume i
se cere şi să i se dea timpul necesar de a-şi recupera informaţia din memorie şi de a-şi formula
răspunsul;
4. Evitarea jargonului profesional care poate crea neînţelegeri sau confuzii;
5. Evitarea utilizării întrebărilor închise deoarece acestea atrag riscul ca răspunsul da sau
nu, să nu reflecte realitatea, copilul poate fi tentat să ghicească răspunsul pe care nu şi-l aduce
aminte exact sau crede că acesta este răspunsul aşteptat de magistrat. Cercetările spun despre
copiii mici că se simt obligaţi să aleagă unul dintre răspunsuri şi au tendinţa de a alege ultima.
6. Atunci cînd judecătorul repetă întrebarea care a mai fost pusă anterior minorului, el
trebuie să explice minorului că întrebarea i se acordă încă o dată deoarece judecătorul vrea să
afle mai multe detalii, să concretizeze ceva, în caz contrar minorului i s-ar putea crea impresia că
întrebarea se repetă deoarece magistratul vrea să audă alt răspuns sau răspunsul său prima oară a
fost greşit.
Codul de procedură civilă nu stabileşte o vîrstă minimă de participare a minorului în
calitate de martori la proces, odată ce copilul poate vorbi (aproximativ la 2 ani) ipotetic el ar
putea fi audiat în calitate de martor. Specialiştii în domeniu au studiat posibilitatea audierii
martorilor minori începînd cu cea mai fragedă vîrstă. Referitor la vîrsta de 2-3 ani, specialiştii
afirmă că îi este caracteristic este negativismul, adică tendinţa acestuia de a spune în mod curent
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„nu”. În această perioadă este, practic, imposibilă realizarea audierii, datorită nivelului de
dezvoltare psihologică (limbaj, memorie, gândire, atenţie) a copilului. Informaţiile furnizate
verbal, comportamental sau prin desen de către copiii aparţinând acestei vârste nu pot avea
semnificaţia juridică decât a unor indicii probatorii.287
Abia după vârsta de 4 ani copilul reţine voluntar informaţiile, până la 4 ani memoria este
mecanică şi involuntară. Astfel psihologii afirmă că deja la vîrsta de 4 ani minorul este în stare să
furnizere o oarecare informaţie. În acelaşi timp se merită de menţionat că în literatura de
specialitate sunt un şir de studii efectuate de specialiştii în domeniu referitor la capacitatea
minorilor de a reda relaţii înconjurătoare, de a spune ce ştie. În depenedenţă de vîrstă şi
circumstanţe mărturiile pot fi mai puţin sau mai mult veridice. Se recomandă ca la aprecierea
mărturilor minorilor judecătorii să ia act de aceste studii.
Cît priveşte participarea pedagogului urmează să menţionăm că rolul acestuia este de a
ajuta copilul să înfrunte diverse dificultăţi. De asemenea judecătorul va ţine cont de părerea
pedagogului în procesul audierii minorului. De exemplu, acesta ar putea recomanda
judecătorului să dea întrebări mai simple, sau să fie respinsă întrebarea, va ajuta minorul să
înţeleagă mai bine întrebările judecătorului, dacă acestea vor fi prea complicate etc.288 Însă în
acelaşi timp judecătorul nu va admite implicarea pedagogului în delaraţiile minorului, sugerarea
răspunsurilor la întrebări, interpretarea eronată a întrebărilor puse de participnţi sau judecător.
În legislaţia autohtonă nu este definită noţiunea de pedagog. Dicţionarul Explicativ al
Limbii Romane defineşte pedagogul ca fiind o persoană cu pregătire specială care se ocupă,
teoretic şi practic, cu munca didactică şi educativă; educator. Persoană care supraveghează şi
ajută pe elevi la pregătirea lecț iilor în anumite şcoli sau în internate. Lucrător din învăț ământ
care se ocupă cu munca instructivă şi educativă. Cel care instruieşte, educă pe copii, pe tineri;
educator. Toate cadrele didactice din RM trebuie să aibă studii psihopedagogice(art.54
alin.(2),(3) Legea învăţămîntului nr.547 din 1994). Prin urmare în calitate de pedagog poate fi
invitat învăţătorul, psihologul şcolar, educatorul, sau orice persoană cu studii pedagogice.
Cu toate acestea specialiştii în domeniu dau prioritate psihologului în astfel de cazuri.
Prezenţa unui psiholog în procesul de ascultare a copilului este necesară, deoarece, fiind un
specialist în dezvoltarea copilului el poate furniza, în această calitate, informaţii importante
magistratului, atât anterior ascultării, referitoare la gradul de dezvoltare al copilului, dar şi
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ulterior ascultării, cu privire la perspectiva psihologică a comportamentului şi informaţiilor
furnizate, pe perioada ascultării.289
3. Minorul cu vîrsta de 10 în cadrul procedurilor judiciare civile
În conformitate cu art.54 Codul Familiei copilul are dreptul să-şi exprime opinia la
soluţionarea în familie a problemelor care îi ating interesele şi să fie audiat în cursul dezbaterilor
judiciare sau administrative. De opinia copilului care a atins vîrsta de 10 ani se va ţine cont în
mod obligatoriu dacă aceasta nu contravine intereselor lui. Pe plan internaţional de asemenea
este consfinţit acest drept al minorului, în conformitate cu art.12 Convenţia ONU privind
drepturile copilului adoptată la 20 noiembrie 1989, la New York, în vigoare pentru Republica
Moldova din 25.02.1993 statele părţi vor garanta copilului capabil de discernămant dreptul de aşi exprima liber opinia asupra oricarei probleme care îl priveşte, opiniile copilului urmînd să fie
luate în considerare ţinandu-se seama de vîrsta sa şi de gradul său de maturitate.
În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură
judiciară sau administrativă care îl priveste, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism
competent, în conformitate cu regulile de procedura din legisţatia naţională
Astfel de opinia minorilor se va ţine cont indiferent de natura litigiului în care este
implicat minorul, indiferent de faptul dacă este participant la proces (reclamant, pîrîrt,
intervenient, etc.) sau nu (de exemplu în litigiile dintre părinţi privind stabilirea domiciliului
minorului).
Prin urmare, chiar dacă în instanţa de judecată toate actele procedurale în numele
minorilor sunt efectuate de reprezentanţii legali, instanţa în mod obligatoriu va asculta şi părerea
minorului care a atins vîrsta de 10 ani. În cazul în care în proces sunt puse în discuţie drepturile
minorului care nu are nici-o calitate procesuală (încasarea pensiei de întreţinere, stabilirea
domiciliului minorului, decăderea din drepturile părinteşti) minorului care urmează să-şi expună
părerea nu i se va atribui nici-o calitate procesuală, pur şi simplu va fi ascultat în virtutea art.54
Codul Familiei, precum şi în baza altor prevederi speciale (de exemplu art.70 alin.(3)Codul
Familiei).
Din cele expuse mai sus putem evidenţia anumite aspecte importante de care urmează să
ţină cont Instanţa de Judecată atunci cînd minorul participă în proces în calitate de parte,
intervenient, sau persoană interesată:
-

Determinarea corectă a persoanelor care urmează să reprezinte minorii în instanţa de
judecată, mai ales cînd aceştia se află în situaţii de risc, lipsiţi de grija părintească.
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-

Să anunţe autoritatea tutelară în orice situaţie cînd ar putea fi lezate drepturile sau
interesele minorului şi să amîne procesul acordîndu-i suficient timp autoritaţii tutelare de a
adopta măsurile necesare protejării drepturilor minorului.(art.52 alin.(6) Codul Familiei)

-

Să ţină cont de faptul că în conformitate cu art.192 CPC pricinile privind încasarea pensiei
de întreţinere, apărarea drepturilor şi intereselor minorului se judecă de urgenţă şi în mod
prioritar.

-

Copilul care are vîrsta de 10 ani urmează să fie ascultat şi părerea acestuia luată în
consideraţie de către instanţă (art.54 Codul Familiei)

-

Să ţină cont de regulile speciale prevăzute la audierea minorului expuse în lege, cît şi de
recomandările specialiştilor în domeniu.

-

În conformitate cu art.85 alin.(1) lit.c minorii nu achită taxă de stat pentru cererile de
apărare a drepturilor lor.

-

În toate acţiunile întreprinse în cadrul procesului civil în care este implicat minorul fie
direct fie indirect intersele minorului va prevala (p.1, art.3 al Convenţei ONU privind
drepturile copilului adoptată la 20.11.89 la New York, în vigoare pentru Republica
Moldova din 25.02.1993).

§ 4. Rolul procurorului în afara procesului penal (V. Nagacevschi, A. Munteanu)
În conformitate cu art.124 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 1 din Legea cu
privire la Procuratură (nr. 294-XVI din 25.12.2008), Procuratura este o instituţie autonomă în
cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei, apără interesele
generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită
urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii.
Conform

regulilor

generale,

participanţii

la

proces,

în

virtutea

principiului

contradictorialităţii şi egalităţii armelor, îşi apără personal sau prin reprezentat drepturile şi
interesele legitime. Dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 din CEDO, impune
respectarea egalităţii părţilor. Aceasta presupune că fiecare parte trebuie să aibă o posibilitate
rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie net dezavantajată
în raport cu adversarul său, iar între părţi trebuie să se menţină un echilibru corect. În
conformitate cu jurisprudenţa CtEDO, în unele cazuri însuşi faptul participării „active” sau
„pasive” a procurorului la examinarea cauzelor civile poate fi considerat drept încălcare a
dreptului la un proces echitabil.290 În acelaşi timp, CtEDO recunoaşte că susţinerea de către
procuror a poziţiei uneia din părţi în procesul civil poate fi justificată în anumite circumstanţe, de
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exemplu, pentru apărarea intereselor persoanelor vulnerabile (copii, invalizi) care nu sînt în stare
să-şi apere personal drepturile, cînd încălcarea comisă vizează interesele mai multor persoane
sau ale statului.291 Drept urmare, participarea procurorului în procesul civil urmează a fi admisă
doar în cazuri justificate, expres prevăzute de lege.
În conformitate cu art. 71 alin. (1) CPC, procurorul participă la judecarea pricinilor civile
în primă instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuşi l-a pornit în condiţiile legii.
Astfel, Codul de procedură civilă stabileşte o singură formă de participare a procurorului în
procesul civil – înaintarea acţiunii în interesele unei alte persoane. În acelaşi timp, unele legi
reglementează participarea obligatorie a procurorului la examinarea unor cauze civile, fără ca
procurorul să intenteze procesul civil respectiv. Astfel, conform art. 33 alin. (3) din Legea
privind sănătatea mentală (nr. 1402-XIII din 16.12.1997), la examinarea cererii de spitalizare în
staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt, este obligatorie participarea procurorului, a
reprezentantului staţionarului de psihiatrie care solicită spitalizarea şi a reprezentantului legal al
persoanei a cărei problemă de spitalizare se examinează sau, după caz, a altor persoane interesate
(reprezentantul asociaţiei obşteşti care apără interesele persoanelor suferinde de tulburări psihice,
avocatul). Potrivit art. 31 alin. (5) din Legea privind regimul juridic al adopţiei (nr. 99 din
28.05.2010), cererea de încuviinţare a adopţiei se examinează cu participarea obligatorie a
adoptatorului, a reprezentantului autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului şi a procurorului.
În aceste cazuri, procurorul va participa la examinarea pricinilor civile prin depunerea
concluziilor, în conformitate cu art. 74 CPC.
Temeiurile de intentare a procesului civil de către procuror
În conformitate cu art. 71 alin. (2), (3) CPC, procurorul este în drept să intenteze procesul
civil în următoarele cazuri:
1. În interesele unei persoane fizice care nu se poate adresa personal în judecată din
motive întemeiate. Pentru intentarea procesului civil în baza acestui temei, trebuie respectate
următoarele două condiţii:
(i) Există motive întemeiate care nu-i permit reclamantului să se adreseze personal în
judecată, de exemplu, din cauză de sănătate, vîrstă înaintată, incapabilitate, etc. Procurorul
trebuie să argumenteze în cererea de chemare în judecată aceste motive, anexînd documente
justificative. În cazul în care, în cererea de chemare în judecată lipsesc argumentele privind
motivele adresării procurorului, acesteia nu i se va da curs, conform art. 171 CPC, iar
procurorului i se va acorda un termen pentru completarea cererii de chemare în judecate şi
anexarea documentelor necesare. Dacă motivele invocate de către procuror sînt considerate de
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instanţă drept neîntemeiate (nu există impedimente pentru adresarea personală a reclamantului în
judecată), instanţa va refuza să primească cererea, conform art. 169 alin. (1) lit. c) CPC, iar dacă
procesul deja a fost intentat va dispune încetarea acestuia în baza art. 265 lit. h) CPC. Refuzul de
a primi cererea sau încetarea procesului în situaţiile menţionate, exclude posibilitatea adresării
repetate a procurorului în interesele aceleiaşi persoane cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi
pîrît, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri. În acelaşi timp, reclamantul nu este lipsit să înainteze
personal aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pîrît, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri.
(ii) La cererea de chemare în judecată depusă de procuror trebuie anexată copia cererii
persoanei interesate înaintate către procuror cu solicitarea apărării în judecată a drepturilor
încălcate. În cazul neanexării cererii respective, cererii de chemare în judecată nu i se va da curs,
conform art. 171 CPC. Dacă procurorul nu prezintă în termen copia cererii persoanei interesate,
cererea de chemare în judecată a procurorului va fi restituită acestuia.
2. În interesele unei persoane fizice incapabile. Prin persoane incapabile se înţeleg
minorii fără capacitate de exerciţiu deplină, precum şi adulţii limitaţi în capacitatea de exerciţiu
sau declaraţi incapabili. Pentru înaintarea de către procuror a acţiunii în interesele unei persoane
incapabile nu este necesară cererea persoanei interesate sau a reprezentantului ei legal. La
cererea de chemare în judecată a procurorului se vor anexa în mod obligatoriu documentele care
confirmă incapacitatea reclamantului.
3. În apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui număr nelimitat
de persoane. Aceste acţiuni pot fi înaintate de către procuror doar în cazurile expres prevăzute de
lege. Procurorul trebuie să menţioneze în cererea de chemare în judecată norma legală care îi
oferă dreptul intentării procesului în interesele unui număr nelimitat de persoane. În cazul
înaintării acţiunii de către procuror în interesele unui număr nelimitat de persoane, fără ca legea
să-i ofere acest drept, instanţa va refuza să primească cererea (art. 169 alin. (1) lit. c) CPC) sau,
după caz, va dispune încetarea procesului (art. 265 lit. h) CPC).
4. În apărarea drepturilor şi intereselor statului şi ale societăţii. Aceste acţiuni pot fi
înaintate de către procuror doar în cazurile expres prevăzute de lege, din oficiu, fără a fi necesară
depunerea unei cereri din partea Guvernului sau altor autorităţi publice. Acţiunile se înaintează
în interesele statului şi ale societăţii şi nu în interesele unor organe sau instituţii de stat. În cazul
în care, deopotrivă cu dreptul procurorului, legea prevede şi dreptul unor autorităţi publice să
înainteze acţiunile în interesele statului, procurorul poate intenta cauza civilă dacă autorităţile
respective rămîn pasive şi nu întreprind acţiuni în apărarea intereselor statului.
Conform art. 71 alin. (3) CPC, procurorul poate înainta acţiuni ce ţin de:
a) formarea şi executarea bugetului. La interpretarea sintagmei „formarea şi executarea
bugetului” urmează a fi luată în considerare Clasificaţia veniturilor bugetare, aprobată prin
454

Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20.08.2008. Pe lîngă veniturile fiscale (impozitul pe
venit, TVA, contribuţii de asigurări sociale, prime pentru asigurările obligatorii de asistenţă
medicală, etc.), veniturile bugetare includ şi încasări nefiscale (amenzi contravenţionale şi alte
sancţiuni pecuniare, mijloace din privatizarea bunurilor şi terenurilor proprietate publică, venituri
din chiria bunurilor proprietate publică, etc.). Pentru unele venituri în bugetul de stat legea
prevede procedura extrajudiciară de încasare (de exemplu, executarea silită a obligaţiilor fiscale
şi a restanţelor la bugetul de asigurări sociale, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, încasarea amenzilor pentru nerepatrierea la timp a mijloacelor băneşti, conform art.
193-207 din Codul fiscal, art.30 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale (nr.489XIV din 08.07.1999) şi art.17 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr.1593-XV din 26.12.2002), art. 5 din
Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din
tranzacţiile economice externe (nr. 1466-XIII din 29.01.98), etc.).292 Instanţele judecătoreşti vor
refuza să primească cererile privind încasarea unor asemenea plăţi în baza art. 169 alin. (1) lit. a)
CPC, chiar dacă sînt depuse de către procuror.
b) protecţia proprietăţii aflate în posesiunea exclusivă a statului. Se au în vedere
acţiunile înaintate în vederea apărării dreptului de proprietate al statului asupra bunurilor din
domeniul public,293 inclusiv celor care se află în gestiunea întreprinderilor de stat / municipale
sau a instituţiilor publice, de exemplu, privind recunoaşterea dreptului de proprietate, declararea
nulităţii actelor juridice (vînzare-cumpărare, ipotecă), înlăturarea obstacolelor în folosirea
bunurilor, etc. Legea nu prevede dreptul procurorului de a înainta acţiuni în apărarea dreptului de
proprietate asupra bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.
c) recuperarea prejudiciului cauzat statului. Se au în vedere acţiunile privind repararea
daunelor cauzate statului prin acţiuni / inacţiuni ilegale sau prin neexecutare / executare
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale (de exemplu, compensarea pierderilor cauzate de
excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic,
precum şi din circuitul agricol, conform art. 13 din Legea privind preţul normativ şi modul de
vînzare-cumpărare a pămîntului, nr. 1308-XIII din 25.07.1997). Prejudiciul urmează să fie
cauzat statului şi nu altor subiecţi de drept cum ar fi instituţiile publice, întreprinderile de stat sau
unităţile administrativ-teritoriale.
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d) contestarea contractului care lezează statul în interesele lui. În baza acestei norme
procurorul este drept să ceară declararea nulităţii, rezoluţiunea sau rezilierea contratelor, dacă în
urma încheierii sau neexecutării acestora se lezează interesele statului (de exemplu, contractele
de vînzare-cumpărare, locaţiune, ipotecă, gaj a bunurilor proprietate a statului, etc.). În calitate
de copîrîţi vor participa toate părţile contractante ale contractului contestat de procuror. Legea nu
prevede dreptul procurorului de a contesta contractele care lezează interesele unităţilor
administrativ-teritoriale.
e) declararea, în condiţiile legii, a actelor normative ale autorităţilor publice, ale altor
organe şi organizaţii, ale persoanelor oficiale sau funcţionarilor publici ca fiind nule. Potrivit
acestei norme procurorul este în drept să solicite anularea doar a actelor cu caracter normativ.
Procurorul trebuie să respecte procedura prealabilă de soluţionare a cauzei pe cale extrajudiciară,
prin contestarea actului normativ cu recurs, conform art. 19 din Legea cu privire la Procuratură şi
art. 14 din Legea contenciosului administrativ. De asemenea procurorul trebuie să respecte
termenele de prescripţie stabilite de Legea contenciosului administrativ.
f) perceperea în beneficiul statului a bunurilor dobîndite ilicit. Aceste pretenţii pot fi
înaintate de procuror concomitent cu solicitarea declarării nulităţii contractelor care lezează
interesele statului (art. 71 alin. (3) lit. d) CPC), protecţia proprietăţii statului (art. 71 alin. (3) lit.
b) CPC) sau separat, de exemplu, în cazul comiterii unor acţiuni ilegale.
g) protecţia mediului înconjurător. Procurorul este în drept să solicite persoanelor fizice
şi juridice, inclusiv străine, repararea prejudiciilor cauzate mediului ca rezultat al poluării lui şi
folosirii neraţionale a resurselor naturale (conform Legii privind protecţia mediului înconjurător,
nr. 1515-XI din 16.06.1993), încasarea plăţilor pentru poluarea mediului (conform Legii privind
plata pentru poluarea mediului, nr. 1540-XIII din 15.02.1998), etc.
Prevederile art. 71 CPC caracterizate mai sus reprezintă reguli-cadru privind intentarea
procesului civil de către procuror. Uneori, aceste reguli sînt exemplificate în alte acte legislative
(de exemplu, Codul familiei). În orice caz, prevederile altor legi care conţin norme privind
participarea procurorului în procesul civil trebuie interpretate prin prisma art. 71 din CPC. De
exemplu, deşi art. 302 CPC prevede dreptul procurorului de a cere limitarea unei persoane în
capacitatea de exerciţiu, acest drept nu este absolut şi cererea procurorului, prin prisma art. 71
CPC, poate fi depusă fie în interesele şi la cererea unui membru de familie a persoanei
respective, fie în interesele unui membru de familie minor fără cererea acestuia.
Procurorul este în drept să intenteze procesul civil nu doar în ordinea procedurii în acţiuni
civile sau contenciosului administrativ, ci şi în ordinea procedurii speciale (de exemplu, art. 302
CPC, art. 15 din Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului
ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, nr. 713-XV din 06.12.2001). Procurorul, de
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asemenea, este în drept să solicite eliberarea ordonanţelor judecătoreşti, cu respectarea
condiţiilor de înaintare a acţiunii civile.
Poziţia procesuală a procurorului.
Adresîndu-se în instanţa de judecată, procurorul înaintează o acţiune în interesele altor
persoane. Procurorul nu este reclamant, întrucît nu este un subiect prezumat al raportului
material-litigios. Procurorul nu este nici reprezentantul părţii în interesele căreia este pornit
procesul, deoarece procurorul acţionează în nume propriu, drepturile acestuia fiind expres
prevăzute de lege.
Procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile şi obligaţiile procedurale de reclamant
(art. 72 alin. (1) CPC). Totodată, drepturile şi obligaţiile procesuale ale procurorului se
caracterizează prin anumite particularităţi:
- procurorul este scutit de plata taxei de stat (art. 85 alin. (1) lit. f) CPC);
- procurorul nu este în drept să încheie tranzacţia de împăcare, aceasta fiind un drept
exclusiv al părţilor;
- faţă de procuror nu poate fi înaintată acţiunea reconvenţională.
Procurorul este în drept să exercite căile de atac împotriva hotărîrii doar în pricinile
intentate de el. Pentru exercitarea căilor de atac de către procuror nu este necesară depunerea
unei cereri speciale (repetate) de către reclamant.
Avînd în vedere prevederile Codului de executare, în general, procurorul nu este în drept
să solicite executarea silită a hotărîrii emise în beneficiul reclamantului, aceasta fiind un drept
exclusiv al ultimului. Excepţie constituie doar acţiunile intentate de procuror în interesele statului
şi a persoanelor incapabile.
La examinarea pricinilor civile intentate la cererea procurorului urmează a fi luate în
considerare următoarele reguli speciale:
- În cazul înaintării de către procuror a unei acţiuni în interesele unei persoane fizice,
aceasta din urmă trebuie înştiinţată despre pornirea procesului, fiindu-i acordat statut de
reclamant (art. 59 alin. (4) CPC). În cazul înaintării acţiunii în interesele statului, înştiinţarea
Guvernului nu este obligatorie;
- Reclamantul - persoană fizică în interesele căreia este intentat procesul trebuie să
susţină acţiunea procurorului, fie verbal în cadrul şedinţei de judecată, fie prin depunerea unei
cereri în instanţă. Aceasta rezultă din principiul disponibilităţii. Excepţie constituie reclamanţii
incapabili.
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- Neprezentarea procurorului, citat legal, în şedinţa de judecată nu împiedică examinarea
pricinii dacă persoana în interesele căreia s-a înaintat acţiunea susţine examinarea cauzei în lipsa
procurorului;
- Dacă reclamantul nu comunică instanţei despre susţinerea acţiunii înaintate de către
procuror în interesele acestuia şi nu se prezintă în şedinţă de judecată din motive neîntemeiate,
instanţa scoate cererea procurorului de pe rol (art. 267 lit. i) CPC);
- Procurorul este în drept să renunţe la acţiunea înaintată. Aceasta însă va fi doar un act
de dispoziţie de un drept procedural, întrucît procurorul nu poate dispune de drepturile materiale
ale reclamantului. Renunţarea procurorului la pretenţiile înaintate nu îl privează pe reclamant de
dreptul de a cere examinarea pricinii în fond, cu condiţia achitării taxei de stat. Dacă reclamantul
nu achită taxa de stat în termenul stabilit de instanţă, cererea se scoate de pe rol (art. 267 lit. j)
CPC);
- Reclamantul este în drept să renunţe la acţiune, chiar dacă aceasta este susţinută de
procuror. Instanţa încetează procesul doar dacă renunţarea reclamantului nu contravine legii şi nu
încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane;
- În cazul în care acţiunea intentată de procuror se respinge, integral sau parţial, pîrîtului i
se restituie, din mijloacele bugetului de stat, cheltuielile de judecată pe care le-a suportat integral
sau parţial, în acea parte a pretenţiilor reclamantului care i-a fost respinsă (art. 971 alin. (1) CPC).
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TITLUL VI. PARTICULARITĂŢILE EXAMINĂRII UNOR CATEGORII DE CAUZE
§ 1. Litigii de muncă (S. Filincova, D.Josanu)
1. Conceptul şi problematica calificării litigiilor de muncă
La general, prin litigii de muncă se subînţeleg acele divergenţe apărute între părţile
raporturilor de muncă, în legătură cu realizarea unui drept la muncă, ce nu pot fi aplanate prin
intermediul negocierilor benevole şi pentru soluţionarea cărora este necesar de a apela la o
procedură (inclusiv la un organ competent) prevăzută de legislaţie. Sunt litigii de muncă nu
numai cele care se referă la clauzele exprese ale contractului de muncă, ci toate litigiile care sunt
legate de modul în care se desfăşoară activitatea la unitate, inclusiv cele referitoare la
răspunderea pentru faptele ilicite săvârşite în procesul de producţie sau cu ocazia lui. De
asemenea, menţionăm că litigiile de muncă nu apar doar între persoanele care dispun de statutul
de salariat şi angajator, ci şi între persoanele ce fie încă nu au obţinut acest statut sau deja l-au
pierdut, dar revendică un drept prevăzut de legislaţia muncii.
La general, obiectul litigiilor de muncă este menţionat expres în art. 348 al Codului
muncii al RM „soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi conflictelor colective de muncă
privind purtarea negocierilor colective, încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea contractelor colective şi individuale de muncă, a convenţiilor colective prevăzute de
prezentul cod, precum şi soluţionarea conflictelor colective privind interesele economice,
sociale, profesionale şi culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între partenerii
sociali.”, pe când categoriile de litigii individuale de muncă sunt exemplificate în art. 354 al
Codului muncii al RM:
a) încheierea contractului individual de muncă;
b) executarea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă;
c) încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului individual de muncă;
d) plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
obligaţiilor de către una din părţile contractului individual de muncă;
e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare în serviciu, emis conform
art.65 alin.(1);
g) neeliberarea în termen a carnetului de muncă, înscrierile incorecte efectuate în acesta;
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de muncă.”
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Analiza normei denotă că, în pofida faptului unei enumerări de ordin general, ce ar
cuprinde totalitatea aspectelor unui raport de muncă, această enumerarea totuşi nu este una
exhaustivă, legiuitorul lăsând rezerve de interpretare, instanţa de judecată urmând să verifice
fiecare revendicare în parte pentru a o califica sau nu drept litigiu de muncă.
La fel legislaţia indică direct, sau permite de a delimita, diferite tipuri de litigii ce pot
apărea între părţile raporturilor de muncă sau reprezentanţii acestora (patronate şi sindicate), în
dependenţă de care urmează a fi aleasă procedura aplicabilă soluţionării cauzei.
Iniţial specificăm că, de bază, legiuitorul divizează litigiile de muncă după statutul
subiecţilor (sau după cum se indică mai simplu – după numărul de salariaţi) în două mari
categorii:
- litigii individuale de muncă;
- conflicte colective de muncă.
Primele reprezintă acele litigii, care apar între angajator şi un anumit salariat în parte şi,
practic, constau fie în nesatisfacerea (motivată sau nemotivată) a unor cerinţe ale salariatului de
către angajator, fie din lipsa dorinţei (care la fel poate fi întemeiată sau neîntemeiată) uneia din
părţi de a recupera prejudiciul material cauzat.
A doua categorie reprezintă acele neînţelegeri care apar între reprezentanţii angajatorului
(desemnaţi de acesta – de regulă, administraţia unităţii sau patronatele la nivel mai înalt) şi
reprezentanţii salariaţilor (organizaţiile sau centrele sindicale sau alţi reprezentanţi aleşi la
adunarea generală a colectivului de salariaţi) şi în cea mai mare parte constau în modificarea
condiţiilor de muncă, precum şi introducerea unor condiţii de muncă noi. În cadrul acestor litigii
competenţa instanţei de judecată este una reglementată special, cu anumite condiţii.
În esenţă, după conţinutul şi importanţa sa, litigiile de muncă sunt de două tipuri:
- litigii de drept
- conflicte de interes
Această divizare are o importanţă aparte atât pentru practică în general, cât şi în special
pentru instanţa de judecată, or aceasta ar avea competenţă doar la soluţionarea acelor litigii şi
conflicte ce implică aplicarea sau interpretarea unei norme de drept sau clauze ale convenţiilor
colective, contractelor colective de muncă şi contractelor individuale de muncă, nu şi în cazul
conflictelor de interes, unde lipseşte dreptul încălcat urmând ca ele să se soluţioneze prin
negocieri purtate cu scopul de a împăca părţile.
Mai indicăm că litigiile de muncă pot fi de ordin pur material, implicând doar solicitarea,
de regulă, a achitării anumitor sume, sau de ordine nematerială de bază, implicând, de regulă,
solicitarea anulării unor acte şi restabilirii unor drepturi. Această delimitare este importantă
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deoarece influenţează determinarea termenului de prescripţie aplicabil, precum şi necesitatea
respectării sau nu a procedurii prealabile adresării în instanţa de judecată.
Drept condiţii pentru calificarea unui litigiu drept unul de muncă menţionăm iniţial
necesitatea existentei unui raport juridic de muncă. Calificarea corectă a raportului, şi respectiv a
normei aplicabile la soluţionarea litigiului are două aspecte:
- delimitarea raportului de muncă de unul civil similar
- corelaţia normelor aplicabile în raportul de muncă a funcţionarului public – numit de
legiuitor drept raport de serviciu.
Pentru primul caz Codul muncii, în art. 2 al. 3 indică direct că “În cazul în care instanţa
de judecată stabileşte că, printr-un contract civil, se reglementează de fapt raporturile de muncă
dintre salariat şi angajator, acestor raporturi li se aplică prevederile legislaţiei muncii.”
Cu referire la acest aspect indicăm că în calitate de raporturi asemănătoare ce pot fi
utilizate pentru a tăinui existenţa unui raport de muncă, de regulă sunt contractele civile de
antrepriză şi de prestări servicii, precum şi cele ce oformează relaţiile cu administratorul unităţii.
Pentru ultimul aspect, indicăm că iniţial Codul civil, şi anume în norma al. 3 art. 61 a indicat că
“Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sînt supuse
prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel”, iar
ulterior, în legătură cu adoptarea şi punerea în aplicare a Codului muncii, prin art. 258 şi instituie
acea prevedere legală, la care se face trimitere în art. 61 al Codului civil al RM, care stabileşte
concret norma aplicabilă acestor raporturi. Respectiv, cu excepţia cazurilor când administratorul
este şi proprietar al unităţii (norma nu se extinde şi asupra proprietăţii comune, astfel în cazul
coproprietarului, indiferent de cota de participare excepţia nu va fi aplicabilă), se va aplica
legislaţia muncii. În ceea ce priveşte relaţiile de antrepriză sau de prestări servicii, aici exista o
anumită posibilitate pentru părţi în oformarea relaţiilor (cu avantajele şi dezavantajele oferite de
fiecare posibilitate – economie de surse financiare şi lipsa obligativităţii acordării unor garanţii
din partea angajatorului în cadrul relaţiilor civile, dar cu dreptul de a exercita o anumită
autoritate operaţională în privinţa salariatului în cadrul raporturilor de muncă; evident vice-versa
pentru salariat – privarea de anumite garanţii şi înlesniri în cadrul raporturilor civile şi privarea
de o anumită libertate prin asumarea elementului de disciplină, în cadrul raporturilor de muncă).
Norma art. 2 al. 3 al Codului muncii se referă doar la acele situaţii, când angajatorul, poate abuza
de poziţia dominantă de pe piaţa muncii, în contextul şomajului existent, şi ar impune de facto,
persoana la exercitarea unor raporturi de muncă, sub autoritatea deplină a sa, dar cu scop de
economisire, de jure, ar oforma relaţiile ca raporturi civile. Delimitarea, în aceste cazuri, are loc
prin prisma analizei atât a clauzelor contractuale, cât şi a situaţiei reale la executarea
contractului. Astfel, vom fi în prezenţa unor raporturi de muncă, atunci când persoana care
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exercită lucrările sau prestează serviciile se află (sau s-a aflat) în relaţii recunoscute de
subordonare faţă de beneficiarul lucrărilor/serviciilor, există un regim stabilit de muncă, au avut
loc cazuri de sancţionare disciplinară etc..
În contextul unui raport de serviciu se va analiza şi examina acea relaţie care ţine de
exercitarea unui drept de muncă a unei persoane cu statut de funcţionar public, inclusiv a unei
persoane ce încă nu are acest statut, dar dreptul de muncă invocat ţine de statutul unei funcţii
publice (astfel şi refuzul de angajare în câmpul muncii, la o funcţie publică se va examina după
procedura prevăzută pentru raporturile de serviciu – contenciosului administrativ – nu cea
generală). Respectiv, atenţionăm că, în pofida faptului că explicaţia de rigoare se conţine direct şi
în Hotărîrea explicativă a Plenului CSJ nr. 12 din 03.10.2005, în unele cazuri, se mai menţine o
practică defectuoasă şi evident incorectă, când alegerea procedurii contenciosului administrativ
are loc în dependenţă de autoritatea implicată, or statutul angajatorului, oricât de mare nu ar fi
(fie şi de autoritate publică centrală a puterii de stat) nu joacă nici un rol şi nu influenţează
asupra calificării litigiului, unicul factor de delimitare fiind statutul salariatului/a funcţiei.
Pe lângă faptul că în procedura civilă generală se vor examina litigiile ce apar între
autoritatea publică şi personalul angajat, a căror funcţii nu au statut public, în legătură cu
exercitarea de către aceştia a obligaţiunilor sale de funcţie, la fel, în procedura generală se vor
soluţiona şi litigiile care au ca obiect răspunderea materială a funcţionarului public, pentru
prejudiciul cauzat autorităţii, în cadrul raporturilor de serviciu al acestuia, or procedura
contenciosului administrativ nu acoperă aceste categorii de litigii.
În acelaşi context, dar în altă ordine de idei, indicăm că la soluţionarea (evident, în
procedura contenciosului administrativ) a litigiului izvorât din raportul de serviciu, norma
materială aplicabilă va fi norma specială ce reglementează relaţiile de muncă a acestor categorii
de persoane (legea cu privire la funcţia publica şi statutul funcţionarului public nr. 158 din
04.07.2008, alte legi ce reglementează activitatea unor subiecţi cu statut special, şi actele
normative subordonate acestora), şi doar în partea în care actele respective nu vor conţine
reglementări – se vor aplica normele generale ale legislaţiei muncii.
2. Părţile litigiului de muncă şi calitatea de reclamant sau de pîrît a angajatorului
În cazul litigiilor de muncă participanţi sunt, în principal, salariatul şi angajatorul, însă
pot apărea şi alte persoane, cum ar fi succesorii părţilor, organizaţiile sindicale şi alţi
reprezentanţi ai salariaţilor, patronatele, autorităţile publice, procurorul. Această situaţie reiese
din conţinutul art. 349 al Codului muncii al Republicii Moldova şi corespunde prevederilor
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generale ale art. 55 al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova – în conformitate cu
care şi are loc examinarea litigiilor apărute în cadrul raporturilor de muncă.
Salariatul şi angajatorul
Respectiv, în cea mai mare parte, în cazul raporturilor de muncă, litigiile apar între
salariat şi angajator – din care motiv aceştia şi sunt indicaţi în calitate de cele mai răspândite
părţi ai litigiului. La fel, asimilat salariatului poate fi orice persoană care invocă un drept de
muncă lezat, fie cea care încă nu a primit statutul respectiv de salariat în raportul concret, iar
dreptul ţine de acest statut (refuzul de angajare în câmpul muncii, recuperarea prejudiciului
cauzat pe parcursul relaţiilor de formare profesională, spre exemplu, când persoana căreia
angajatorul i-a achitat costul studiilor refuză ulterior să activeze la unitate, în pofida obligaţiei
asumate), fie cea care a pierdut statutul dat (contestarea eliberării din serviciu, solicitarea oricărei
părţi de a i se recupera prejudiciul cauzat, atât în cadrul raporturilor finisate, cât şi ulterior, cum
ar fi în cazul divulgării de către salariat a informaţiei cu caracter confidenţial, pe care a aflat-o în
legătură cu exercitarea raporturilor de muncă).
Calitatea procesuală a salariatului şi angajatorului poate fi atât de reclamant cât şi pîrît.
Dacă calitatea de reclamant a salariatului poate apărea într-un număr nedeterminat de litigii,
angajatorul, în calitate de reclamant, poate apărea doar într-un singur caz, şi anume intentarea
unei acţiuni în instanţă, cu condiția ca aceasta să ţină de recuperarea prejudiciului cauzat de către
salariat (sau de o altă persoană care nu deţine acest statut, dar prejudiciul cauzat este legat de
realizarea unui drept de muncă – relaţii de formare profesională etc.). Faptul dat nu reprezintă o
limitare a drepturilor angajatorului, or în celelalte aspecte ale raportului de muncă, unde pot fi
afectate drepturile şi interesele sale (încălcarea de către salariat a obligaţiilor de muncă care nu sa soldat cu cauzarea unui prejudiciu), angajatorul este competent să le apere personal, prin
atragerea salariatului la răspunderea disciplinară.
Conform regulii generale, capacitatea de exerciţiu a drepturilor procedurale civile apare
odată cu apariţia capacităţii juridice de exerciţiu depline: pentru persoana fizică – atingerea
vârstei de 18 ani sau obţinerea anticipată a capacităţii prin emancipare sau în urma încheierii
căsătoriei; pentru persoana juridică – înregistrarea corespunzătoare. În acelaşi timp, în partea
care ţine de litigiile ce se nasc din raporturile de muncă, salariaţii minorii, inclusiv şi cei care
încheie contract individual de muncă cu acordul părinţilor (cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani)
la fel pot să-şi apere personal drepturile în instanţă, însă instanţa, la propria discreţie, poate
constata necesitatea introducerii în proces a reprezentantului legal (părinţi, tutori).

Succesorii
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Succesiunea în cadrul unui proces de judecată născut dintr-un litigiu de muncă este
posibilă în condiţiile generale prevăzute de art. 70 al Codului de procedură civilă al RM, care
admite o astfel de situaţie în orice fază a procesului. Dat fiind faptul că obiectul invocat în cele
mai răspândite litigii de muncă – cele de restabilire în câmpul muncii – este unul strict personal,
succesorii nu îl vor putea moşteni, însă ei vor putea invoca aspectele de recuperare a prejudiciilor
materiale cauzate în cadrul relaţiilor de muncă, inclusiv în legătură cu privarea ilegală de dreptul
la muncă. Din acelaşi raţionament, succesorii vor fi atraşi în proces şi în cazul obligaţiei datorate
angajatorului de către salariat pentru cauzarea unui prejudiciu material.
Sindicatele, alţi reprezentanţi ai salariaţilor, patronatele
În calitate nemijlocită de părţi ai procesului, sindicatele, alţi reprezentanţi ai salariaţilor,
precum şi patronatele, pot apărea în cadrul conflictelor ce se nasc în urma relaţiilor de parteneriat
social (spre ex: examinarea conflictului colectiv în comisia de conciliere, contestarea deciziei
comisiei de conciliere, contestarea nulităţii clauzelor contractelor colective de muncă sau a
convenţiilor colective, suspendarea sau declararea grevei drept ilegală, precum şi în litigii
nemijlocite dintre sindicate şi patronate ale căror obiect mai degrabă îl pot forma pretenţii de
ordin patrimonial).
În altă ordine de idei, şi sindicatele şi patronatele, ţinând cont de scopul său (şi,
concomitent, obligaţia) de a apăra drepturile şi interesele membrilor săi – salariaţii şi,
corespunzător, angajatorii – invocat nu doar în statutele acestor organizaţii, dar şi în legile
respective (art.. 1 şi 12 ale Legii sindicatelor şi art.. 3 şi 13 ale Legii patronatelor), pot porni
procese şi participa în susţinerea cererii depuse cu scopul de a apăra drepturile şi interesele
legitime ale membrilor săi.
La fel, menţionăm că sindicatele şi patronatele pot fi atrase în proces, în calitate de
intervenienţi, cu atât mai mult că în unele cazuri, hotărârea poate influenţa drepturile sau
obligaţiile proprii faţă de una din părţi (faptul dat în mai mare măsură poate afecta sindicatele în
procesul de restabilire în câmpul muncii, unde la concediere se cere acordul acestora şi salariatul
poate considera că organizaţia nu i-a apărat în modul cuvenit drepturile şi interesele; dar poate
afecta şi patronatele, a căror refuz de a acorda asistenţa necesară, inclusiv juridică, unui angajator
– membru al asociaţiei, care achită cotizaţiile în modul corespunzător, ar putea fi apreciat drept
ilegal).
În acest context, dar în altă ordine de idei, specificăm interesul angajatorului de a atrage
într-un proces de recuperare a prejudiciului cauzat unei persoane de către un salariat al
angajatorului în cadrul exercitării obligaţiunilor de funcţii, salariatul care nemijlocit a cauzat
prejudiciul, or acesta va fi persoana cointeresată de aşi apăra interesul, ce, în anumită parte, poate
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coincide cu interesul angajatorului (la determinarea circumstanţelor cauzării prejudiciului,
gradului de vinovăţie a fiecărei părţi implicate, precum şi stabilirii mărimii prejudiciului cauzat),
iar faptele stabilite de instanţă în procesul în care va fi atras salariatul corespunzător nu vor mai
necesita o stabilire în cazul unui eventual proces de regres, când angajatorul va solicita
nemijlocit de la salariat restituirea cheltuielilor efectuate. (La fel, ar exista şi interesul
angajatorului de a atrage în procesul de restabilire în câmpul muncii administratorul (îndeosebi,
dacă acesta nu mai activează la unitate) care a emis ordinul de eliberare din funcţie a salariatului,
or, în eventuala situaţie de anulare de către instanţă a acestui ordin, angajatorul va putea solicita
de la conducătorul respectiv recuperarea prejudiciului achitat salariatului în legătură cu privarea
ilegală de dreptul la muncă).
Autorităţile publice centrale şi locale
Acestea pot apărea în cadrul unui litigiu de muncă, fie în calitate de parte a procesului –
reclamant sau pîrît – ca angajator (atât în litigiile ce se nasc din aşa-numitele raporturi de
serviciu cu funcţionarii publici angajaţi, cât şi în raporturile de muncă cu personalul angajat din
cadrul autorităţilor, a căror funcţii nu au statut de funcţie publică), precum şi pentru a participa în
scopul de a depune concluzii, în baza art. 74 al Codului de procedură civilă al RM (în acest caz,
şi angajatorul poate solicita introducerea în proces a autorităţii competente – Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei sau un alt minister din domeniul respectiv, Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii, alte autorităţi competente, îndeosebi cu atribuţii
specifice – pentru ca acestea să expună concluziile privitor la situaţia creată, normele tehnice
aplicabile).

Procurorul
Procurorul este una din persoanele enumerate în lista participanţilor unui proces civil,
inclusiv şi a unui litigiu de muncă, atât de normele codului de procedură civilă, cât şi de normele
codului muncii. Conform prevederilor respective ale Codului de procedură civilă al RM (art. 71)
şi a Legii cu privire la procuratură (art. 5), procurorul poate participa în procesul soluţionării
unui litigiu de muncă doar dacă înseşi procesul a fost pornit la cererea sa. Dacă, raportat la un
litigiu de muncă, procurorul putea utiliza acest drept al său în interesul unui angajator – agent
economic în al căror capital statutar statul are cotă-parte, atunci, începând cu 01.12.2012
oportunitatea dată nu mai este prevăzută de lege, şi acesta ar putea intenta acţiuni doar în
interesul unui salariat dacă acesta nu se poate adresa în judecată personal din motive de sănătate,
vârstă înaintată, incapabilitate sau din alte motive întemeiate (pe aceste motive nu se exclude
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posibilitatea de adresare şi în interesul unui angajator – persoană fizică, dar se va analiza în
detaliu circumstanţele, ţinând cont de statutul de angajator al persoanei).
Reprezentarea în litigiul de muncă
În cadrul unui litigiu individual sau a unui conflict colectiv de muncă care se examinează
de către instanţa de judecată, reprezentarea este reglementată de regula generală a art. 75 a
Codului de procedură civilă al RM, cu particularităţile stabilite de legislaţia muncii – dreptul de
reprezentare prin intermediul sindicatelor şi patronatelor. La general, salariatul poate să-şi apere
drepturile fie personal, fie prin avocat (sindicatul îi poate apăra drepturile indiferent de
reprezentarea prin intermediu avocatului), iar angajatorul urmează să fie reprezentat de către
organele sale de administrare, în limita competenţei stabilite de actele normative sau de
constituire a acestora, precum şi/sau de alţi angajaţi împuterniciţi de către angajator (organele de
administrare a acestuia) sau de către avocaţi. Astfel, dacă în cazul când angajatorul va dori
angajarea pentru reprezentare a unei persoane din afara unităţii, aceasta va trebui să dispună de
licenţă de avocat, pe când din interiorul unităţii, angajatorul poate elibera împuterniciri oricărui
angajat, nefiind în mod obligatoriu cu studii juridice (cu atât mai mult în cazul necesităţii
explicaţiei unor aspecte ce nu au caracter juridic). Persoana angajată poate avea atât statul de
angajat permanent, cât şi de angajat temporar, inclusiv şi special, doar pentru acest caz (fapt ce
corespunde prevederilor art. 55 lit. k al Codului muncii al RM), ca dovadă fiind ori contractul
individual de muncă, ori ordinul de angajare, ori extrase din acestea (în esenţă, legea nu exclude
nici posibilitatea prezentării unui simplu certificat cu privire la existenţa raporturilor de muncă
între angajator şi persoana respectivă, cu autentificarea de către organul competent al persoanei
juridice), iar volumul împuternicirilor se va indica fie în mandat, în cazul desemnării în calitate
de reprezentant a unui avocat, fie în procură – în celelalte cazuri. În cazul filialelor sau a
reprezentanţelor ce nu deţin statutul de persoană juridică (aceasta fiind regula de bază pentru
subdiviziunile date), în calitate de parte în proces va fi nemijlocit unitatea (întreprinderea de
bază), dar care va putea împuternici şi angajaţii subdiviziunilor sale teritoriale pentru a apăra
interesele unităţii (specificăm că o astfel de împuternicire poate fi stipulată şi nemijlocit în
regulamentul de activitate aprobat pentru subdiviziune).
3. Organele de soluţionare a litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă
Codul muncii, în art. 351 enumeră în calitate de organe de soluţionare a litigiilor de
muncă comisia de conciliere şi instanţa de judecată. Primele sunt indicate în calitate de organe
extrajudiciare şi dispun de competenţă doar în cadrul conflictelor colective de muncă, iar
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instanţele de judecată au competenţă de examinare atât pentru litigiile individuale, cât şi pentru
conflictele colective.
Respectiv, pentru litigiile individuale de muncă, ca organ unic competent de a le
soluţiona este prevăzută instanţa de judecata.
După cum a fost menţionat, în dependenţă de statutul salariatului, competenţa de a
soluţiona litigiile de muncă, aparţine fie instanţei de drept comun, fie instanţei de contencios
administrativ. În contextul modificărilor codului de procedură civilă puse în aplicare începând cu
01.12.2012, Curţile de Apel nu vor mai dispune de competenţa de a examina contenciosul
administrativ în calitate de primă instanţă, această competenţă revenindu-le instanţelor de fond.
Cu referire la competenţa teritorială, în cazul litigiilor de muncă, menţionăm faptul, că
urmează a fi aplicate regulile generale stabilite de codul de procedură civilă – cererea se depune
la instanţa din raza de domiciliu a pîrîtului. Contrar unei practici defectuoase, ce se mai aplică, în
unele cazuri, indicăm

că competenţă la alegerea reclamantului, specială pentru litigiile de

muncă, la general, nu este prevăzută, iar norma al. 7 a art. 39 al Codului de procedură civilă al
RM, nu este aplicabilă tuturor litigiilor de muncă, ci doar în cazul revendicărilor dreptului de
muncă lezat în urma condamnării ilegale, tragere ilegală la răspundere penală, prin aplicare
ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma impunerii
angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicarea ilegală a sancţiunii
administrative a arestului şi ulterioarei reabilitări pe aceste cazuri. Respectiv, competenţa la
alegerea reclamantului, prevăzută de art. 39 al Codului de procedură civilă al RM, pentru litigiile
de muncă, urmează a fi aplicată doar în condiţiile generale prevăzute de al. 1, 2, 3 etc., ale
articolului, încercările de aplicare a al. 7 fiind eronate, şi scoase din contextul legii.
Cazurilor de muncă le este aplicabilă şi procedura în ordonanţă,m cât şi cea specială.
Astfel, procedura în ordonanţă poate apărea în cazul unei cereri depuse de salariatul care solicită
de la angajator salariul sau alte drepturi calculate dar neplătite. Cu referire la procedura specială,
prin prisma cazurilor enumerate la art. 279 al Codului de procedură civilă al RM, drept exemplu
pentru raporturile de muncă putem indica cazurile când angajatorul poate fi cointeresat să fie
constatată dispariţia fără urmă sau decesul salariatului pentru a perfecta încetarea raporturilor de
muncă, sau să solicite constatarea existenţei circumstanţelor de forţă majoră pentru a perfecta
suspendarea sau după caz, încetarea raporturilor de muncă – ţinând cont de faptul că Camera de
Comerţ şi Industrie eliberează certificat, în acest sens, doar pentru relaţiile dintre agenţii
economici, nu şi a relaţiilor dintre aceştia şi salariaţii lor, ş.a..
Cu referire la conflictele colective de muncă menţionăm că în calitate de organe
competente de a le soluţiona sunt prevăzute comisia de conciliere şi instanţa de judecată.
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Comisia de conciliere şi instanţa de judecată, în esenţă, au competenţe diferite la
soluţionarea conflictelor colective de muncă – competenţă care depinde de obiectul acţiunii.
Respectiv, conflictul colectiv de muncă poate fi unul de drept (divergenţele ce ţin de aplicarea în
practică sau interpretarea unei norme din lege, dintr-un act subordonat legii, a unei clauze din
convenţiile colective, contractul colectiv de muncă sau din contractul individual de muncă) sau
unul de interes (divergenţele apărute în cazul când salariaţii – sindicatele – solicită îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă). Competenţa comisiei de conciliere, formal, nu este determinată de
caracterul litigiului, însă, logica acesteia, ca şi a întregii proceduri de conciliere, ne indică
oportunitatea ei anume pentru conflictele de interes, or, pentru cele de drept este cu mult mai
raţională apelarea la instanţa de judecată. În mod contrar, competenţa instanţei de judecată ţine
de litigiu ce are caracter de drept, or în cadrul unui conflict de interes, apriori nu există normă
încălcată, şi, evident, instanţa de judecată nu are obiect de examinare.
În particular, menţionăm, că, conform normelor în vigoare, instanţa are o competenţă
diversă în cadrul conflictelor ce apar în relaţiile de parteneriat social, şi anume:
Examinarea contestării părţilor pe marginea deciziei comisiei de conciliere (considerăm
competenţa instanţei în aceste cazuri, doar în partea care ţine de verificarea legalităţii deciziei –
respectarea procedurii de examinare, competenţa şi depăşirea atribuţiilor de către membrii
comisiei, lipsa viciilor de consimţământ etc.);
Examinarea nulităţii clauzelor contractelor colective de muncă şi a convenţiilor colective;
Examinarea cazurilor de suspendare a grevei sau declarare a grevei drept ilegală.
4. Termenii de adresare a angajatorului şi salariatului în instanţa de judecată
După cum a fost menţionat, în instanţa de judecată atât angajatorul, cât şi salariatul poate
apărea atât în calitate de reclamant, cât şi în calitate de pîrît.
În esenţă, cerinţele faţă de forma şi conţinutul cererii, stabilite în art.. 166 şi 167 ale
Codului de procedură civilă al RM, sunt cele aplicabile şi litigiilor de muncă. La fel aplicabile
litigiilor de muncă sunt şi cerinţele faţă de referinţa la cererea de chemare în judecată, conform
art. 186 al Codului de procedură civilă al RM. Cerinţele faţă de cererea de chemare în judecată,
inclusiv şi faţă de cererea reconvenţională, sunt relevante şi pentru acele cereri, care sunt depuse
în cadrul conflictelor colective de muncă (relaţiilor de parteneriat social), unde apare competenţa
instanţei de judecată.
Un factor important la depunerea cererii de chemare în judecată îl reprezintă respectarea
termenilor de prescripţie.
După cum am specificat, angajatorul are doar un motiv de a se adresa în instanţa de
judecată, şi anume, cazurile când i-a fost cauzat de către salariat un prejudiciu material pe care
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acesta nu doreşte să îl recupereze benevol, şi nu sunt întrunite condiţiile pentru recuperarea în
mod individual al prejudiciului (mărimea şi termenul indicat). Pentru aceste cazuri termenul de
prescripţie pentru adresare în instanţa de judecată, conform art. 344 al Codului muncii al RM,
este stabilit de un an de zile din ziua constatării mărimii prejudiciului, în caz de apariţie a
divergenţelor privind modul de reparare a prejudiciului. Indicăm că în cazul în care iniţial părţile
s-au înţeles asupra recuperării benevole a prejudiciului perfectând faptul dat (fie prin tranzacţie,
fie printr-o simplă cerere a salariatului, prin care acesta recunoaşte prejudiciul cauzat, vinovăţia
şi mărimea determinată de angajator, – normele în vigoare nu stabilesc o formă tipizată a
acordului de recuperare benevolă a prejudiciului material cauzat), iar ulterior apar anumite
divergenţe, termenul va curge din momentul apariţiei divergenţelor în privinţa respectării
acordului de recuperare benevolă a prejudiciului cauzat.
Ţinând cont de diversitatea motivelor de adresare în judecată din partea salariatului, legea
prevede trei termeni de prescripţie, pentru anumite cazuri în parte. Astfel, pentru cazurile când
salariatul invocă lezarea unui drept nepatrimonial al său (cum ar fi legalitatea ordinului de
concediere), conform art. 355 al Codului muncii al RM, termenul de depunere a cererii de
chemare în judecată este de 3 luni din data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre
lezarea dreptului. Conform unei alte norme al aceluiaşi articol, dacă salariatul solicită plata unor
drepturi salariale sau de altă natură (diverse îndemnizaţii de concediu, concediere etc.), termenul
de adresare în instanţă constituie 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv. În fine, salariatul,
la fel ca şi angajatorul, poate depune o cerere în caz de apariţie a divergenţelor privind modul de
reparare a prejudiciului material ce l-a cauzat (în particular, dacă nu este de acord cu ordinul
angajatorului prin care acesta a dispus recuperarea prejudiciului), iar termenul va fi analogic cu
cel prevăzut pentru angajator – un an de zile din ziua constatării mărimii prejudiciului.
În cazul în care părţile vor omite termenul de adresare în judecată din motive obiective,
acestea vor putea solicita repunerea în termen, conform regulii generale prevăzute la art. 279 al
Codului civil al RM.
5. Taxa de stat şi cheltuielile de judecată în cadrul unui litigiu individual de muncă
Un alt moment important la adresarea cu cererea de chemare în instanţa de judecată îl
reprezintă aspectul ce ţine de achitarea taxei de stat.
Conform regulii generale, taxa de stat se achită la adresarea în instanţa de judecată –
anticipat examinării pricinei. În unele cazuri, ca excepţie, legea prevede scutirea unor categorii
de persoane de plata taxei de stat sau şi a cheltuielilor de judecare a pricinii, fie la general, fie
doar la etapa de adresare în instanţa de judecată. Aspectele respective sunt importante şi pentru
cazurile de examinare a litigiilor de muncă. Astfel, conform normei generale stipulate în art. 85
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al Codului de procedură civilă al RM, în litigiile de muncă, inclusiv în cadrul conflictelor
colective de muncă, reclamanţii se scutesc de plata taxei de stat la depunerea acţiunii. Practica
admite regula dată atunci, când în calitate de reclamant apare salariatul, însă, contrar acestei
prevederi, dacă cererea este înaintată de angajator norma nu este aplicată – fapt ce reprezintă o
încălcare, or angajatorii la fel pot avea statutul de reclamant în unele cazuri de revendicare a unor
drepturi ce decurg din raporturile de muncă (anume în calitate de reclamanţi vor apărea
angajatorii în cazurile de solicitare a recuperării prejudiciului material cauzat de către salariat, iar
înseşi revendicarea prejudiciului rezultă, incontestabil, din raportul de muncă). În aceste condiţii,
indicăm că angajatorii se regăsesc în categoria persoanelor care sunt scutite de achitarea taxei de
stat la adresarea în instanţa de judecată.
Ulterior, după examinarea pricinii, la pronunţarea hotărârii, în dependenţă de satisfacerea
cerinţelor, urmează a fi soluţionată întrebarea plăţii taxei de stat, şi respectiv, angajatorul, va fi
impus la achitarea taxei de stat în mărime proporţională cu cerinţele respinse din cererea
înaintată.
Înseşi salariaţii sunt în categoria persoanelor scutite în întregime de la plata taxei de stat,
cât şi a celorlalte cheltuieli de judecată, şi nu pot fi impuşi la plata acesteia nici la adresare, nici
ulterior după examinarea cauzei, indiferent de hotărârea pronunţată (satisfacerea sau respingerea
totală sau parţială a cerinţelor, fie a salariatului nemijlocit, fie a angajatorului). Faptul dat se
deduce din norma art. 353 al Codului muncii al RM.
Pe lângă taxa de stat, norma, şi anume prevederile art. 90 al Codului de procedură civilă
al RM, indică şi alte cheltuieli ce pot apărea în legătură cu judecarea pricinii, cum ar fi
cheltuielile de efectuare a expertizei, cheltuielile de asistenţă juridică etc. Cheltuielile, cum ar fi
sumele ce urmează a fi plătite martorilor, experţilor, specialiştilor şi interpreţilor, sumele pentru
expertiza ordonată ş.a., urmează a fi plătite cu anticipaţie de către partea care le-a solicitat sau de
către ambele părţi, iar ulterior, partea care a câştigat procesul, va putea solicita recuperarea lor de
la cealaltă parte, precum şi recuperarea cheltuielilor efectuate în legătură cu asistenţa juridică de
care a dispus (referitor la acestea din urma, instanţa va dispune compensarea lor doar în cazul
reprezentării de un avocat şi doar în limitele în care consideră că au fost reale, necesare şi
rezonabile). Ţinând cont de faptul că salariatul este scutit completamente de orice cheltuială de
judecată (nu doar de taxa de stat şi nu doar la adresarea în instanţă), angajatorul nu va putea
solicita de la salariat recuperarea cheltuielilor efectuate, inclusiv şi de asistenţă juridică, dacă a
angajat în mod special un avocat pentru această pricină, iar partea cheltuielilor ce se achită cu
anticipaţie şi necesare pentru examinarea cauzei ce ar fi revenit salariatului urmează să fie
compensată din buget.
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6. Probaţiunea în cadrul unui litigiu individual de muncă
Un aspect ce apare încă de la momentul depunerii cererii de chemare în judecată, dar
important şi ulterior, pe parcursul examinării cauzei, îl reprezintă sarcina probaţiei în cadrul
litigiilor de muncă.
Regula generală pentru examinarea pricinilor civile stabileşte că fiecare parte a procesului
este obligată să-şi probeze afirmaţiile şi poziţia sa. Într-o anumită măsură, aceasta se va referi şi
la litigiile de muncă, însă specificul relaţiilor de muncă stabileşte şi reguli specifice pentru
probarea în cadrul soluţionării cauzei.
Astfel, în cazul examinării pricinilor ce ţin de restabilirea în câmpul muncii a salariatului
în urma transferului sau eliberării din funcţie contestate, conform prevederilor art. 89 al Codului
muncii al RM, sarcina probaţiei îi revine angajatorului, care va fi obligat să dovedească
temeinicia şi legalitatea acţiunilor sale. Respectiv, instanţa de judecată, urmează să aplice cu
mari rezerve, normele cu privire la refuzul de a primi cererea de chemare în judecată sau de
restituire a acesteia, pe motivul lipsei probelor pe care salariatul îşi întemeiază cerinţele. În acest
context, indicăm că, în cazul în care angajatorul, în calitatea sa procesuală de pîrît, nu se va
prezenta în instanţă, fără motiv important sau fără a indica motivul, ori va refuza prezentarea
referinţei sau a probelor, instanţa urmează să pronunţe hotărîrea doar în baza declaraţiilor
salariatului.
La fel, atenţionăm că, în majoritatea cazurilor (spre exemplu, reţinerea achitării salariului,
îndemnizaţiilor, reţinerea eliberării carnetului de muncă), vinovăţia acţiunilor angajatorului se
prezumă, respectiv, el va fi nevoit să probeze în instanţă lipsa vinovăţiei sale.
7. Soluţionarea litigiului individual de muncă prealabil adresării în instanţa de judecată
Cum am menţionat anterior, după excluderea comisiilor de soluţionare a litigiilor
individuale de muncă, începând cu 01.10.2003, pentru astfel de categorii de litigii, legea nu mai
prevede un careva organ extrajudiciar de soluţionare. Faptul dat, însă, nu a exclus în totalitate
prezenţa unei căi prealabile de soluţionare, or, în acelaşi timp, Codul muncii a introdus o
procedură prealabilă ce nu era prevăzută anterior, pentru o anumită categorie de cazuri.
Respectiv, procedura dată este prevăzută pentru litigiile ce apar la cererea salariatului şi
care au ca obiect solicitarea recuperării de la angajator a prejudiciului material şi/sau moral pe
care salariatul consideră că i-a fost cauzat. Înseşi procedura este reglementată de normele art.
332 al Codului muncii al RM şi constă în înaintarea unei cereri angajatorului, pe care acesta este
obligat să o înregistreze, şi la care, în decurs de 10 zile calendaristice de la recepţionare, este
obligat să prezinte răspuns. Spre deosebire de înseşi cererea depusă de salariat, pentru care legea
nu prevede o formă anumită, pentru răspunsul dat de angajator o asemenea cerinţă este înaintată.
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Astfel, indiferent de faptul dacă răspunsul este unul de satisfacere totală sau parţială a cerinţelor
ori de respingere a acestora, el urmează a fi perfectat sub formă de ordin (decizie, dispoziţie sau
hotărâre), care urmează a fi adus la cunoştinţa salariatului respectiv, contra semnătură (lipsa
voinţei salariatului de a confirma prin semnătură faptul aducerii la cunoştinţă a răspunsului se va
consemna într-un proces verbal, iar răspunsul va fi remis prin intermediul corespondenţei
poştale).
În cazul în care salariatul s-a adresat în instanţa de judecată cu un astfel de litigiu fără a
respecta procedura prealabilă, iar cererea a fost pusă pe rol, angajatorul, în instanţă, conform
prevederilor art. 267 al Codului de procedură civilă al RM, va putea solicita scoaterea de pe rol a
cererii de chemare în judecată depusă de salariat. Atenţionăm că necesitatea respectării
procedurii prealabile apare doar atunci când pretenţia de ordin material este unică în cererea de
chemare în judecată sau, cel puţin, este o pretenţie independentă, iar în cazul când pretenţia de
ordin material este una secundară ce rezultă dintr-o altă pretenţie – de bază şi cu caracter
nematerial, cererea prealabilă nu este obligatorie (spre exemplu, solicitarea anulării concedierii
este o pretenţie de bază, iar solicitarea achitării salariului pentru absenţa forţată este doar o
pretenţie subsecventă acesteia şi, respectiv, nu este necesară cererea prealabilă). Faptul dat este
detailat expus şi în Hotărîrea explicativă a Plenului CSJ nr. 12, menţionată anterior. În cazul mai
multor pretenţii în aceeaşi cerere, independente între ele, necesitatea respectării cererii prealabile
se va examina pentru fiecare capăt de cerere în parte.
În contextul cererilor prealabile, indicăm că practica a consolidat faptul că astfel de cereri
nu urmează a fi înaintate în cadrul procedurii de soluţionare a litigiilor ce rezultă din raporturile
de serviciu şi care se examinează în contenciosul administrativ, cu excepţia celor ce au drept
obiect răspunderea materială a angajatorului. Astfel, înaintarea cererii prealabile, în restul
cazurilor, altele decât cele de răspundere materială a angajatorului (unde cererea se depune în
condiţiile generale prevăzute de art. 332 al Codului muncii al RM), coroborând cu termenii de
prescripţie pentru adresarea în instanţa de judecată, prevăzuţi de legislaţie, va duce la pierderea
acestui termen de prescripţie.
8. Soluţionarea litigiului individual de muncă de către instanţa de judecată
Din 1 octombrie 2003 ordinea de examinare a litigiilor individuale de muncă este
reglementată de art. 89, 90, 346-356 ale Codului muncii al RM din 28.08.2003 şi de Codul de
procedură civilă al RM din 30.05.2003 (ambele cu modificările introduse ulterior), iar practica
judiciară este consolidată în Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţii al RM nr. 11 din 3
octombrie 2005 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce
reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual de muncă de a repara
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prejudiciul cauzat celeilalte părţi”, şi nr. 12 din 3 octombrie 2005 „Cu privire la practica
judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului
individual de muncă”.
Cerinţele faţă de cererea de chemare în judecată, după cum a fost expus, sunt cele
prevăzute de normele codului de procedură civilă al RM, la moment, doar atenţionăm aspectul
cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare în cadrul litigiilor de muncă.
Astfel, indicăm din start că în litigiile de repunere în câmpul muncii nu sunt admisibile
măsuri de asigurare a acţiunii cum ar fi suspendarea acţiunii ordinului (deciziei, hotărîrii,
dispoziţiei) de eliberare din funcţie, interdicţia de angajare a unei noi persoane, inclusiv
suspendarea organizării concursului pentru angajarea unui nou salariat etc., indiferent de faptul
dacă litigiul este unul de muncă clasic sau care rezultă din raporturile de serviciu şi examinate în
contenciosul administrativ. Astfel de măsuri, practic se contrapun fondului acţiunii, reprezintă
imixtiuni directe în activitatea operaţională a angajatorului, precum şi nu sunt argumentate, or nu
există pericol de imposibilitate a executării eventualei hotărîri de restabilire în funcţie, însăşi
legea conţine efectele unei astfel de hotărîri, inclusiv şi pentru salariaţii angajaţi în locul
persoanelor eliberate din funcţie. Mai amănunţit, acest aspect este expus în Recomandarea nr. 5 a
Curţii Supreme de Justiţie, din 10.08.2012 „Privind dreptul instanţei de judecată să suspende
actul de concediere ca măsură asiguratorie”. În acelaşi timp, în cazul unui litigiu cu caracter
patrimonial, admitem măsurile de asigurare a acţiunii, menite să conserve mijloacele materiale
necesare unei eventuale executări a hotărîrii de încasare, în cazul existenţei pericolului de
neexecutare.
Codul muncii stipulează unele particularităţi la examinarea litigiilor de muncă vizavi de
ordinea generală, cum ar fi termenii de examinare a litigiilor, scutirea de cheltuieli de judecată
pentru unele litigii, sarcina probaţiunii determinată (la fel pentru unele categorii de litigii) etc.
Aspectele ce ţin de cheltuielile de judecată şi de probaţiune au fost descrise, iar cu referire la
termenii de examinare indicăm că instanţa de judecată va convoca părţile în timp de 10 zile
calendaristice de la data înregistrării cererii, iar în cel mult 30 de zile calendaristice de la data
înregistrării cererii, aceasta urmează să fie examinată. Respectiv, abaterile de la acest termen
urmează a fi motivate, şi să nu conţină vina instanţei, care dimpotrivă urmează să stimuleze
părţile la o examinare operativă a litigiului.
Hotărârea pronunţată urmează a fi remisă părţilor în termen de 3 zile calendaristice de la
data emiterii.
Hotărârea instanţei poate fi atacată, în ordinea prevăzută de legislaţia procedurală civilă.
Practic, contestarea hotărârilor în cadrul litigiului de muncă, este un fenomen întâlnit în

473

permanenţă, şi indicăm că se poate utiliza iniţial calea apelului, iar ulterior calea recursului, în
condiţiile generale prevăzute de normele Codului de procedură civilă.
9. Particularităţile şi problematica întâlnită la aplicarea unor norme materiale în cadrul
examinării litigiilor individuale de muncă
În pofida faptului că, din punct de vedere a implementării practice, angajarea în câmpul
muncii nu se prezintă la fel de problematică ca transferul sau concedierea unui salariat,
divergenţele care pot apărea în atare situaţii, pot genera litigii, ce vor fi calificate drept litigii de
muncă, şi urmează a fi examinate în modul respectiv.
În linii generale, la etapa premergătoare încheierii contractului individual de muncă, cele
mai multe litigii care pot apărea ţin de refuzul de angajare în câmpul muncii.
În contextul examinării acestor categorii de litigii, iniţial menţionăm că existenţa recomandării
din partea agenţiei de ocupare a forţei de muncă, fie a agenţiei publice, fie a unei agenţii private,
nu presupune semnarea automată a contractului individual de muncă şi nu exclude nici
posibilitatea negocierilor pe marginea acestuia şi nici posibilitatea refuzului de angajare. Refuzul
nemotivat de a purta negocieri pe marginea încheierii contractului individual de muncă urmează
a fi echivalat cu refuzul de angajare în câmpul muncii, cu consecinţele corespunzătoare.
Cu referire la aprecierea temeiniciei refuzului specificăm următoarele.
În cadrul negocierilor părţile au aceleaşi drepturi, şi pot înainta fiecare propunerile sale, dar
urmează să se ţină cont de faptul că angajatorul nu poate propune condiţii sub minimul garantat
de lege, – ceea ce va duce la recunoaşterea ilegalităţii refuzului, însă este absolut îndreptăţit să
respingă propunerile salariatului ce depăşesc limitele minime garantate de lege – iar acest refuz
va fi unul întemeiat.
Refuzul neîntemeiat de angajare urmează să fie întocmit în formă scrisă, cu indicarea
datelor de identificare ale angajatorului. Termenul de prezentare a refuzului, la general, nu este
stabilit (însă existenţa locului de muncă vacant în state presupune necesitatea de îndeplinire
imediată a muncii, şi respectiv acesta trebuie să fie prezentat în termeni restrânşi), însă legea
stabileşte cerinţe respective în privinţa anumitor categorii de salariaţi, şi anume art. 247 al CM al
RM stabileşte că refuzul de angajare a unei femei gravide sau a unei persoane cu copil în vârstă
de până la 6 ani trebuie să fie motivat, angajatorul informând în scris persoana în cauză în decurs
de 5 zile calendaristice de la data înregistrării în unitate a cererii de angajare.
Drept neîntemeiat, urmează a fi apreciat orice refuz pe motiv discriminatoriu: se interzice
orice limitare, directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte,
la încheierea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, rasă, etnie, religie,
domiciliu, opţiune politică sau origine social (al. 2 art. 47 al CM al RM).
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De regulă, fără a enumera exhaustiv, or instanţa va aprecia în fiecare caz în parte, drept
motive întemeiate, pot servi:
- lipsa locului vacant;
- necorespunderea calificării persoanei cu funcţia ce urmează a fi îndeplinită, fapt ce se
demonstrează prin lipsa sau necorespunderea diplomei de studii sau a certificatului de calificare
ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
- necorespunderea stării sănătăţii persoanei cu funcţia ce urmează a fi îndeplinită, fapt ce
se demonstrează prin lipsa certificatului medical, în cazurile necesare, sau contraindicaţiile
medicale de a îndeplini munca respectivă (lista contraindicaţiilor pentru fiecare funcţie în parte,
în acest sens, este prevăzută prin Ordinele Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996 şi nr.
255 din 15.11.1996 (completat prin ordinul nr. 14 din 23.01.01);
- neprezentarea actelor obligatorii la pentru încheierea contractului individual de muncă.
Lista documentelor ce urmează a fi prezentate este prevăzută de art. 57 al CM al RM, fiind
exhaustivă, şi nu poate fi completată nici la voinţa unilaterală a angajatorului, nici prin acordul
cu comitetul sindical (astfel, documente suplimentare nu pot fi solicitate nici dacă acestea sunt
prevăzute de contractul colectiv de muncă, regulamentul intern etc.) CV-ul nu este un document
obligatoriu pentru angajare şi poate fi solicitat, doar cu condiţia că datele din acesta vor fi
protejate conform legii, dat fiind caracterul lor personal. În calitate de documente ce urmează a fi
prezentate, legea numeşte: buletinul de identitate sau un alt act de identitate (conform Legii nr.
273 din 09.11.94 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte); carnetul de
muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată
sau se angajează la o muncă prin cumul. La moment, existenţa obligatorie a carnetului de muncă
este dictată de norma art. 66 al CM al RM. Regimul acestor acte este reglementat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă şi Regulamentul provizoriu cu
privire la completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă al Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei din 16.10.1998; documentele de evidenţă militară – pentru recruţi
şi rezervişti (conform Legii RM cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.
1245 din 18.07.2002); diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea
specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale (cadrul legal în domeniul
învăţământului, la moment este determinat de Legea învăţământului nr. 547 din 21.07.1995 care,
în particular, în art. 10, referitor la actele de studii, stabileşte că instituţiile de învăţământ de stat
şi private, acreditate în modul stabilit de lege, eliberează persoanelor care au promovat
examenele de absolvire acte de studii, în care se menţionează nivelul şi treapta de învăţământ
absolvit, domeniul şi gradul de calificare profesională, iar persoanele care nu au promovat
examenele de absolvire primesc un certificat sau o adeverinţă şi, la cerere, copia de pe foaia
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matricolă – ultimele, însă, dau temei de a refuza angajarea în câmpul muncii); certificatul
medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare (cadrul legal ministerial a fost indicat, doar
completăm cu normele codului muncii ce indică direct necesitatea unui control medical la
angajare pentru angajaţii minori (al. 1 art. 253 al CM al RM);
- lipsa capacităţii juridice de muncă. Lipsa acesteia pentru persoana care se angajează în
câmpul muncii este temei de refuz, iar în cazul angajării contrar cerinţei poate servi temei pentru
recunoaşterea nulităţii contractului individual de muncă. Temei pentru recunoaştere a nulităţii va
fi şi lipsa capacităţii juridice a angajatorului. Cu referire la angajator, indicăm că capacitatea
juridică a acestuia pentru raporturile de muncă este echivalată cu capacitatea juridica de exerciţiu
civilă, atât pentru angajatorii persoană juridică, cât şi pentru persoană fizica. Cu referire la
salariat, legislaţia muncii indică cerinţe speciale şi anume, pentru ca persoana să poată deveni
salariat aceasta trebuie să aibă împlinită vârsta de 16 ani, iar ca excepţie persoana fizică poate
încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al
părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea,
dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională;
- existenţa privării de către instanţa de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau
de a exercita o anumită activitate în funcţiile şi activităţile respective;
- drept temei pentru refuzul satisfacerii cererii de angajare poate fi şi instituirea unui
concurs pentru suplinirea funcţiei, dar salariatului urmează să i se comunice despre instituirea
concursului şi dreptul de a participa la acesta. Cu referire la concurs, specificăm că la general, el
poate fi instituit pentru orice funcţie – legea nu prevede interdicţii, decizia îi va aparţine
angajatorului. Tot angajatorul este în drept să decidă asupra modalităţii de organizare a
concursului, calitatea de membru a comisiei şi a altor aspecte, unica interdicţie fiind neadmiterea
criteriilor de discriminare atât la desemnarea persoanei ce va fi angajată, cât şi la depunerea
actelor sau examinarea lor. În cazurile când legea impune concursul drept obligatoriu (cum ar fi
cazurile pentru ocuparea unei funcţii publice, conducătorii instituţiilor de învăţământ, rectorii
instituţiilor de stat de învăţământ superior etc.), lipsa acestuia va constitui temei pentru
recunoaşterea nulităţii contractului individual de muncă. Cu referire la finalitatea concursului
menţionăm că existenţa acestuia nu presupune angajarea obligatorie a cărorva candidaţi, or dacă
nici unul din aceştia nu va corespunde cerinţelor necesare unităţii, angajatorul este în drept să
anunţe un nou concurs sau să angajeze o altă persoană fără a ţine cont de rezultatele concursului.
Cu referire la litigiile ce pot invoca conţinutul contractului individual de muncă sau însăşi
faptul existenţei acestuia menţionăm următoarele:
- contractul individual de muncă poate fi încheiat doar în formă scrisă. Această
imperativitate este specificată la art. 58 al CM al RM, dar menţionăm că lipsa perfectării în
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formă scrisă a contractului nu va duce la nulitatea acestuia şi nici la privarea salariatului de
dreptul de a dovedi existenţa raporturilor prin oricare alte probe. Respectiv, în cazul când
salariatul va dovedi (inclusiv şi prin depoziţiile martorilor) că a fost admis la muncă de către
angajator sau de o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate, abilitată cu angajarea
personalului, instanţa va recunoaşte drept existent contractul individual de muncă, va obliga
părţile la perfectarea formei scrise a acestuia şi va aplica efectele prevăzute pentru un contract
individual de muncă. În altă ordine de idei, pentru aceste cazuri indicăm că contractul individual
de muncă automat se va considera încheiat la cerinţele minime ale legislaţiei, cum ar fi – pentru
o perioadă nedeterminată, fără perioadă de probă, etc;
- cu referire la conţinutul contractului individual de muncă menţionăm art. 49 al CM al
RM, care stabileşte conţinutul obligatoriu al acestuia. În general, pentru majoritatea clauzelor
legea prevede cerinţe minime pentru salariaţi ce nu pot fi încălcate, iar în cazul încălcării acestea
pur şi simplu automat se consideră înlocuite cu minimul prevăzut de actul normativ
corespunzător. Respectiv, dacă în cadrul examinării cauzei instanţa va constata că o anumită
clauză instituită în contractul individual de muncă este sub minimul prevăzut de lege, la emiterea
hotărîrii se va ţine cont nu de clauza contractuală, ci de prevederea legislaţiei, şi invers, dacă
clauza contractuală este mai favorabilă salariatului, se va aplica clauza contractuală, nu
prevederea actului normativ. În aceeaşi ordine de idei indicăm că chiar dacă în contractul
individual de muncă o anumită clauză va fi omisă, se va aplica prevederea minimă a legislaţiei.
Una din clauzele ce invocă problematică practică este clauza termenului contractului
individual de muncă. În aceste condiţii atenţionăm că legiuitorul a instituit drept regulă de bază
anume termenul nedeterminat al contractului individual de muncă, or acesta este chemat să
asigure un loc de muncă permanent, şi respectiv o sursă permanentă de venit legal persoanei. Cu
toate acestea, se admite, cu titlu de excepţie, reieşind din specificul funcţiei, statutul salariatului,
sau în cele mai multe cazuri din condiţiile ce determină caracterul temporar al muncii şi care
obiectiv nu pot admite regula de bază, încheierea contractului individual de muncă pe termen
determinat. Atenţionăm în practică, că în unele cazuri, instanţele de judecată nu aplică corect
norma ce reglementează clauza termenului. În particular indicăm cazurile persoanelor ce au
statut de pensionar pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă, unde legea permite această
clauză, dar doar cu condiţia că ea nu este angajată la unitate. Respectiv, termenul determinat
pentru aceste categorii, se instituie la încheierea contractului individual de muncă, iar în cazul în
care acest termen se instituie prin modificarea contractului aflat în derulare, acordul de
modificare şi/sau ordinul prin care se instituie clauza termenului determinat urmează a fi
recunoscut nul ca act ce contravine normei imperative a legii, indiferent de data când a fost
semnat sau emis actul, (or norma generală a codului civil prevede că acest tip de nulitate este
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imprescriptibil) cu efectele juridice corespunzătoare – anularea acelor efecte negative ce pot
surveni ori au survenit deja pentru salariaţi în urma aplicării clauzei termenului contractului
individual de muncă.
În altă ordine de idei, cu specificaţia unei particularităţi a contractelor individuale de
muncă pe termen determinat, indicăm că dacă salariatul a fost concediat până la expirarea
termenului contractului, concedierea a fost contestată, iar pe parcursul examinării cauzei
termenul contractului încheiat expiră, angajatorul poate invoca expirarea termenului în cadrul
procesului şi constatarea încetării raporturilor în baza acestui temei. În eventualitatea admiterii
cererii salariatului, şi declarării ilegalităţii ordinului de eliberare din serviciu, indicăm că instanţa
va fi nevoită să constate restabilirea, şi respectiv să încaseze salariul pentru absenţa forţată, doar
pentru perioada dintre data eliberării din funcţie şi data la care termenul contractului individual
de muncă a expirat. Acest fapt este inevitabil, or expirarea termenului este o circumstanţă ce nu
depinde de voinţa părţilor şi nici a instanţei, ultima doar va constata starea creată. Din alt punct
de vedere, dacă angajatorul nu va invoca acest fapt, conform normei generale ale art. 83 al
Codului muncii al RM, contractul va trece pe o perioadă nedeterminată, şi salariatul nu va putea
fi eliberat în baza acestui temei (în cazul în care termenul a expirat în perioada când dosarul era
în transfer de la o instanţă la alta, invocarea urmează să aibă loc la prima şedinţă în instanţa ce va
examina cauza).
Dintre clauzele facultative, cea care invocă o anumită problematică este clauza perioadei
de probă. Dacă celelalte clauze facultative creează pentru angajator doar obligaţii, clauza
perioadei de probă acordă angajatorului şi drepturi, însă după cum, practic toate drepturile
acordate angajatorului sunt supuse unor restricţii, clauza perioadei de probă la fel are interdicţiile
ei. În esenţă, perioada de probă reprezintă o perioadă de timp situată la începutul acţiunii
contractului individual de muncă, pe parcursul căreia, în cadrul îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu, salariatul urmează să demonstreze existenţa abilităţilor necesare de a îndeplini munca
pentru care a fost angajat şi respectiv, ceea ce urmează a fi conceput este că perioada de probă nu
este un precontract (ca analog al antecontractului civil), ci o parte componentă a contractului
individual de muncă, iar existenţa perioadei de probă, presupune automat că există şi contractul
individual de muncă (nu însă şi vice-versa – clauza dată produce efecte doar dacă este inclusă în
mod expres în textul contractului, în caz contrar se prezumă că contractul este încheiat în lipsa
acestei clauze). Respectiv, pe parcursul acestei perioade, părţile contractului îşi execută în volum
deplin drepturile şi obligaţiile (aplicarea muncii şi respectarea muncii, în volum deplin, crearea
condiţiilor de muncă şi remunerarea muncii, la fel în volum deplin), salariatul fiind pasibil de a fi
tras la răspundere disciplinară, inclusiv şi concediat pentru abateri disciplinare, în conformitate
cu prevederile generale ale Codului muncii. Unor categorii de salariaţi, această clauză nu le este
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aplicabilă, art. 62 al CM al RM, numind, în acest sens categoriile respective de persoane.
Atenţionăm că în cazul transferului salariatului la o altă funcţie, perioada de probă nu poate fi
instituită, or clauza dată, în cadrul unui contract individual de muncă, poate fi instituită doar o
singură dată, şi anume la încheierea acestuia, iar în cazul transferului vom fi în prezenţa unui
acord de modificare a contractului, şi nu a încheierii unui contract nou. Respectiv, instituirea
perioadei de probă la trecerea în altă funcţie va fi una ilegală şi nu va produce efecte juridice, iar
salariatul ce va contesta eventuala concediere urmează a fi restabilit în funcţie, evident, prin
coroborarea cu celelalte aspecte ale cauzei (termen de prescripţie etc.).
Suplimentar menţionăm că pentru cetăţenii străini angajarea în câmpul muncii invocă
unele cerinţe suplimentare şi mai riguroase, însă acestea nu au incidentă asupra persoanelor
străine sau apatrizilor care deţin permis de şedere permanent în Republica Moldova, or, conform
Constituţiei Republicii Moldova aceştia au aceleaşi drepturi civile (dreptul la muncă inclusiv) ca
şi cetăţenii Republicii Moldova (excepţie fiind în special drepturile politice), şi respectiv se
răsfrâng doar asupra acelor cetăţeni străini care sosesc în ţară anume cu scop de muncă.
Referitor nemijlocit la angajarea cetăţenilor străini la muncă în Republica Moldova,
iniţial menţionăm principiul protejări forţei de muncă interne ce guvernează domeniul (protecţia
pieţei interne de muncă), iar imigrarea în scop de muncă este supusă unei stricte reglementări şi
proceduri complexe, iar cadrul legal îl creează Legea cu privire la migraţia de muncă, nr. 180 din
10.07.2008, şi în o anumită parte Ordinul nr. 89 din 10.07.2000 privind aprobarea
Regulamentului „Privind organizarea

şi efectuarea

examenului medical obligatoriu al

imigranţilor şi al cetăţenilor care emigrează peste hotare pentru angajarea provizorie în cîmpul
muncii” aprobat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova împreună cu Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, publicat în Monitorul Oficial nr.109 din 31.08.2000, şi care
reglementează trecerea controlului medical, fie a celor care doresc să vină sau să plece peste
hotarele ţării pentru a munci.
Ţinem să specificăm regulile de bază pentru angajarea unui cetăţean străin la muncă:
invitarea pentru a ocupa doar un loc de muncă vacant (astfel, cetăţeanul străin sau apatridul,
poate fi invitat în scop de muncă doar dacă locul dat nu poate fi ocupat de forţa de muncă
internă); oficializarea din timp a vacanţei locului de muncă şi publicarea ei pentru a oferi
posibilitatea de a fi ocupată, mai întâi de toate de forţei de muncă internă; imigrarea, de
preferinţă a specialiştilor de înaltă calificare, precum şi a celor invitaţi de Guvern sau alte
autorităţi publice; imigrarea în limitele cotelor stabilite (în acest sens indicăm şi faptul că se
instituie o cotă anuală a imigrării cu scop de muncă).
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Cu referire la eventualele litigii ce pot apărea pe parcursul executării contractului
individual de muncă, menţionăm că este aplicabilă norma generală a art. 572 al Codului civil al
RM ce stabileşte forţa obligatorie a contractului.
La fel menţionăm caracterul personal al executării lucrărilor. Astfel, salariatul nu poate
împuternici fără acordul angajatorului o altă persoană care să-i îndeplinească atribuţiile, chiar
dacă aceasta din urmă are o calificare mai înaltă şi este salariat al aceluiaşi angajator, cunoscând
astfel normele locale ale întreprinderii. Norma din Codul muncii vechi (1973) care direct
specifica această regulă nu mai este inclusă în codul actual, însă această situaţie corespunde
normelor generale civile ce prevăd că preluarea datoriilor poate avea loc doar cu acordul
creditorului, care în aceste condiţii este angajatorul.
Reamintim norma art. 50 al CM al RM care stabileşte că pe parcursul executării
contractului, de obicei, (cu excepţiile prevăzute de lege – art. 73 al CM al RM) angajatorul nu
este în drept să solicite de la salariat îndeplinirea unei alte munci decât cea prevăzută de
înţelegerile contractuale, deoarece în cazul dat vom avea, de fapt, o modificare a contractului
care, însă, se produce doar în condiţiile prevăzute de lege, şi respectiv, salariatul nu poate fi
sancţionat pentru refuzul de a îndeplini o muncă nespecificată în contract, iar sancţiunea aplicată,
pentru această faptă este pasibilă de anulare de către instanţa de judecată.
O altă normă ce este aplicabilă atât la încheierea contractului individual de muncă, cât şi
pe parcursul executării acestuia, şi care uneori, instanţele de judecată o ignorează, este cea care
prevede că salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sânt recunoscute prin Codul muncii, şi
orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute salariaţilor sau
limitarea acestora este nulă. Respectiv, instanţele de judecată, la soluţionarea litigiului, urmează
să verifice dacă litigiul nu are la baza sa un drept garantat salariatului de lege, la care acesta a
renunţat, şi în atare condiţii instanţa urmează a recunoaşte nulă renunţarea salariatului şi drept
efect nulitatea eventualelor consecinţe negative a renunţării pentru salariat. Invocarea de către
angajator a voinţei salariatului, exprimată în lipsa viciilor de consimțământ nu este relevantă or
aplicabilă este norma imperativă a legii.
Cu referire la litigiile ce apar în legătură cu modificarea contractului individual de muncă
menţionăm iniţial art. 68 alin. 1 al CM al RM care stipulează că contractul individual de muncă
poate fi modificat doar printr-un acord suplimentar semnat de ambele părţi, care se anexează la
contract şi este parte integrantă a acestuia.
Indicăm, că conform normelor generale ce guvernează contractele, precum şi simplei
logici, modificare a contractului urmează a fi recunoscută orice modificare a oricărei clauze ce se
conţine în textul acestui contract.
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În cazul modificării operate pentru o perioadă determinată de timp, la expirarea
termenului pentru care a fost încheiat acordul de modificare, părţile revin la poziţia iniţială, de
până la semnarea acordului.
Referitor la modificarea clauzei salariului, în sens de micşorare a mărimii acestuia,
indicăm că art. 140 al CM al RM prescrie direct că reducerea salariilor prevăzute în contractele
individuale de muncă, contractele colective de muncă şi/sau convenţiile colective nu se admite
înainte de expirarea unui an de la data stabilirii lor, iar art. 164 al CM al RM mai adaugă că în
cazul când salariatul este permutat sau transferat la o altă muncă permanentă cu retribuţie mai
mică în cadrul aceleiaşi unităţi sau într-o altă localitate împreună cu unitatea, conform art.74
alin.(1), acestuia i se menţine salariul mediu de la locul de muncă precedent timp de o lună din
ziua permutării (transferării), cu respectarea prealabilă a prevederilor art.68.
Modificarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor impune respectarea de
către aceştia a prevederilor enunţate la art. 49 alin. 3 al CM al RM, potrivit căruia în contractul
individual de muncă nu pot fi stabilite condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în
vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă.
Cele mai importante, răspândite şi în acelaşi timp problematice modificări ale
contractului individual de muncă rămân a fi modificările ce se referă la clauza specialităţii,
profesiei, calificării sau funcţiei salariatului, întâlnită atât în practică, cât şi în legi, sub
denumirea de transfer în altă funcţie.
Conform al. 4 art. 74 al CM al RM nu se consideră transfer şi nu necesită consimțământul
salariatului permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă subdiviziune a
unităţii situată în aceeaşi localitate, însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori
agregat în limitele specialităţii, calificării sau funcţiei specificate în contractul individual de
muncă, iar în caz de permutare, angajatorul emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) care se
aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare.
Anularea înlesnirilor sau modificarea modului de acordare a acestora la fel sunt
recunoscute drept modificare a contractului individual de muncă, şi supuse regulilor generale
menţionate. Astfel, unele înlesniri sunt acordate în virtutea anumitor norme imperative ale legii,
iar altele în urma negocierilor dintre angajator şi salariat, însă, odată incluse în contractul
individual de muncă, acestea din urmă la fel dobândesc caracter obligatoriu pentru executare, şi
la fel pot fi anulate sau modificate doar cu acordul salariatului, şi în condiţiile prevăzute de
contract pentru acordarea acestora. În caz că sunt stabilite pe termen, la expirarea acestuia vor
decădea. Regula necesităţii acordului de modificare pentru această clauză nu se va aplica acelor
salariaţi cărora înlesnirile li s-au acordat prin norma imperativă a actului normativ, pentru
anumite situaţii (fapt ce, de regulă se specifică şi în contractul individual de muncă, la încheierea
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acestuia), or în cazul în care dispare norma – suportul juridic pentru acordarea înlesnirii, sau
condiţiile ce stau la baza acordării lor nu mai sunt întrunite de salariat (modificarea funcţiei, dacă
au fost acordate nemijlocit pentru aceasta, împlinirea majoratului, dacă înlesnirile vizează
salariaţii minori – durata redusă a timpului de muncă, acordarea concediului pe timp de vară
etc.), înlesnirea poate fi anulată sau modificată de către angajator, unilateral, în limitele
reglementărilor noi aplicabile.
După cum am menţionat, conform regulii generale, modificarea contractului individual
de muncă poate avea loc doar prin semnarea unui acord adiţional de modificare a contractului
individual de muncă, de către ambele părţi – altfel spus, doar la acordul de voinţă a acestora.
Concomitent, al. 3 art. 68 al CM al RM indică, cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de
către angajator a altor clauze ale contractului individual de muncă decât cele specificate la alin.2
este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
Teoretic, astfel de modificări ar putea viza oricare din clauzele ce obligatoriu urmează să
fie incluse în contractul individual de muncă (adică, cele enumerate la art. 49 al CM al RM),
însă, practic, cu referire la anumite condiţii pentru aplicarea excepţiei, legea, la moment, prevede
posibilitatea modificării unilaterale a contractului doar pentru modificarea clauzei locului de
muncă, şi în acest sens indicăm posibilitatea temporară şi condiţionată de situaţii excepţionale,
prevăzută la art. 73 al CM al RM, şi deplasarea în interes de serviciu prevăzută la art.. 69 şi 70
ale CM al RM.
Cu referire la litigiile ce pot apărea în legătură cu deplasările în interes de serviciu,
indicăm că în linii generale, aceasta este reglementată de norma art. 70 al CM al RM, cu unele
reglementări care se conţin şi în alte norme ale Codului muncii (cum ar fi cele ce garantează
păstrarea salariului pentru această perioadă şi compensarea cheltuielilor suportate), iar înseşi
mecanismul de aplicare a acesteia este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica
Moldova. Prin deplasare, atât art. 174 al CM al RM, cât şi norma analogică din hotărârea
indicată,

denumeşte

delegarea

salariatului,

conform

ordinului

(dispoziţiei,

hotărârii)

angajatorului, pe un anumit termen, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului
său de muncă permanent.
În acelaşi timp, o altă normă care la fel este stipulată la art.174 al CM al RM şi în
Hotărârea Guvernului menţionată, indică că călătoriile de serviciu ale salariaţilor a căror
activitate permanentă are caracter mobil sau ambulant, precum şi îndeplinirea lucrărilor de
prospecţiune, geodezice şi topografice pe teren, nu sânt considerate deplasări în interes de
serviciu dacă angajatorul acordă transportul de serviciu necesar. Această situaţie ar putea fi
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atribuită la clauza de mobilitate a contractului individual de muncă, şi în orice caz, aici, legea nu
impune angajatorului acordarea garanţiilor prevăzute pentru deplasarea în interes de serviciu.
Perioada de deplasare, conform prevederilor art. 70 al CM al RM, nu poate depăşi 60 de
zile calendaristice. Această normă se referă la o deplasare concretă, şi nu exclude faptul că la
finisarea unei deplasări, salariatul poate fi delegat pentru o altă deplasare.
Salariaţilor delegaţi în interes de serviciu li se garantează atât menţinerea locului de
muncă şi salariului mediu, cât şi compensarea cheltuielilor legate de deplasare, iar lipsa avansării
achitării deplasării ar constitui un motiv întemeiat din partea salariatului, pentru refuzul de a
pleca în deplasare.
În pofida faptului că asupra salariaţilor aflaţi în deplasare se extinde regimul timpului de
lucru şi de odihnă al acelor întreprinderi, instituţii, organizaţii, unde sunt delegaţi, salariatul va
purta răspundere pentru încălcarea disciplinei de muncă doar faţă de angajatorul care a dispus
deplasarea.
Specificăm că în cazul când salariatul se află în deplasare de serviciu de la locul de
muncă unde activează prin cumul, pentru locul de muncă de bază absenţa se va considera
motivată, iar cheltuielile de deplasare le va suporta angajatorul de la locul de muncă prin cumul
(altfel spus, unitatea care a dispus deplasarea).
Legiuitorul nu acordă salariatului dreptul de a modifica unilateral contractul individual de
muncă, nici la general, nici cu titlu de excepţie, or în acest caz vom avea o imixtiune în
activitatea de antreprenoriat a angajatorului, fapt ce este inadmisibil. În acelaşi timp, legea
prevede o situaţie când angajatorul este silit de salariat să întreprindă anumite măsuri în vederea
eventualei modificări a contractului individual de muncă.
Situaţia data este indicată la al. 2 art. 74 al CM al RM, şi prevede că salariatul care,
conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat,
cu consimțământul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul
refuză acest transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile
art.86 alin.(1) lit. x). În cazul în care un loc de muncă corespunzător lipseşte, contractul
individual de muncă va fi desfăcut în temeiul art.86 alin.(1) lit. d).
Astfel, angajatorul nu poate refuza modificarea contractului în cazul existenţei unei
posibilităţi reale de a ajusta situaţia apărută la prescripţiile medicale, însă nici nu este obligat să
îndeplinească cerinţele salariatului, dacă pentru aceasta nu există posibilităţi reale (lipsa locurilor
vacante ce ar putea fi suplinite de salariat în condiţiile noi, imposibilitatea tehnologică de
modificare a condiţiilor de muncă sau când o atare modificare necesită cheltuieli suplimentare
pentru unitate etc.), precum şi dacă în cazul modificării respective ar putea fi afectată situaţia
altor salariaţi.
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Concedierea prevăzută la art. 86 al CM al RM nu va fi aplicabilă în cazul în care
înrăutăţirea sănătăţii s-a soldat cu stabilirea salariatului pe un termen determinat a gradului de
invaliditate şi care s-a datorat unui accident de muncă sau unei boli profesionale. În acest caz, în
conformitate cu prevederile art. 76 al CM al RM, contractul individual de muncă va fi suspendat
pe perioada pentru care a fost acordat gradul de invaliditate, iar suspendarea va fi prelungită de
fiecare dată când gradul de invaliditate va fi prelungit pentru o perioadă determinată, concedierea
fiind posibilă doar când gradul de invaliditate va fi acordat fără o limitare în termen. Acest fapt
nu exclude posibilitatea ulterioară, pe parcursul suspendării, de a modifica contractul individual
de muncă dacă apar posibilităţi şi există voinţa salariatului, precum şi dreptul salariatului de a
demisiona din funcţia deţinută.
Cu referire la litigiile ce pot apărea în cazul suspendării contractului individual de muncă
indicăm următoarele.
Reieşind din conţinutul art. 75 al CM al RM, prin suspendare a contractului individual de
muncă se înţelege sistarea prestării muncii de către salariat şi, respectiv a plăţii drepturilor
salariale (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator, cu reluarea exercitării acestor obligaţii
după o anumită perioadă de timp.
Cazurile de suspendare a contractului individual de muncă sunt limitate. Acest fapt
corespunde stabilităţii raporturilor de muncă, ce într-o accepţiune idealistă ar presupune că
salariatul, în permanenţă, este garantat cu un loc de muncă şi o sursă de existenţă, iar angajatorul,
în permanenţă, este garantat cu forţă de muncă calitativă şi atitudine corespunzătoare la aplicarea
acesteia.
Conform al. 3 art. 75 al CM al RM, drepturile şi obligaţiile părţilor în afară de cele de
prestare a muncii şi remunerarea acesteia, continuă să existe dacă prin actele normative în
vigoare, convenţiile colective, contractul colectiv şi prin contractul individual de muncă nu se
prevede altfel. În practică, analiza acestei norme ar presupune că ar putea continua să producă
efecte juridice acele drepturi şi obligaţii ce pot exista şi pot fi realizate în afara prestării
nemijlocite a muncii (dreptul la demisie, încetarea contractului individual de muncă în
circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, răspunderea materială a salariatului şi angajatorului
etc.). Evident, însă realizarea majorităţii drepturilor şi obligaţiilor depinde de obligaţia de a
îndeplini munca şi a achita salariul, şi acestea, drept consecinţă la fel vor fi suspendate
(majoritatea drepturilor şi obligaţiilor ce ţin de regimul de muncă şi de odihnă, respectarea
disciplinei muncii, crearea condiţiilor de muncă etc.).
Dacă e să ne referim la modalităţile de suspendare, în conformitate cu art. 75 alin. 1 al
CM al RM, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni:
- în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;
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- dispusă prin acordul părţilor; sau
- la iniţiativa uneia dintre părţi.
Ţinem să specificăm, în acest context, că nu toate cazurile enumerate la art. 76 al CM al
RM (suspendarea în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor), pot fi clasificate ca
evenimente (ce survin indiferent de voinţa părţilor contractuale), unele din ele chiar direct depind
de o asemenea voinţă (spre ex: greva), dar elementul comun al tuturor acestor temeiuri este
consecinţa produsă de cazurile enumerate. Astfel toate circumstanţele stipulate la art. 76 a CM al
RM duc la suspendarea contractului individual de muncă, chiar dacă părţile, inclusiv printr-un
acord comun ar dori continuarea raporturilor – spre ex: este inevitabilă şi imperativă înlăturarea
de la muncă a salariatului aflat la locul de muncă în stare de ebrietate (în caz contrar, în
eventualitatea unui accident, angajatorul va purta răspunderea corespunzătoare). În altă ordine de
idei, indicăm că drept temei pentru suspendarea contractului individual de muncă prin acordul
părţilor, sau la iniţiativa uneia din părţi (art. 77 şi 78 ale CM al RM) pot servi şi circumstanţe ce
nu depind de voinţa părţilor (spre ex: şomajul tehnic, necesitatea de îngrijire a unui copil bolnav
în vârstă de până la 10 ani, necesitatea de a îngriji de un copil în vârstă de până la 6 ani etc.).
Astfel, în aceste cazuri, circumstanţele survenite nu vor depinde de voinţa părţilor, dar de voinţa
acestora vor depinde consecinţele circumstanţelor survenite – în particular, dacă a fi sau nu
suspendat contractul.
Cu referire generală la perioadele de incapacitate temporară de muncă menţionăm că
acestea se confirmă şi se perfectează în baza certificatului de concediu medical, modul de
eliberare a căruia este reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 pentru
aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, prin
Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 19.04.2010, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial.
Cu referire la detaşarea salariatului, menţionăm că, în esenţă, aceasta reprezintă cedarea
(împrumutarea) salariatului de către angajator, unui alt angajator, cu acordul salariatului.
Respectiv, în acest caz urmează a fi semnat fie un acord trilateral (ambii angajatori şi salariatul),
fie acorduri bilaterale în parte, între toate părţile implicate, iar între angajatori urmează să fie
semnat un acord de colaborare (în baza legislaţiei civile) careva stipula, în detaliu condiţiile de
răspundere juridică dintre părţi, inclusiv şi în cazul când salariatul va produce un prejudiciu
angajatorului temporar. În cazul detaşării, contractul individual de muncă al salariatului la
unitatea unde a prestat munca va fi suspendat, condiţiile de îndeplinire a muncii la noul angajator
(temporar), fiind stipulate la perfectarea detaşării. Reieşind din considerentul că legea nu prevede
că între salariat şi angajatorul nou, temporar se va încheia un contract individual de muncă (pe
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termen, evident), considerăm că abaterile disciplinare vor fi sancţionate de către angajatorul cu
statut permanent (sancţionarea de către ambii angajatori va reprezenta două pedepse pentru
aceiaşi încălcare – fapt inadmisibil conform legislaţiei), la solicitarea celui temporar, inclusiv
pentru abateri specifice ce sunt caracteristice doar pentru locul de muncă detaşat. În cazul în care
la detaşare se va modifica funcţia salariatului, îndeosebi, prin trecerea la o funcţie cu
responsabilitate materială deplină, considerăm necesară modificarea temporară a contractului
individual de muncă a salariatului, în acest sens.
Pentru suspendarea contractului individual de muncă în baza trimiterea în instanţa de
judecată a dosarului penal privind comiterea de către salariat a unei infracţiuni incompatibile cu
munca prestată, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau cerere a organelor de
control sau de drept, conform legislaţiei în vigoare, în cazul achitării ulterioare, salariatul
urmează a fi restabilit în muncă, suspendarea contractului său individual de muncă va înceta de
drept, el având dreptul să ceară de la organele respective (de anchetă, de control, nu de la
angajator), despăgubiri, inclusiv cauzate prin neachitarea salariului în legătură cu suspendarea
contractului individual de muncă.
Referitor la suspendarea contractului individual de muncă, la iniţiativa angajatorului pe
durata anchetei de serviciu, menţionăm că în conformitate cu art. 208 alin. 2) al CM al RM, în
funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze o anchetă
de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul poate oferi explicaţiile de rigoare, acestea fiind
asimilate lămurii prezentate înaintea aplicării sancţiunii disciplinare. În acest caz, angajatorul
poate, însă nu este şi obligat, să suspende acţiunea contractului individual de muncă. Finisarea
anchetei va servi drept temei pentru încetarea suspendării, iar în dependenţă de rezultatele ei – şi
temei pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare. În cazul în care sancţiunea aplicată a fost
contestată şi anulată de instanţă, achitarea salariului pentru perioada de lipsă de la serviciu pentru
perioada de anchetă, va depinde de motivul anulării sancţiunii. Astfel, dacă motivul anulării a
fost lipsa încălcării angajatorul va fi obligat să recupereze salariatului perioada de absenţă, însă,
în cazul în care abaterea se confirmă, iar casarea este pe motiv de procedură, obligaţia dată nu va
apărea. În altă ordine de idei, indicăm că legea nu limitează termenul anchetei de serviciu, însă
acesta urmează a fi corelat cu termenul general de aplicare a sancţiunii disciplinare, inclusiv
termenul de una lună de zile din momentul constatării faptei.
Cu referire la unele probleme ce pot apărea la aplicarea legislaţiei în cazul încetării
raporturilor de muncă menţionăm următoarele.
Elementul de stabilitate a raporturilor de muncă nu poate împiedica părţile contractante să
înceteze acest raport, dar, încetarea contractului individual de muncă este posibilă doar în
cazurile expres prevăzute de lege – Codul muncii sau de legi speciale.
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Legislaţia în vigoare împarte temeiurile de încetare a contractului individual de muncă în
temeiuri generale şi suplimentare. Părţile nu au dreptul să stabilească noi temeiuri de încetare a
contractului individual de muncă. Astfel, instituirea unor temeiuri de încetare a contractului
individual de muncă, altele decât cele prevăzute în lege, chiar dacă vor fi incluse în contractul
colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii sau contractul individual de muncă, nu va avea
efecte juridice.
Contractul individual de muncă poate fi încetat doar în baza temeiurilor prevăzute de art.
82, 85, 86, 305, 310 ale Codului muncii al Republicii Moldova, iar contractele individuale de
muncă încheiate cu anumite categorii de salariaţi pot înceta de asemenea şi în baza unor temeiuri
suplimentare, prevăzute de acte normative speciale.
Încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa salariatului este reglementată de
prevederile art. 85, precum şi art. 256, 278, 282, 287 ale CM al RM.
Demisia reprezintă un act juridic unilateral şi care operează de drept.
Legislaţia muncii nu prevede o limitare a dreptului de a înceta contractul individual de
muncă din iniţiativa salariatului, însă în unele cazuri, dacă există un contract de ucenicie sau un
contract de formare profesională, demisia într-o anumită perioadă de timp, implică anumite
raporturi de răspundere materială a salariatului, legate de necesitatea recuperării cheltuielilor de
formare profesională.
Limitarea dreptului salariatului de a demisiona, în aceste condiţii îşi are justificarea în
cheltuielile suportate de unitate pentru pregătirea de specialişti pentru a fi folosiţi în unitate în
vederea creşterii nivelului calitativ al producţiei.
Demisia este condiţionată de preavizarea în scris a angajatorului, cu 14 zile calendaristice
înainte.
În acelaşi timp, legislaţia prevede pentru unele categorii de salariaţi sau pentru unele
cazuri specifice, alţi temeni de preîntâmpinare. Astfel, conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi
contabilul-şef sânt în drept să demisioneze până la expirarea duratei contractului individual de
muncă în cazurile stipulate de contract, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă,
cu o lună înainte, salariaţii angajatorilor persoane fizice, au o perioadă de preaviz, în caz de
demisie de 7 zile calendaristice, pe când în corespundere cu art. 85 alin. 2 al CM al RM, în caz
de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de invaliditate, cu
concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, cu trecerea
cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani sau a copilului invalid,
cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de
către angajator a prevederilor contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei
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muncii în vigoare, termenul de demisie poate fi mai redus de 14 zile, şi va fi stabilit de salariat în
fiecare caz în parte.
Termenul de preaviz este stabilit prin lege, însă, la cererea salariatului, dacă angajatorul
acceptă şi îi merge în întâmpinare, acesta poate fi şi micşorat, în acest caz, angajatorul cedează
din drepturile sale.
Nerespectarea de către salariat a termenului de preaviz şi părăsirea locului de muncă
înainte de expirarea termenului acestuia, precum şi neonorarea obligaţiilor sale în interiorul
acestui termen, constituie abateri disciplinare care poate fi sancţionate, inclusiv şi prin
concediere. Astfel, înaintarea cererii de demisie nu acordă salariatului careva privilegii sau
imunităţi.
Concedierea, conform art. 86 al CM al RM, este definită ca desfacerea din iniţiativa
angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe
durată determinată.
Concedierea, reprezintă în principiu cea mai răspândită şi concomitent cea mai contestată
modalitate de încetare a contractului individual de muncă.
Concedierea salariatului se admite în baza temeiurilor ce, la general, sunt enumerate în
art. 86 al CM al RM (cu detalizări şi în alte articole ale codului). Temeiuri de concediere se mai
pot conţine şi în alte acte normative, decât cele de nivel de lege organică.
În cazul concedierii salariatului ca urmare a lichidării unităţii sau încetării activităţii
angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul concedierii salariatului ca urmare a reducerii
numărului sau a statelor de personal din unitate, indicăm.
Potrivit prevederilor art. 88 alin. 1) al CM al RM angajatorul este în drept să concedieze
salariaţii în baza acestor temeiuri doar în condiţiile în care:
a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), motivat din punct de vedere juridic, cu
privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal. În această ordine
de idei, indicăm, că norma dată nu afectează voinţa angajatorului şi activitatea de antreprenoriat
a acestuia, or decizia de lichidare sau reducere nu necesită obligatoriu existenţa unor premize
economice (nu este necesară să persiste o criză în activitate sau chiar premizele insolvabilităţii),
angajatorul poate lua decizia şi la simpla voinţă (chiar dacă, în mod banal, nu mai doreşte să
desfăşoare o careva activitate). Cerinţele norme impun doar respectarea unei anumite proceduri,
cum ar fi competenţa persoanelor ce au luat decizia;
b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu privire la preavizarea, sub
semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a
statelor de personal. În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi preavizate
numai persoanele ale căror locuri de muncă urmează a fi reduse. Legea nu interzice posibilitatea
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de preavizare a salariaţilor (dacă aceasta persistă), chiar şi dacă aceştia se află în concediu, doar
că faptul dat nu este atât de relevant, perioada de aflare în concediu oricum prelungeşte termenul
de preaviz;
c) odată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va
propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective.
Obligaţia respectivă vizează, în primul rând, cazurile când locul vacant există, în al doilea rând
cazurile când persoana corespunde cerinţelor de funcţie pentru locul vacant (o astfel de
corespundere se constată prin compararea calificărilor salariatului, comunicate serviciului
personal, cu atribuţiile şi competenţele din instrucţiunile de funcţie sau fişele de post). Mai
adăugăm că obligaţia de a propune vizează toate locurile de muncă vacante existente, nefiind
îndeajuns propunerea unui singur loc, precum şi nu este unică, fiind reînnoită, pe toată perioada
de preaviz, la apariţia locurilor vacante noi;
d) va reduce, în primul rînd, locurile de muncă vacante. Aceasta se aplică atunci când
între locurile vacante existente şi cele reduse există o legătură cauzală, în cazul în care acestea
vizează funcţii diferite, norma nu se va aplica (angajatorul reduce anume funcţia de care nu mai
are nevoie, celelalte le poate păstra şi chiar completa, concomitent);
e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu salariaţii angajaţi prin
cumul. La fel cu condiţiile expuse la cerinţa anterioară – legătura cauzală între salariaţii prin
cumul şi funcţiile ce sunt reduse;
f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămână cu
menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă. În acest sens urmează a fi
întocmit la unitate un grafic de acordare a acestor zile libere, în caz contrar se poate crea o
situaţie haotică ce, la rândul ei, poate perturba activitatea întreprinderii;
g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei pentru ocuparea
forţei de muncă informaţiile privind persoanele care urmează a fi disponibilizate. Amintim că
informaţia se depune la agenţia teritorială din raza amplasării unităţii, iar formularul ce urmează
a fi completat poate fi găsit pe pagina electronică a agenţiei;
h) se va adresa organului sindical în vederea obţinerii acordului pentru concediere, în
modul prevăzut de Codul muncii al RM. Faptul dat e reglementat de art. 87 a CM al RM;
i) în cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a
locurilor de muncă, va informa, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest lucru organele sindicale
din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi
intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin
convenţiile colective. La moment, acestea fiind stabilite prin Convenţia colectivă la nivel
naţional nr. 11 din 28.03.2012 (publicată în M.O. nr. 149-154 din 20.07.2010).
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Pentru concedierile disciplinare, ca aspecte problematice indicăm următoarele.
Reamintim, iniţial, că legislaţia a exclus garanţiile ce erau prevăzute pentru unele
categorii de persoane (femeile gravide, femeile care au copii în vîrstă de până la 6 ani etc.) şi
expuse în art. 251 din Codul muncii al RM, ce se refereau la interdicţia de concediere a acestor
pentru temeiurile generale de încălcare a disciplinei de muncă(absenţa nemotivată de la serviciu,
prezentarea la locul de muncă în stare de ebrietate, săvârşirea unei sustrageri sau încălcarea
repetată a obligaţiilor de serviciu.
Regula de bază la aplicarea concedierii în calitate de sancţiune disciplinară constă în
faptul că salariatul nu va putea fi concediat la prima sa abatere (cu excepţia cazurilor direct
permise de lege), ci pentru abaterea comisă repetat. Faptul dat este consfinţit în temeiul prevăzut
la alin. 1 lit. g) al art. 86 al Codului muncii al RM. În acelaşi context indicăm că abaterea nu
este, în mod obligatoriu de acelaşi gen, încălcările pot fi diferite, elementul comun constând în
aceea că faptele comise constituie încălcări a disciplinei de muncă.
Concedierea în baza temeiului dat se realizează dacă sunt întrunite cumulativ următoarele
condiţii:
Încălcarea să nu fie prima. În acest contest, formularea existentă ar permite aplicarea
concedierii la a doua încălcare comisă de salariat, însă o a doua condiţie impusă de lege – ce va
fi analizată în continuare – nu face posibilă o atare tratare, şi respectiv, angajatorul, cu
certitudine va putea aplica temeiul la a treia abatere disciplinară a salariatului. Reamintim că lista
abaterilor ce pot fi sancţionate, şi au efecte juridice pentru aplicarea normei date nu este limitată,
dar cu titlu de exemplu putem indica: absenţa nemotivată a salariatului de la lucru inclusiv o
perioadă neînsemnată de timp, refuzul neîntemeiat al salariatului de a îndeplini obligaţiile de
muncă etc.
Aplicarea anterioară a sancţiunilor disciplinare pentru încălcările disciplinare precedente.
Anume această condiţie – care direct specifică că pentru sancţionarea prin concediere, în baza
temeiului dat, salariatul urma anterior să mai fi fost sancţionat disciplinar, reieşind din
formularea legală, cel puţin de două ori pe parcursul unui an (înţelegându-se nu anul
calendaristic propriu zis ci un an de zile anterior eventualei concedieri) – nu permite concedierea
salariatului la aflat la a doua încălcare.
După cum am menţionat, regula de bază la aplicarea în calitate de sancţiune disciplinară a
concedierii, indică că aceasta nu se aplică la prima încălcare, însă, legea stabileşte şi unele
excepţii. Respectiv, anumite încălcări ce le poate comite salariatului, sunt considerate de o
gravitate însemnată, dau dovadă de o atitudine vădit neglijentă a acestuia faţă de îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu şi, în aşa mod, legiuitorul permite pedepsirea salariatului direct prin
concediere. Legea indică, în acest context, atât încălcări grave care pot fi comise de orice
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salariat, indiferent de statutul său sau al funcţiei, cât şi încălcări specifice ce pot apărea doar în
legătură cu exercitarea unor atribuţii caracteristice unor anumite funcţii – de deţinătorii acestor
funcţii.
Din prima categorie reamintim absenţa salariatului, fără motive întemeiate, de la lucru
mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă; prezentarea salariatului la lucru în stare
de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică; săvârşirea de către salariat la locul de muncă a unei
sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de
judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunii administrative.
Cu referire la absenţa nemotivată ca temei de concediere reamintim că salariatul este
angajat anume pentru a îndeplini o anumită muncă şi este salarizat de către angajator anume
pentru munca ce urmează să o îndeplinească, iar în cazul când acesta nu se va prezenta, fără un
careva motiv plauzibil, la locul de muncă, practic nu are loc realizarea unuia din scopurile
principale urmărite la încheierea contractului – prestarea muncii, şi respectiv nu are loc însăşi
realizarea contractului individual de muncă. Absenţa pentru o perioadă mai mare de timp
(legiuitorul nostru instituie drept perioadă substanţială răstimpul de mai mult de 4 ore
consecutive) denotă o atitudine vădit neglijentă a salariatului faţă de necesitatea respectării
obligaţiilor asumate. Din acest considerent legiuitorul permite rezilierea contractului cu salariatul
respectiv – fapt ce se realizează prin intermediului aplicării în calitate de sancţiune disciplinară a
concedierii.
Aplicarea concedierii în calitate de sancţiune disciplinară pentru prezentarea salariatului
la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, implică necesitatea probării stării
respective a salariatului şi în acest context reamintim angajatorului despre posibilitatea oferită de
legiuitor la confirmarea acestui fapt. Respectiv, forţa probantă, în primul rând poate fi asigurată
prin certificatul eliberat în urma examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate, însă,
ţinând cont de faptul că angajatorul nu poate impune salariatul la trecerea examenului menţionat
(salariatul poate refuza propunerea dată a angajatorului), în al doilea rând stipulăm constatarea
stării de ebrietate prin actul întocmit de reprezentanţii angajatorului şi salariaţilor (reamintim şi
faptul că numărul reprezentanţilor urmează să fie egal din ambele părţi). Constatarea poate fi
oformată prin actul întocmit în formă liberă (inclusiv sub forma unui proces verbal) unde se vor
indica care din semnele comportamentului salariatului au dus la concluzia dată.
Una din cele mai grave încălcări pentru care poate surveni concedierea salariatului o
constituie săvârşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din
patrimoniul unităţii, însăşi aceste acţiuni atentează nu atât la procesul de producţie a unităţii, cât
la valori importante pentru întreaga societate – dreptul la proprietate. Reamintim că pentru
dispunerea acestei concedieri este necesară constatarea ei prin hotărîrea instanţei de judecată sau
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a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative – care şi vor aprecia
vinovăţia salariatului, iar forma vinovăţiei sau metoda prin care s-a realizat sustragerea (furt,
abuz de serviciu etc.), nu sunt decisive, la fel ca şi faptul dacă sustragerea a fost săvârşită în
timpul lucrului sau în afara lui.
Intrarea în vigoare a sentinţei judecătoreşti în privinţa salariatului care a comis la locul de
muncă o sustragere din patrimoniul unităţii constituie un temei pentru concedierea salariatului
conform art. 88 alin. 1 lit. j) din Codul muncii al R.M., nu numai în cazul când salariatul a fost
condamnat la o pedeapsă ce nu exclude posibilitatea continuării activităţii respective (pedeapsă
privativă de libertate), dar şi în cazul altor pedepse aplicate.
În calitate de organe competente să aplice sancţiunea contravenţională (administrativă),
care la moment, este prevăzută de art. 105 al Codului contravenţional al RM (sustragerea în
proporţii mici din avutul proprietarului), conform art. 400 al Codului contravenţional al RM sunt
instituite organele afacerilor interne şi anume şeful de direcţie şi adjuncţii lui, comisarul de
poliţie şi adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de
poliţie, ofiţerii operativi superiori de sector şi ofiţerii de sector ai poliţiei, precum şi şefii
posturilor liniare de poliţie, în limitele competenţei.
În acest context, dar în altă ordine de idei, specificăm că urmează a fi asimilate sentinţelor
judecătoreşti şi actele prejudiciare prin care a fost refuzată pornirea urmăririi penale sau aceasta a
fost clasată pe motive de altă natură decât lipsa de vinovăţie, or acestea exclud răspunderea
penală, nu şi cea disciplinară – însăşi vinovăţia salariatului fiind dovedită, iar decizia de eliberare
de răspundere disciplinară rămâne la discreţia angajatorului a cărui interes şi a fost lezat
(analogia faptului că dacă statul a decis eliberarea de răspundere, considerând aceasta posibil
prin prisma impactului asupra valorilor sociale la general, nu este aplicabilă, deoarece decizia
urmează a fi luată de persoana a cărui interes a fost lezat).
În cazul salariaţilor ce urmează a fi concediaţi în baza art. 86 alin. 1 lit. j) din Codul
Muncii, termenul de o lună pentru aplicarea sancţiunii disciplinare se calculează din ziua
aducerii la cunoştinţa angajatorului despre faptul intrării în vigoare a sentinţei de judecată,
adoptării hotărîrii despre sancţiunea administrativă aplicată sau ordonanţei emise.
În fine, în calitate de temei general aplicabil indicăm prezentarea de către salariat
angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false.
Reamintim că la momentul angajării la serviciu şi, respectiv, în momentul încheierii
contractului individual de muncă între angajator şi salariat, salariatul trebuie să prezinte unele
acte stabilite de lege, lista cărora e enumerată în art. 57 al Codului muncii al RM.
Acest temei va opera doar dacă salariatul, la angajare va prezenta careva acte false
anume din lista celor obligatorii, şi nu va fi aplicabil pentru cazul când, la angajare, salariatul a
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prezentat alte acte false, decât cele menţionate în mod expres în art. 57 alin. 1) al CM al RM, or,
lista acestora este una exhaustivă, angajatorul neavând dreptul de a cere alte acte.
Mai specificăm că fiind un temei disciplinar, în cazul descoperirii faptului falsificării
actelor obligatorii prezentate la angajare după expirarea termenului de 6 luni, de la data angajării,
acest temei nu va fi aplicabil.
În fine, cu referire la adoptarea de către instanţele de judecată a hotărîrii de repunere în
drepturi a salariatului mai menţionăm următoarele.
Salariul mediu pentru absenţă forţată de la serviciu se calculează în conformitate cu Modul de
calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004, şi în
particular, specificăm că drept unitate de măsură este determinată ziua calendaristică, iar salariu
se va calcula prin înmulţirea salariului mediu a salariatului calculat pentru o zi calendaristică la
numărul de zile calendaristice de absenţă forţată.
Cu referire la încasarea daunei morale pentru încălcarea drepturilor în cadrul raporturilor
de muncă, indicăm că, la moment, există o practică defectuoasă, care admite încasarea acesteia
doar pentru cazurile expres enumerate în art. 330 al Codului mucii al RM, or norma dată este
doar o descifrare a normei de bază din art. 329 al Codului muncii al RM, care prevede că
angajatorul este obligat să recupereze salariatului prejudiciului moral cauzat, în orice caz în
legătură cu încălcarea drepturilor acestui, în cadrul unui raport de muncă. Respectiv, legală va fi
decizia de încasare a prejudiciului moral, nu doar pentru cazurile enumerate la art. 330, dar şi în
toate cazurile, dacă salariatul va dovedi existenţa prejudiciului pricinuit (cu titlu de exemplu
indicăm că este evidentă pricinuirea unei pagube morale la aplicarea unei sancţiuni disciplinare,
ori aceasta va afecta poziţia salariatului în colectivul de muncă şi îi va cauza acestuia o stare de
frustrare). În altă ordine de idei, indicăm că mărimea minimă a prejudiciului moral stabilită de
legislaţia muncii se referă doar la cazurile de eliberare din serviciu sau transfer, recunoscute
ilegale, în rest mărimea va fi apreciată în baza probelor anexate la materialele cauzei.
10. Particularităţile executării hotărârilor pronunţate pe marginea litigiului individual de
muncă
Modul de executare a hotărârilor pronunţate pe marginea litigiilor de muncă este prevăzut
de art.. 255 şi 256 ale Codului de procedură civilă al RM, şi de prevederile Codului de executare
al RM.
Conform prevederilor enunţate, o bună parte a hotărârilor pronunţate pe marginea
litigiilor de muncă urmează a fi executate imediat. Printre acestea se enumeră hotărârile privind
restabilirea în câmpul muncii (urmare a recunoaşterii concedierii sau transferului drept
nelegitim), încasarea unui salariu mediu al salariatului în cadrul aceloraşi hotărâri de reintegrare
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în serviciu, precum şi încasarea salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturile de muncă.
Executarea imediată presupune că hotărârea urmează a fi satisfăcută nemijlocit la primirea
acesteia (iar când părţile au asistat la pronunţarea hotărârii – posibil şi până la recepţionarea ei,
din iniţiativa părţii, or faptul dat va evita cheltuielile legate de executarea hotărârii), indiferent de
dorinţa (chiar şi exercitată nemijlocit) de contestare a hotărârii, şi fără posibilitatea de suspendare
a executării. În rest, celelalte hotărâri care pot fi pronunţate pe marginea litigiilor de muncă, pot
fi executate conform normelor generale ale legislaţiei – odată cu momentul când hotărârea va
deveni definitivă (art. 255 al Codului de procedură civilă al RM). În acest context indicăm că
hotărârea devine definitivă, fie la expirarea termenului prevăzut pentru apel, dacă părţile nu au
contestat-o, fie după pronunţarea deciziei de către instanţa de apel.
Cu titlu de exemplu, când o parte a hotărârii urmează a fi executată imediat, iar altă parte
– conform ordinii generale, indicăm cazurile în care instanţa de judecată a emis o hotărâre de
restabilire a salariatului la serviciu şi despre încasarea în folosul acestuia a salariului pentru
perioada de absenţă forţată de la serviciu – spre exemplu, pentru 4 luni (din momentul
concedierii până la data pronunţării hotărârii). Angajatorul, conform prevederilor din Codul de
procedură civilă, este obligat să-l restabilească imediat pe salariat la locul anterior şi să-i achite
pentru lipsa forţată de la lucru, un salariul mediu lunar al acestuia, iar salariul pentru celelalte 3
luni vor fi achitate după ce hotărârea va fi menţinută de către instanţa de apel, evident, dacă
instanţa de apel va menţine hotărârea primei instanţe.
Atenţionăm că în caz de neexecutare a hotărârii judecătoreşti poate surveni răspunderea
prevăzută de Codul contravenţional al RM, care, însă nu eliberează părţile de obligaţia
nemijlocită de executare a hotărârii.
În cazul în care angajatorul a executat hotărârea instanţei, iar ulterior aceasta este casată
de către instanţa ierarhic superioară, cu respingerea cerinţelor salariatului, angajatorul va putea
solicita întoarcerea executării (încasarea sumelor achitate în baza hotărârii judecătoreşti, cu
excepţia salariului achitat pentru perioada când salariatul a lucrat, după pronunţarea hotărârii de
restabilire şi până la pronunţarea hotărârii de respingere a cerinţelor salariatului de către instanţa
superioară).
11. Declanşarea şi concilierea conflictelor colective de muncă
Conform prevederilor art. 357 al Codului muncii al RM, prin conflict colectiv de muncă
se înţeleg divergenţele nesoluţionate dintre salariaţi (reprezentanţii lor) şi angajatori
(reprezentanţii lor) privind stabilirea şi modificarea condiţiilor de muncă (inclusiv a salariului),
privind purtarea negocierilor colective, încheierea, modificarea şi executarea contractelor
colective de muncă şi a convenţiilor colective, privind refuzul angajatorului de a lua în
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considerare poziţia reprezentanţilor salariaţilor în procesul adoptării, în cadrul unităţii, a actelor
juridice ce conţin norme ale dreptului muncii, precum şi divergenţele referitoare la interesele
economice, sociale, profesionale şi culturale ale salariaţilor, apărute la diferite niveluri între
partenerii social.
În pofida faptului, că conflictele date nu sunt cele mai răspândite în cadrul litigiilor de
muncă, acestea pot avea un impact negativ important atât asupra angajatorului, cât şi a societăţii.
Legea recunoaşte atât caracterul de drept, cât şi cel de interes al conflictelor colective, însă rolul
lor este cu mult mai pronunţat în cazul conflictelor de interes, care implică un caracter social sau
economic.
Conflictul colectiv de muncă poate apărea în cadrul negocierilor cu privire la încheierea
contractului colectiv de muncă ori a unor modificări sau completări la acesta, precum şi în orice
alt moment, când apar anumite divergenţe dintre angajator şi salariaţi (indiferent de faptul dacă
la unitate există sau nu un contract colectiv de muncă, fie şi în lipsa sindicatelor).
În primul caz, neînţelegerile părţilor din cadrul negocierilor colective se consemnează într-un
proces verbal de divergenţe, iar în cel de-al doilea caz reprezentanţii salariaţilor nemijlocit
înaintează revendicările sale angajatorului.
Cu referire la faptul cine ar fi împuternicit să reprezinte salariaţii în conflictul colectiv de
muncă, indicăm că, de regulă, acestea sunt nemijlocit sindicatele, însă, în calitate de o
alternativă, în cazul lipsei acestora, legea prevede că salariaţii, la adunarea generală a salariaţilor,
pot desemna alţi reprezentanţi aleşi (cu votul majorităţii salariaţilor din unitate) care şi vor
exercita atribuţiile reprezentative.
Angajatorul urmează să înregistreze revendicările primite (perfectate în scris, motivate şi
cu trimiteri la normele încălcate) şi, în decurs de 5 zile lucrătoare să ofere răspuns.
Lipsa răspunsului sau un răspuns nesatisfăcător declanşează conflictul colectiv de muncă,
şi dă temei pentru iniţierea procedurii de conciliere a acestuia.
În cazul în care conflictul a fost declanşat, în conformitate cu art. 359 al Codului muncii
al RM, oricare dintre părţi (dar cointeresaţi, într-o măsură mai mare, sunt reprezentanţii
salariaţilor), în scopul soluţionării conflictului, este în drept să solicite constituirea comisiei de
conciliere.
Comisia se constituie dintr-un număr egal de reprezentanţi ai părţilor: cei care reprezintă
interesele angajatorului vor fi desemnaţi prin ordinul (decizia, hotărârea, dispoziţia) organului de
administrare competent al acestuia, iar cei ai salariaţilor – prin decizia (în dependenţă de
dispoziţiile statutului) sindicatelor (de regulă, a organului de conducere a acestuia) sau prin
procesul verbal al adunării generale a salariaţilor (în cazul altor reprezentanţi aleşi). Menţionăm
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că, pentru evitarea unor interpretări eronate, ar fi binevenit faptul specificării limitei de
competenţe acordate reprezentanţilor pentru negocieri.
După constituirea comisiei, membrii acesteia, cu votul majorităţii, aleg un preşedinte care
va conduce procesul de conciliere. În cadrul comisiei părţile pot înainta diverse propuneri, care
vor fi dezbătute în şedinţe, pentru a ajunge la un consens de interese şi a aplana conflictul apărut.
Cu referire la propunerile înaintate, menţionăm că angajatorul, din start, poate respinge orice
propunere exagerată, or unul din principiile parteneriatului social stipulează că părţile vor evalua
real posibilităţile de realizare a obligaţiilor pe care şi le asumă.
Întreg procesul de conciliere se consemnează într-un proces verbal, care se întocmeşte în
cel puţin 2 exemplare, şi în care se vor indica măsurile recomandate pentru a fi întreprinse de
părţi în vederea soluţionării conflictului.
Conform prevederilor art. 359 al Codului muncii al RM, comisia, fie va identifica
modalităţile de soluţionare a conflictului (în acest sens va adopta, în termen de 5 zile lucrătoare,
o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de
ore din momentul adoptării), fie va consemna imposibilitatea de împăcare a părţilor (preşedintele
comisiei va informa în scris despre acest lucru părţile conflictului în termen de 24 de ore).
Asigurarea activităţii comisiei (acordarea încăperii, punerea la dispoziţie a mijloacelor
tehnico-informaţionale, eliberarea membrilor acesteia de la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
etc.) este pusă de legiuitor pe seama angajatorului.
În fine, legea prevede că dacă careva din părţi nu este de acord cu decizia comisiei de
conciliere, sau nu s-a ajuns la o înţelegere, fiecare din ele este în drept să depună, în termen de
10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau primirii informaţiei despre imposibilitatea
soluţionării conflictului, o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată, care o va
examina, conform procedurii similare prevăzute pentru examinarea litigiilor individuale de
muncă (analizată anterior). Anterior a fost analizată şi competenţa instanţei în aceste cazuri.
12. Condiţiile şi restricţiile de declanşare şi desfăşurare a grevei
Greva, după natura sa, reprezintă un fenomen complex. Fiind o formă de apărare a
drepturilor şi intereselor salariaţilor, chemată să exercite anumite presiuni de ordin economic
asupra antreprenorului, cu scopul de a-l obliga să efectueze unele cedări şi să acorde unele
înlesniri salariaţilor, afectând buna funcţionare a unităţii, concomitent, aduce anumite prejudicii,
de moment, şi salariaţilor, or, pentru perioada de grevă, aceştia nu vor fi salarizaţi.
Dreptul la grevă este unul recunoscut, garantat şi de Constituţia Republicii Moldova (art.
45), nefiind admise îngrădiri decât cele legale, iar angajatorul urmează să reacţioneze, în limitele
legii, la declanşarea acesteia, utilizând toate mecanismele juridice pentru aşi apăra interesele.
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În esenţă, greva reprezintă încetarea colectivă a îndeplinirii muncii de către salariaţii (fie
de către toţi salariaţii unităţii, fie de o parte a acestora) care nu sunt de acord cu condiţiile de
muncă existente (definiţia legală a grevei se conţine în art. 362 al Codului muncii al RM).
Faptul recunoaşterii, la nivel înalt, al dreptului salariaţilor la grevă, nu conferă acesteia un
caracter absolut, iar înseşi acest drept nu poate fi exercitat în mod abuziv, prin încălcarea unor
interese generale. În acest sens, legislaţia, în domeniul respectiv, prevede un şir de restricţii,
încălcarea cărora poate avea drept consecinţă declararea grevei ca ilegală.
Greva poate fi declanşată doar pentru apărarea unor interese profesionale de ordin
economic şi social, iar revendicările de ordin politic, în cadrul grevei (nici în calitate de unice
cerinţe, nici în calitate de parte din revendicări) nu sunt admise şi sunt pasibile de a fi
recunoscute drept ilegale.
Greva poate fi declanşată doar cu respectarea unei proceduri prevăzute de lege. Astfel,
iniţial, trebuie să fie încercată procedura de conciliere (etapa înaintării revendicărilor şi etapa
examinării divergenţelor în cadrul comisiei de conciliere, sau, cel puţin, încercarea eşuată de a
crea o comisie de conciliere), iar ulterior, după eşecul concilierii, decizia de declanşare a grevei,
adoptată de către reprezentanţii salariaţilor, se aduce la cunoştinţa angajatorului, în prealabil, cu
cel puţin 48 ore înaintea începerii grevei preconizate. Încălcarea acestei proceduri, la fel, poate
duce la recunoaşterea ilegalităţii grevei.
După cum nimeni nu poate interzice participarea salariatului la grevă, în mod abuziv,
nimeni nici nu poate impune un salariat sau altul să participe la grevă – ambele situaţii sunt
considerate încălcare de lege (fiind şi sancţionate conform art. 68 al Codului contravenţional).
Respectiv, ilegală va fi orice încercare de blocare a accesului la locul de muncă pentru salariaţii
care nu doresc să participe la grevă. Dimpotrivă, salariaţii urmează să nu întreprindă acţiuni ce ar
duce la deteriorarea bunurilor sau ar afecta funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a
căror oprire ar putea pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii
irecuperabile unităţii. Legea stabileşte că salariaţii care nu doresc să participe la grevă sunt
obligaţi să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu (astfel, situaţia neutră de neparticipare la grevă,
dar, în acelaşi timp, şi de neprezentare abuzivă la serviciu, nu este admisă – acest salariat poate fi
atras la răspundere disciplinară). În acelaşi timp, dacă angajatorul, din motive tehnice sau altele
de producere, nu poate asigura continuarea muncii salariaţilor care nu participă la grevă, aceştia
vor fi remuneraţi ca pe perioada de şomaj tehnic.
Legislaţia prevede anumite perioade când greva nu poate fi declanşată, şi anume,
conform prevederilor art. 369 alin. 1) al Codului muncii al RM, acestea sunt perioadele
calamităţilor naturale, a izbucnirii epidemiilor, pandemiilor, precum şi pe durata instituirii stării
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de urgenţă, asediu sau de război – organizarea grevei în ultimele trei situaţii fiind sancţionată
penal (art. 357 al Codului penal al RM).
La fel, sunt instituite restricţii de participare la grevă a unor categorii de salariaţi. La
general, categoriile date sunt stipulate în art. 369 alin. 2) al Codului muncii al RM: „personalul
medico-sanitar din spitale şi serviciile de asistenţă medicală urgentă; salariaţii din sistemele de
alimentare cu energie şi apă; salariaţii din sistemul de telecomunicaţii; salariaţii serviciilor de
dirijare a traficului aerian; persoanele cu funcţii de răspundere din autorităţile publice centrale;
colaboratorii organelor ce asigură ordinea publică, ordinea de drept şi securitatea statului,
judecătorii instanţelor judecătoreşti, salariaţii din unităţile militare, organizaţiile sau instituţiile
Forţelor Armate; salariaţii din unităţile cu flux continuu; salariaţii din unităţile care fabrică
producţie pentru necesităţile de apărare a ţării”. În baza acestei prevederi legale, prin Hotărârea
Guvernului nr. 656 din 11.06.2004 a fost aprobat Nomenclatorului unităţilor, sectoarelor şi
serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă, unde în detaliu sunt enumerate categoriile
respective de persoane.
Salariaţii vor organiza greva pe teritoriul unităţii, la locul de muncă, iar în cazul când
durata grevei va depăşi 15 zile calendaristice, reprezentanţii salariaţilor pot solicita de la
organele administraţiei publice locale acordarea unui loc public pentru a desfăşura greva.
În altă ordine de idei, indicăm că angajatorul, în cazul când consideră că greva ar pune în pericol
viaţa şi sănătatea oamenilor sau atunci când consideră că greva a fost declarată ori se desfăşoară
cu încălcarea legislaţiei în vigoare, poate solicita suspendarea acesteia, pentru o perioadă de până
la 30 de zile calendaristice. În conformitate cu prevederile art. 368 al Codului muncii al RM,
cererea se depune în instanţa de judecată, care urmează să o soluţioneze în termen de 2 zile
lucrătoare şi să pronunţe o hotărâre ce se remite părţilor în decurs de 48 de ore, prin care, după
caz: fie va respinge cererea angajatorului; fie va admite cererea angajatorului şi va dispune
suspendarea grevei.
În cazul când angajatorul va considera că salariaţii nu au respectat cerinţele legii faţă de
modul de declanşare şi/sau de desfăşurare a grevei, acesta va putea solicita, la fel, în instanţa de
judecată, declararea grevei drept ilegală, iar dacă instanţa, la rândul său, va recunoaşte
ilegalitatea grevei, organizatorii grevei vor putea fi atraşi la răspunderea prevăzută de lege (până
la 01.12.2012 competenţa de examinare a cererii respective îi revenea curţilor de apel, iar după
această dată cererea va fi depusă în instanţa de fond).
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§ 2. Litigii familiale (S. Filincova, V. Cebotari)
1. Examinarea litigiilor privind desfacerea căsătoriei
Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Este
considerată celula de bază a societăţii, element fără de care nu poate exista o societate şi chiar un
stat. Unul din factorii care afectează cel mai des familia este destrămarea acesteia, cauzată de
cele mai dese ori de divorţ.
Instituţia divorţului a apărut încă în antichitate, fenomen însă nu destul de pronunţat.
Începînd cu secolul al XIX-lea s-a constatat o sporire a ratei de divorţialitate, mai cu seamă după
cel de-al doilea război mondial, continuând să crească pînă în zilele noastre. Un studiu a arătat că
în 1980 în Europa au fost înregistrate 670 de mii de cupluri divorţate, iar în anul 2010 numărul
acestora a crescut la peste un milion. Spre exemplu: în Franţa cuplurile divorţate constituie 45 la
sută, în Marea Britanie 42 la sută, in Suedia 55 la sută, in Republica Moldova 45 la sută
comparativ cu numărul căsătoriilor înregistrate în acelaşi an.
Divorţul este un eveniment crucial în viaţa unei femei şi a unui bărbat, precum şi în cea a
copiilor implicaţi fără voie, este o opţiune în care sunt puse în balanţă resurse emoţionale, morale
şi materiale. Complicaţiile de după divorţ, singurătatea şi mustrările de conştiinţă sunt mult mai
dureroase decît problemele din căsnicie. La desfacerea căsătoriei, soţii devin foşti soţi,
independent unul faţă de celălalt. Fiecare dintre ei se poate recăsători cu o altă persoană sau se
pot recăsători între ei. Bineînţeles, drept urmare a divorţului, încetează toate raporturile rezultate
din căsătorie cu excepţia unor drepturi şi obligaţii expres stabilite de lege.
Căsătoria încetează în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului
unuia dintre soţi. În timpul vieţii soţilor căsătoria încetează prin desfacere la cererea unuia sau a
ambilor soţi. Desfacerea căsătoriei înseamnă încetarea pentru viitor a raporturilor juridice dintre
soţi rezultate din căsătoria legală. Legislaţia în vigoare foloseşte în acest sens termenele divorţ şi
desfacere (art. 33 Codul familiei), indicând uneori că divorţul este un mijloc de desfacere a
căsătoriei.
Divorţul, după natură sa juridică, este nu numai un fapt juridic ce duce la încetarea
căsătoriei, dar şi un fenomen social care denotă despre destrămarea familiei şi încetarea acesteia.
Este dificil astăzi de a stabili atitudinea societăţii şi a statului faţă de divorţ deoarece, pe de o
parte, există libertatea persoanei pentru care viaţa de familie a devenit imposibilă, iar pe de altă
parte, familia care a încetat să mai existe şi, odată cu dispariţia ei, s-a spulberat încă o speranţă a
căsătoriei reuşite şi a dispărut una din celulele societăţii ce constituie baza statului.
În principiu, căsătoria se încheie pe viaţă. Poate de aceea o perioadă îndelungată, în ţara
noastră, divorţul era considerat ca o excepţie. Caracterul excepţional al divorţului se putea lămuri
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prin interesul nemijlocit al statului şi societăţii în menţinerea familiei. În prezent, interesul public
pentru menţinerea familiei nu este mai mic, dar unele valori ale societăţii s-au schimbat cu
locurile, drepturile omului ocupând un prim plan, astfel încât divorţul şi-a pierdut caracterul
excepţional datorită faptului că dreptul de a desface căsătoria este pus în rând cu dreptul fiecăruia
de a încheia liber o căsătorie.
Astfel, în faţa statului şi a societăţii apare o problemă destul de complicată şi
contradictorie, şi anume: exercitând reglementarea juridică a divorţului, Statul trebuie să se
conducă de scopul întăririi familiei şi menţinerii acesteia, dar numai în acele limite care nu
lezează nici libertatea căsătoriei, nici libertatea divorţului şi nu încalcă principiul inadmisibilităţii
amestecului în familie Printre principiile esenţiale care stau la baza reglementărilor relaţiilor de
familie se află şi principiul - căsătorie liber consimţită între bărbat şi femei, stipulat în art. 2 alin.
(3) din Codul familiei. Statul recunoscând acest principiu are, totodată, şi obligaţia de a
recunoaşte dreptul liber al soţilor de a desface căsătoria fără amestecul din afară.
Articolul 33 alin. (2) Codul familiei stipulează că, divorţul poate fi cerut de unul sau de
ambii soţi, iar în cazul când unul dintre soţi a fost declarat incapabil, în ordinea prevăzută de art.
24 Cod civil, divorţul poate fi cerut de tutorele soţului incapabil.
Aşadar, dreptul de a cere desfacerea căsătoriei îl are atât soţia, cât şi soţul, cu excepţia
cazului prevăzut de art. 34 Codul familiei. Prevederile acestui articol conţin interdicţia pentru soţ
de a înainta o cerere de divorţ fără acordul soţiei în timpul gravidităţii acesteia şi timp de un an
după naşterea copilului dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte. Această limitare a dreptului soţului
este prevăzută în scopul ocrotirii mamei şi a copilului de emoţiile stresante, care pot interveni în
legătură cu desfacerea căsătoriei. Din conţinutul normei juridice a art. 34 Codul familiei reiese
că, nu are nici o importanţă dacă soţul este tatăl biologic al copilului sau nu; interdicţia va fi
valabilă chiar şi în cazul când cererea de desfacere a căsătoriei se întemeiază pe faptul
infidelităţii conjugale a soţiei şi soţul cunoaşte că nu este tatăl copilului. Dacă soţia în perioada
gravidităţii sau în decurs de un an de zile după naşterea copilului îşi dă acordul pentru desfacerea
căsătoriei, acesta trebuie să fie exprimat în scris, iar cererea de divorţ trebuie să fie semnată de
ambii soţi şi depusă la organul de înregistrare a actelor de stare civilă sau în instanţa de judecată.
În cazul în care la depunerea cererii de chemare în judecată se constată că, soţul a înaintat
acţiunea de desfacere a căsătoriei fără consimţământul soţiei, în timpul sarcinii sau în primul an
de la naşterea copilului, judecătorul va restitui cererea de chemare în judecată în temeiul art. 170
lit. d) CPC.
În cazul în care după intentarea procesului s-a stabilit că, soţul a înaintat acţiunea de
desfacere a căsătoriei fără consimţământul soţiei, în timpul sarcinii sau în primul an de la
naşterea copilului, instanţa judecătorească scoate cererea de pe rol în temeiul art. 267 lit. h) CPC.
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Modalitatea de desfacere a căsătoriei este prevăzută de art. 35 Codul familiei. Având în
vedere importanţa familiei pentru societate, desfacerea căsătoriei se efectuează sub controlul
statului de către instanţa judecătorească sau de către oficiile de stare civilă, în cazurile expres
prevăzute de lege. Ordinea de desfacere a căsătoriei este determinată de anumite circumstanţe şi
nu poate fi aleasă de părţi.
Deci, după cum s-a menţionat, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, căsătoria
încetează în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi
sau prin divorţ.
Divorțul reprezintă actul de desfacere a căsătoriei în mod legal. În Republica Moldova,
aceasta se poate realiza urmând una din două căi: Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă
şi Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească.
Desfacerea căsătoriei oficiile de stare civilă este permisă numai în cazurile expres
prevăzute de lege.
Pentru ca căsătoria să poată fi desfăcută de către oficiul de stare civilă, conform art. 36
Codul familiei este necesar ca soţii să întrunească următoarele condiţii:
- să nu aibă copii minori comuni sau adoptaţi de ambii;
- între soţi să nu existe litigii referitoare la partajul bunurilor comune sau referitoare la
întreţinerea soţului inapt de muncă.
Organul de stare civilă poate desface căsătoria doar în cazul în care declaraţia este
semnată de ambii soţi şi este depusă de ei, personal, la oficiul de stare civilă (art. 43 din Legea
privind actele de stare civilă).
În cazul în care unul dintre soţi, deşi, nu este împotriva desfacerii căsătoriei, dar refuză să
se prezinte la oficiul de stare civilă pentru soluţionarea chestiunii cu privire la divorţ, celălalt este
în drept să se adreseze cu o cerere de desfacere a căsătoriei în instanţa de judecată.
Totodată, oficiile de stare civilă pot desface căsătoria şi la cererea numai a unuia dintre
soţi, indiferent de acordul celuilalt şi de existenţa în familie a copiilor minori, în cazul când:
- există o hotărâre a instanţei de judecată despre declararea celuilalt soţ ca fiind incapabil;
- există o hotărâre a instanţei de judecată despre declararea celuilalt soţ dispărut fără
veste;
- sau dacă celălalt soţ, prin hotărârea instanţei de judecată, a fost condamnat la privaţiune
de libertate pe un termen mai mare de 3 ani. Aceste hotărâri trebuie să fie definitive sau
irevocabile extrasul din ele fiind anexat la declaraţia de divorţ.
Deci, declaraţia de divorţ se depune de către soţul în privinţa căruia nu există o hotărâre a
instanţei de judecată privind condamnarea la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3
ani sau o hotărâre a instanţei de judecată privind declararea persoanei ca fiind incapabilă sau
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dispărut fără veste. Reprezentantul legal al soţului declarat incapabil sau soţul condamnat, în caz
de doresc să desfacă căsătoria, se pot adresa cu cereri privind divorţul numai în instanţa de
judecată.
În sensul art. 44 alin. (5) din Legea privind actele de stare civilă, oficiul de stare civilă
este obligat, la primirea declaraţiei de divorţ, să comunice tutorelui soţului incapabil sau soţului
care îşi ispăşeşte pedeapsa despre declaraţia de divorţ şi să solicite opinia acestora privind
împărţirea averii. În cazul înaintării unor pretenţii privind împărţirea proprietăţii în devălmăşie a
soţilor, privind încasarea pensiei de întreţinere a soţului inapt de muncă şi care necesită sprijin
material, desfacerea căsătoriei va fi de competenţa instanţei de judecată.
Dacă asemenea pretenţii nu au fost înaintate sau răspunsul nu a urmat din motive de
neglijare a demersului, oficiul de stare civilă înregistrează divorţul la data stabilită. Desfacerea
căsătoriei la oficiul de stare civilă se efectuează în prezenţa ambilor soţi sau a soţului care
solicită divorţul la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ (art.
43, 44 din Legea privind actele de stare civilă).
Desfacerea căsătoriei în instanţa judecătorească are loc în cazurile prevăzute la art. 37
Codul familiei, şi anume:
- atunci când soţii au copii minori comuni;
- cînd unul din soţi nu este de acord să desfacă căsătoria;
- unul din soţi refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru soluţionarea cauzei pe
cale administrativă.
Cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei se depune la instanţa de
judecată de la domiciliul pârâtului. În caz dacă reclamantul are copii minori sau dacă deplasarea
lui la instanţa de la domiciliul pîrîtului întâmpină dificultăţi întemeiate, cererea se depune la
domiciliul reclamantului. Această posibilitate este prevăzută de art. 39 alin. (5) CPC, care
stabileşte competenţa la alegerea reclamantului. La cerere se anexează probele ce dovedesc
imposibilitatea îndeplinirii actului şi care permit primirea acesteia de către judecător, şi punerea
ei pe rolul instanţei de judecată.
Poate apărea problema locului depunerii cererii de divorţ în cazul în care soţul care
doreşte desfacerea căsătoriei nu cunoaşte locul aflării celuilalt soţ.
În acest caz, în conformitate cu art. 39 alin. (1) CPC, acţiunea împotriva pîrîtului al cărui
domiciliu nu este cunoscut sau care nu are domiciliu în Republica Moldova poate fi intentată în
instanţa de la locul de aflare a bunurilor acestuia sau în instanţa de la ultimul lui domiciliu din
Republica Moldova.
Cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei trebuie să corespundă
cerinţelor prevăzute de lege, în special, prevederilor art. 166, 167 CPC. Adică, trebuie să conţină
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informaţii privind locul şi data înregistrării căsătoriei, prezenţa copiilor minori comuni, vârsta
lor, acordul soţilor privind domiciliul şi întreţinerea copiilor. În cerere trebuie să fie indicate
motivele pentru desfacerea căsătoriei. Dacă în cererea de chemare în judecată se conţin şi alte
pretenţii care pot fi soluţionate în procesul de divorţ, cum ar fi partajul proprietăţii în devălmăşie
a soţilor, plata întreţinerii, în mod obligatoriu, se va face descrierea obiectului partajului,
făcându-se şi evaluarea cerinţelor patrimoniale, totodată, fiind indicate argumentele
corespunzătoare în susţinerea celor invocate.
La cerere de chemare în judecată se anexează certificatul de căsătorie, copiile
certificatelor de naştere a copiilor, documente ce confirmă veniturile, lista bunurilor care
urmează a fi împărţite, acordul privind determinarea locului de trai al copilului (copiilor) minor
cu unul dintre soţi după desfacerea căsătoriei (dacă se solicită determinarea domiciliului),
contractul matrimonial (dacă acesta a fost încheiat), contractul privind plata pensiei de întreţinere
(în cazul existenţei acestuia) şi alte acte necesare, după caz. Cererea de desfacere a căsătoriei se
depune în două exemplare, unul pentru pârât, la care se anexează şi dovada achitării taxei de stat.
La primirea cererii de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei, judecătorul se
conformează dispoziţiilor art. 168 CPC. Constată dacă pretenţiile incluse în cerere nu sunt altele
decât cele care pot fi examinate în procesul de divorţ în conformitate cu art. 38 Codul familiei. În
caz dacă desfacerea căsătoriei se face pentru motivul infidelităţii conjugale a soţiei şi se pune
problema contestării paternităţii, atunci şi plata pensiei de întreţinere se va hotărî după
examinarea acestei pretenţii, în funcţie de rezultat.
Dacă la pregătirea cauzei spre examinare se constată că împărţirea bunurilor proprietate
în devălmăşie a soţilor atinge interesele terţelor persoane, problema se va examina într-un proces
separat cu participarea persoanelor interesate.
Judecătorul, în conformitate cu art. 185 CPC, în faza de pregătire a pricinii pentru
dezbateri judiciare, ia cunoştinţă cu motivele de divorţ invocate de soţul reclamant în acţiune,
expediază pîrîtului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea
întru confirmarea pretenţiilor reclamantului şi stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să
prezinte o referinţă scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare, în
conformitate cu art. 186 CPC. Aceasta se face în scopul determinării obiectului probaţiunii
necesare la examinarea cauzei. Ulterior se numeşte data pentru examinarea cauzei şi se invită
ambele părţi.
Instanţa de judecată la examinarea pricinilor privind desfacerea căsătoriei va atrage o
atenţie deosebită motivelor invocate de soţul reclamant în acţiune, deoarece, la etapa actuală,
suntem martori oculari a unor cataclisme familiale ce se manifestă prin creşterea numărului de
divorţuri în ţară. Având în vedere varietatea împrejurărilor ce afectează relaţiile familiale, este
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foarte greu de a scoate în evidenţă cauzele principale, deoarece în prezent unele dintre ele se
intercalează cu consecinţele reformelor social-economice întreprinse în republică, iar altele reies
din relaţiile personale ale soţilor.
Legislaţia familială nu defineşte motivele pentru divorţ, însă conform art. 37 alin. (3)
Codul familiei, instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că buna convieţuire
a soţilor şi păstrarea familiei în continuare sunt imposibile. Deci, chiar şi atunci când soţii sunt
de acord cu desfacerea căsătoriei şi s-au înţeles în privinţa locului de trai al copiilor minori,
modalităţii de plată a pensiei de întreţinere pentru copiii minori sau a soţului inapt de muncă şi
care necesită sprijin material, cât şi în privinţa împărţirii bunurilor proprietate în devălmăşie a
soţilor, instanţa judecătorească trebuie să constate acest fapt.
Conform art. 37 alin. (4) Codul familiei, dacă în procesul examinării cererii de desfacere
a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amâna
examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor
de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe. Dacă soția are probe că a
fost aplicată violența (proces verbal cu privire la contravenţie, certificat medical), atunci
instanța de judecată, la solicitarea acesteia, poate să aplice măsuri de protecție prevăzute de art.
3184 alin. (2) CPC, art. 15 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
nr. 45-XVI din 01.03.2007.
Stabilirea termenului de împăcare este determinată de judecător reieşind din
circumstanţele stabilite la examinarea iniţială a cererii, din care reiese că neînţelegerile în familie
sunt temporare, pot fi înlăturate, iar relaţiile de familie pot fi continuate. Termenul de împăcare
poate fi stabilit repetat în interiorul unei perioade de 6 luni. Dacă în interiorul acestui termen
reclamantul a renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă, sau părţile au încheiat o
tranzacţie, confirmată de instanţă, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului (art. 265
CPC). Încetarea procesului din motivul împăcării nu-i lipseşte pe soţi de dreptul de a depune o
acţiune repetată în vederea desfacerii căsătoriei.
Odată cu stabilirea faptului că buna convieţuire a soţilor şi păstrarea familiei în
continuare sunt imposibile căsătoria se desface.
Hotărârea instanţei de judecată despre desfacerea căsătoriei rămasă definitivă sau
irevocabilăse expediază la oficiul de stare civilă din aceeaşi localitate cu instanţa într-un termen
de 3 zile, pentru înregistrarea divorţului.
Hotărârea primei instanţe despre desfacerea căsătoriei intră în vigoare peste 30 zile după
ce a fost pronunţată, în cazul în care nu a fost atacată cu apel. Acest termen, potrivit art. 236
CPC, este un termen de decădere.
Decizia instanţei de apel este definitivă după ce a fost pronunţată.
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Efectele desfacerii căsătoriei pot fi definite ca nişte consecinţe juridice care, potrivit legii,
i-au naştere ca urmare a desfacerii căsătoriei şi care se răsfrâng asupra relaţiilor dintre soţi,
precum şi asupra între relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor minori. Ca trăsătură comună, toate
efectele divorţului se vor produce numai pentru viitor spre deosebire de desfiinţarea (nulitatea)
căsătoriei, care se produce atît pentru viitor , cît şi pentru trecut.
Efectele desfacerii căsătoriei asupra foştilor soţi constau în faptul că, în primul rînd, soţii
îşi pierd calitatea de soţi la data rămînerii irevocabile sau definitive a hotărîrii de divorţ. Odată cu
aceasta, încetează şi raporturile rezultate din căsătorie atît personale, cît şi cele patrimoniale.
Foştii soţi nu mai sunt ţinuţi să-şi acorde sprijin moral, se sting îndatoririle de fidelitate, de
coabitare, precum şi cele conjugale. Ce ţine de drepturile şi obligaţiile patrimoniale dintre foştii
soţi, încetează obligaţia de sprijin material cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 83 Codul
familiei, încetează regimul juridic al proprietăţii în devălmăşie a soţilor, cît şi faptul că soţii pierd
unul faţă de celălalt vocaţia succesorală legală. Cu privire la separarea bunurilor proprietate în
devălmăşie, acestea se împart între foştii soţi potrivit învoielii lor, iar în lipsa acordului foştilor
soţi, de către instanţa de judecată.
2. Examinarea litigiilor privind partajarea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
Partajul proprietăţii în devălmăşie a soţilor poate fi făcută atât în timpul căsătoriei, cât şi
după desfacerea ei.
Cererea de împărţire a proprietăţii comune în devălmăşie poate fi depusă În instanţa
judecătorească de fiecare dintre soţi sau de creditorii personali ai oricăruia dintre soţi.
Litigiile privind partajarea proprietăţii comune în devălmăşie a soţilor se soluţionează în
conformitate cu prevederile Codului familiei. În cazurile în care relaţiile de familie nu sunt
reglementate în deplină măsură de acest act normativ, pot fi aplicate prevederile Codului civil în
măsura în care acestea nu contravin relaţiilor familiale (art. 4 Codul familiei).
Problema principală care poate apărea la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
este de a determina care bunuri sunt comune, care dintre ele concret urmează a fi partajate, preţul
acestor bunuri şi modalitatea partajului. Soluţionarea acestor probleme impune ca, în primul
rând, să fie stabilit regimul juridic al bunurilor soţilor. Codul familiei a stabilit două regimuri
matrimoniale, convenţional şi legal. Dacă soţii au încheiat un contract matrimonial, atunci
partajul bunurilor se va supune prevederilor acestuia.
Încheierea contractului matrimonial nu exclude faptul că între soţi pot apărea litigii
privind împărţirea bunurilor comune, determinarea cotelor-părţi în proprietatea comună pe cotepărţi, sau proprietatea în devălmăşie etc. În caz de apariţie a unui litigiu între soţi, acesta se va
soluţiona în instanţa judecătorească de la domiciliul soţilor sau a soţului pârât.
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Cererea poate fi depusă de unul dintre soţi şi va conţine informaţii privind data şi locul
încheierii contractului matrimonial, momente ce ţin de valabilitatea lui, cât şi conţinutul acestuia.
La soluţionarea litigiilor se vor lua în considerare clauzele contractului matrimonial care
stabilesc drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor în căsătorie, şi în caz de divorţ. În
primul rând se va atrage atenţie la regimul juridic al bunurilor soţilor stabilit în contract şi
anume: care dintre bunurile lor sunt proprietate în devălmăşie a soţilor, care proprietate pe cotepărţi sau personală; căruia dintre soţi îi aparţin anumite bunuri concrete. În al doilea rând, se va
concretiza, anume, care clauză este litigioasă şi situaţia concretă în care litigiul a apărut. Partea
interesată va prezenta contractul matrimonial cu descrierea motivelor apariţiei litigiului între soţii
care au desfăcut căsătoria. Uneori partajul averii este dependent de cauza divorţului şi de culpa
unuia dintre soţi. În astfel de cazuri, soţul care pretinde la o cotă-parte mai mare, invocând culpa
celuilalt în desfacerea căsătoriei, urmează să aducă probele respective.
Soţul care nu este de acord cu aplicarea prevederilor contractului matrimonial poate să se
adreseze în instanţa de judecată cu o cerere de chemare în judecată privind modificarea,
rezilierea sau declararea nulităţii totale sau parţiale a contractului matrimonial. Temeiurile pentru
modificarea, rezilierea sau declararea nulităţii contractului matrimonial urmează a fi argumentate
prin probe prezentate de către soţul interesat.
În lipsa contractului matrimonial, raporturile patrimoniale dintre soţi vor fi reglementate
de normele legale, iar determinarea bunurilor ca fiind comune sau personale, cât şi împărţirea
acestora, se va face în conformitate cu art. 20-26 Codul familiei. La fel, se vor aplica normele
Codului civil privind termenele de prescripţie, exercitarea dreptului de proprietate, cât şi normele
generale privind proprietatea.
Este important ca în procesul de partaj al proprietăţii în devălmăşie a soţilor să fie luate în
vedere toate bunurile care fac parte din această proprietate. Altfel spus, este important de a
determina cert obiectul partajului pentru ca examinarea cazului să se încadreze într-un singur
proces, tendinţa fiind de a exclude adresările repetate ale soţilor privind unele bunuri a căror
soartă nu a fost determinată în procesul partajului. Ulterior, dacă de la soţi vor parveni cereri
privind bunurile a căror soartă a fost deja determinată, judecătorul va refuza în primirea cererilor,
în conformitate cu art. 169 CPC. Dar se poate întâmpla ca în cererea repetată a unuia dintre soţi
să se conţină doleanţa de partaj a unor bunuri, despre care nu s-a menţionat în hotărârea instanţei
de judecată şi în acest caz cererea urmează a fi primită.
Examinarea cererii se va efectua într-o şedinţă separată a instanţei judecătoreşti care va
decide asupra bunurilor indicate suplimentar; dacă acestea sunt comune sau personale, cum vor
fi împărţite, cine va deveni proprietar al acestora, cine va plăti compensarea etc.
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Cererea de partajare a bunurilor comune trebuie să conţină date privind perioada aflării în
căsătorie, data încetării convieţuirii soţilor (dacă aceasta s-a întâmplat cu mult înainte de
desfacerea căsătoriei), date privind patrimoniul care urmează a fi partajat, perioada dobândirii
acestuia şi preţul fiecărui bun în parte. Se anexează şi actele care dovedesc cele invocate în
cerere, dacă acestea există.
Componenţa proprietăţii în devălmăşie a soţilor se determină la momentul încetării reale
de către soţi a raporturilor familiale şi a administrării comune a gospodăriei, dacă după încetarea
lor soţii nu au procurat o altă proprietate din mijloace comune:
-

în cazul existenţei unor probe, care ar confirma cu certitudine încetarea reală a

raporturilor de familie, traiul separat al soţilor şi lipsa unei gospodării comune, fără desfacerea
căsătoriei, instanţa de judecata are dreptul să recunoască averea proprietate a unui soţ, dacă ea a
fost dobândită în această perioadă din mijloacele lui personale;
-

valoarea bunurilor se stabileşte reieşind din preţurile, care sunt în vigoare la ziua

pronunţării hotărîrii, ţinându-se cont de procentul de uzură a bunurilor;
-

dacă valoarea bunurilor s-a micşorat ca urmare a acţiunilor unilaterale ale unuia

dintre soţi, după încetarea raporturilor de familie, la împărţirea proprietăţii instanţa poate să
micşoreze cota acestui soţ în acea mărime, în care s-a micşorat valoarea generală a proprietăţii
comune;
-

în cazul recunoaşterii proprietăţii unuia dintre soţi ca fiind proprietate în

devălmăşie a soţilor (art.23 CF), ca urmare a efectuării investiţiilor ce au sporit esenţial valoarea
lor, la stabilirea cotelor-părţi din aceasta, instanţa trebuie să ţină cont de mijloacele depuse de
către unul dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi, corespunzător, să sporească cota acestuia.
Un element important al cererii este varianta partajului propusă de reclamant. Dacă
varianta prevede partajul bunurilor comune în cote-părţi diferenţiate, atunci este necesar să fie
invocate argumentele care justifică partajul propus.
La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta,
instanţă judecătorească va reieşi din principiul egalităţii dintre bărbat şi femeie şi din faptul că
părţile soţilor sunt considerate egale.
Conform art. 26 alin. (2) Codul familiei, instanţa judecătorească este în drept să
diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinând cont de interesele unuia
intre soţ şi de interesele copiilor minori sau numai de interesele copiilor minori.
Instanţa judecătorească va decide în fiecare caz concret, ţinând cont de probele
prezentate. Astfel, majorarea cotei-părţi a unuia dintre soţi poate avea loc în cazul când, prin
împărţirea patrimoniului în părţi egale, interesele copiilor minori pot fi lezate. Spre exemplu,
dacă doi sau mai mulţi copii vor locui după divorţul părinţilor cu unul dintre ei, căruia i se va
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atribui o cotă egală cu a celuilalt în casa de locuit, respectiv, copiilor, li se vor înrăutăţi condiţiile
de trai în comparaţie cu cele avute până la divorţul părinţilor. În consecinţă, instanţa
judecătorească trebuie să ia în considerare acest lucru la împărţirea spaţiului locativ şi să
majoreze cota-parte a soţului care va locui cu copiii şi să o micşoreze pe a celuilalt.
Drept temei pentru majorarea sau micşorarea cotei-părţi a unuia dintre soţi pot servi
interesele unuia dintre soţi care merită atenţie. Astfel de interese pot fi: incapacitatea de muncă a
unuia dintre soţi şi reducerea veniturilor curente în legătură cu aceasta; unul dintre soţi se eschiva
de la muncă fără motive temeinice sau cheltuia bunuri comune în dauna intereselor familiei
(băuturi alcoolice, droguri, jocuri de noroc, etc.). Motivele care stau la baza majorării sau
micşorării cotei-părţi a unuia dintre soţi trebuie să fie indicate în hotărârea instanţei judecătoreşti.
La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor datoriile comune se împart între ei
proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate. Datoriile soţilor urmează a fi concretizate dacă
sunt comune sau personale, deoarece la partaj se va ţine cont doar de primele. Comune se
consideră acele datorii care au apărut în timpul căsătoriei şi au fost contractate în interesul
întregii familii fie de ambii soţi sau chiar şi de unul singur.
În context se mai menţionează că, în sensul art. 24 alin. (2) din Codul familiei, suma
împrumutată de unul dintre soţi pentru necesităţile comune se restituie în mod solidar de ambii
soţi, chiar şi în cazul în care soţii au divorţat.
Totodată, în cazul în care există probe veridice că unul dintre soţi nu a ştiut că a fost
încheiat un contract de împrumut de către alt soţ şi banii împrumutaţi nu au fost folosiţi pentru
necesităţile comune, responsabilitatea restituirii împrumutului va reveni numai soţului care a
încheiat contractul de împrumut.
Determinarea cotelor-părţi a fiecăruia dintre soţi în valoare matematică este urmată de
partajarea bunurilor la modul concret, adică se stabileşte căruia dintre soţ şi ce bun îi va aparţine.
Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este partajabil în natură,
împărţirea se face prin:
- atribuirea întregului bun, în schimbul unei sume, în favoarea unui ori a mai multor
coproprietari, la cererea lor;
- vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie
şi distribuirea sumei între coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei (art. 361
al.(2) Codul civil).
În ceea ce priveşte bunurile care pot fi divizate în natură (casă de locuit, vilă, terenul de
pământ), fiecărui soţi i se va determina o cotă-parte concretă, bunul devenind proprietate comună
pe cote-părţi. Fiecare soţ îşi exercită dreptul de proprietate în conformitate cu prevederile
Codului civil, care reglementează proprietatea comună pe cote-părţi. Dacă bunul a fost împărţit
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în părţi inegale şi cota-parte a unuia dintre soţi este mult mai mică decât a celuilalt şi face
imposibilă exercitarea dreptului de proprietate, atunci soţului cu o cotă-parte mai mică i se poate
plăti o compensaţie de către soţul căruia i s-a atribuit o cotă-parte mai mare. Aceasta se face
numai cu acordul soţului proprietar al cotei-părţi mai mici în scopul asigurării exercitării cât mai
efective a dreptului de proprietate de către soţul căruia îi aparţine cea mai mare parte a bunului.
în cazul lipsei acordului, soţul căruia îi aparţine o cotă-parte mai mică nu poate fi lipsit de
dreptul de proprietate asupra bunului litigios.
În procesul cu privire la divorţ pretenţiile se examinează numai cu prezenţa părţilor, fără
participarea intervenienţilor.
În cazul în care în procesul cu privire la divorţ sunt înaintate şi pretenţii cu privire la
partajarea bunurilor proprietate în devălmăşie din partea intervenienţilor, judecătorul separă
pretenţiile privind partajarea bunurilor într-un proces aparte.
Conform art. 25 alin. (8) Codul familiei, pentru împărţirea bunurilor proprietate comună
în devălmăşie a soţilor a căror căsătorie a fost desfăcută, se stabileşte un termen de prescripţie de
3 ani. Acest termen are tendinţa de a acorda foştilor soţi posibilitatea de a-şi realiza drepturile
patrimoniale în cea mai mare măsură. Şi, deoarece în articolul menţionat nu este indicat de la ce
dată începe curgerea termenului de prescripţie de 3 ani, urmează a fi aplicat art. 8 alin (2) Codul
familiei, care dispune că la examinarea cerinţelor ce ţin de relaţiile familiale, instanţa
judecătorească aplică normele care reglementează prescripţia în conformitate cu prevederile
respective ale Codului civil.
Astfel, art. 272 alin. (1) Codul civil prevede că termenul de prescripţie extinctivă începe
să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. Dreptul la acţiune se naşte la data când persoana
a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului. Deci, curgerea termenului de prescripţie de
3 ani stabilit pentru cerinţele de partaj a averii comune a soţilor începe să curgă nu din momentul
încetării căsătoriei, dar din momentul când fostul soţ a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea
dreptului său.
3. Examinarea litigiilor privind plata pensiei de întreţinere
Printre litigiile care rezultă din relaţiile familiale sunt şi cele legate de încasarea pensiei
de întreţinere. Aceste litigii sunt destul de frecvente.
Codul familiei, în vigoare din 26.04.2001, a lărgit posibilităţile încasării pensiei de
întreţinere, fără participarea instanţelor judecătoreşti, prin intermediul contractului privind plata
pensiei de întreţinere.
Reglementarea juridică a acordului dintre părţi privind plata pensiei de întreţinere are ca
scop asigurarea intereselor membrilor familiei de a se întreţine reciproc în modalitatea care le
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convine acestora, satisfăcându-le pe deplin interesele. Autentificarea notarială a contractului
privind plata pensiei de întreţinere face ca acest acord să aibă aceeaşi putere juridică ca şi
hotărârea instanţei judecătoreşti privind încasarea silită a pensiei de întreţinere. Ar fi chiar
preferenţial ca plata pensiei de întreţinere să fie efectuată în baza contractului care este un acord
de voinţe al părţilor, ceea ce nu se întâlneşte întotdeauna la încasarea pensiei de întreţinere
printr-o hotărâre a instanţei judecătoreşti.
În lipsa unui acord privind plata pensiei de întreţinere, membrii familiei care pretind
întreţinerea se pot adresa în instanţa judecătorească cu cerere de chemare în judecată privind
încasarea pensiei de întreţinere. Acţiunea o poate depune una din persoanele care, conform
Codului familiei, are dreptul de a primi întreţinere de la alţi membri ai familiei chiar şi în cazul
când plata se efectuează în mod benevol, dar fără încheierea contractului privind plata pensiei de
întreţinere. Adică, cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreţinere poate fi
depusă de persoana care pretinde întreţinerea sau dacă aceasta este minoră, incapabilă ori
limitată în capacitatea de exerciţiu de către reprezentantul legal al acestei persoane. În cazul când
minorul sau persoana incapabilă se află sub protecţia unei instituţii educative, curative sau de
protecţie socială, cererea poate fi depusă de administraţia acestei instituţii.
Cererea de chemare în judecată cu privire la plata pensiei de întreţinere poate fi intentată
în instanţa de la domiciliul pârâtului (art. 38 CPC), ori în instanţa de la domiciliul reclamantului
(art. 39 CPC).
Persoana care pretinde la încasarea pensiei de întreţinere se poate adresa în instanţa
judecătorească în orice moment, indiferent de termenul care a trecut de la apariţia dreptului
respectiv. Important este ca dreptul la încasarea pensiei de întreţinere să existe la momentul
adresării în instanţa judecătorească.
Prin prisma art. 98 alin. (3) Codul familiei, pensia pentru întreţinere poate fi încasată
pentru perioada anterioară adresării în instanţa de judecată dacă se va stabili că în perioada
respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat
de la plata pensiei. Or, încasarea pensiei pentru o perioadă anterioară adresării în instanţa
judecătorească face obiectul unei cercetări minuţioase în rezultatul căreia judecătorul trebuie să
stabilească dacă cel îndreptăţit să primească pensia de întreţinere (creditorul) a întreprins măsuri
de încasare a pensiei de întreţinere (cum ar fi: încercarea de a încheia un contract privind plata
pensiei de întreţinere cu cel care datorează întreţinerea; a întreprins măsuri pentru stabilirea
locului de trai, de muncă, cât şi veniturile celui datornic etc.), iar cel obligat la plata pensiei de
întreţinere s-a eschivat de la executarea obligaţiei prin diferite modalităţi (spre exemplu: nu-şi
îndeplinea promisiunile de a plăti sumele promise la o anumită dată, ascundea locul de muncă,
veniturile, nu s-a prezentat la notar pentru semnarea contractului privind plata pensiei de
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întreţinere etc.). Deoarece încasarea pensiei de întreţinere pentru perioada anterioară nu prevede
nici un termen, data de la care se va încasa pensia de întreţinere urmează să fie stabilită de către
instanţa judecătorească în urma examinării probelor prezentate de părţi, care vor dovedi că
creditorul a încercat să încaseze pensia de întreţinere, iar debitorul s-a eschivat de la îndeplinirea
acestei obligaţii.
Conform art. 99 alin. (1) Codul familiei, instanţa de judecată este în drept să hotărască
încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii. Reieşind din faptul că, dispoziţiile
acestui articol prevede dreptul instanţei şi nu obligaţia acesteia de a dispune încasarea pensiei de
întreţinere de la data depunerii cererii şi, totodată, după cum s-a menţionat, legislatorul prin
prisma art. 98 alin. (3) Codul familiei admite cazuri de încasare anterioară a pensiei de
întreţinere, se specifică că determinarea datei de la care urmează să fie încasată plata pensiei de
întreţinere se va face în dependenţă de specificul subiecţilor acestor raporturi.
Astfel, dacă plata pensiei de întreţinere urmează a fi încasată în folosul copiilor minori,
care se află într-o situaţie vulnerabilă din cauza că, un timp îndelungat părintele (părinţii) nu-şi
onorează obligaţia de întreţinere, se va considera oportun ca pensia de întreţinere să fie încasată
din momentul când părintele (părinţii) a încetat de a mai întreţine copiii minori. Este de
menţionat faptul că, încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor a cărui filiaţie cu
părintele a fost stabilită prin instanţa de judecată nu poate fi anterioară datei pronunţării hotărârii
judecătoreşti despre stabilirea paternităţii.
Cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreţinere trebuie să conţină,
după posibilitate, date privind veniturile curente ale pârâtului, iar în lipsa acestora, date privind
patrimoniul lui. La examinarea cauzei, instanţa de judecată va ţine cont de toate probele
prezentate privind veniturile celui obligat să plătească.
Pensia de întreţinere pentru copii minori se stabileşte în cuantumul prevăzut de art. 75
Codul familiei, şi anume, 1/4 pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii şi 1/2 pentru 3 şi mai mulţi copii
din toate veniturile persoanei. Se vor lua în considerare veniturile persoanei de la toate locurile
de muncă, din gospodăria agricolă, activitatea de întreprinzător, activitatea intelectuală etc.
Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească,
ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
Potrivit art.76 alin. (1) Codul familiei, în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere
copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu
şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi
în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din
salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre
părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă
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bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din
salariu şi/sau alte venituri conform art. 75.
La încasarea pensiei alimentare într-o sumă bănească fixă, instanţele judecătoreşti
urmează să ţină cont de starea materială şi familială a părţilor şi de alte circumstanţe importante,
după cum ar fi informaţia eliberată de Biroul Naţional de Statistică cu privire la valoarea
minimului de existenţă pentru un copil. Totodată, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere
pentru copilul minor, instanţele judecătoreşti vor ţine cont şi de dispoziţiile art. 58 alin. (1) şi a
art.74 alin. (1) Codul familiei, care prevăd expres că, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de
copii, indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc
împreună cu părinţii sau separat.
Dispoziţii asemănătoare conţine şi art.18 alin. (1) din Legea privind drepturile copilului
nr. 338 din 15 decembrie 1994, care prevede că ambii părinţi, în egală măsură, sau persoanele
subrogatorii legale poartă răspunderea principală pentru dezvoltarea fizică, intelectuală,
spirituală şi socială a copilului, ţinînd cont în primul rînd de interesele acestuia.
Articolul 18 alin. (1) al Convenţiei internaţionale din 20.11.1989 cu privire la drepturile
copilului, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, prevede că, statele părţi
vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului potrivit căruia ambii părinţi au o
răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea copilului. Răspunderea pentru creşterea
copilului şi asigurarea dezvoltării sale le revine în primul rind părinţilor sau, după caz,
reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să se conducă înainte de orice după interesul superior
al copilului.
Situaţie de acest fel este reglementată şi în art. 27 alin. (2) din Convenţie, care prevede că
părinţilor şi oricăror altor persoane care au în grijă un copil le revine în

primul rînd

responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, condiţiile de
viaţă necesare dezvoltării copilului.
Reglementările menţionate arată că conform legislaţiei ambii părinţi au datoria de a
compensa cheltuielile pentru întreţinerea copilului minor.
La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere în sumă bănească fixă, avînd la bază
informaţia Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova, în lipsa altor circumstanţe care
să justifice o altă mărime a cuantumului pensiei de întreţinere, trebuie să se ţină cont de
prevederile legale menţionate, şi anume că, suma indicată în informaţia Biroului Naţional de
Statistică se referă la ambii părinţi.
La încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor se va lua în consideraţie ca
circumstanţă stabilită informaţia prezentată de Biroul Naţional de Statistică despre valoarea
minimului de existenţă pentru un copil şi nu informaţia despre salariul mediu lunar al unui
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lucrător sau informaţia cu privire la mărimea minimului de existenţă, deoarece pensia se
încasează pentru întreţinerea copilului minor.
Prin urmare, încasarea pensiei de întreţinere sub forma unei cote din salariu şi/sau alte
venituri poate avea loc numai în cazul în care va fi stabilit că pârâtul este angajat în câmpul
muncii şi dispune de un salariu şi/sau alte venituri stabile.
În cazul în care lipsesc date despre locul de muncă al pârâtului, despre salariul şi
veniturile ultimului, sau în cazul în care pe parcursul examinării cauzei sânt prezentate date care
indică că pârâtul nu este încadrat în câmpul muncii, chiar dacă reclamantul a solicitat încasarea
pensiei de întreţinere sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, instanţele judecătoreşti
urmează să încaseze pensia de întreţinere pentru copilul minor în temeiul art.76 alin. (l) Codul
familiei, într-o sumă bănească fixă. În acest sens, nu se va considera că la pronunţarea hotărârii
instanţa judecătorească a depăşit limitele pretenţiilor înaintate de reclamant, deoarece pretenţia
înaintată de către reclamant ţine de încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor, iar în
conformitate cu art. 240 alin. (l) CPC, la deliberarea hotărârii, instanţa judecătorească apreciază
probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinilor, care au fost
sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi
admisibilitatea acţiunii.
Totodată, în cazul în care pe parcursul examinării cauzei va fi stabilit că încasarea pensiei
de întreţinere sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri lezează substanţial interesele
uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere
într-o sumă bănească fixă plătită lunar.
Părinţii care plătesc pensie alimentară pentru întreţinerea copiilor conform hotărîrii
judecătoreşti, potrivit prevederilor art. 79 Codul familiei, pot fi obligaţi să participe la cheltuieli
suplimentare, provocate de împrejurări excepţionale (boală gravă, schilodirea copilului etc.).
Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şl cuantumul
acestor cheltuieli sînt stabilite de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi
familială a părinţilor şi copiilor şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor
suplimentare se stabileşte într-o sumă bănească fixă, ce va fi achitată lunar.
În cazul în care se va solicita încasarea cheltuielilor suplimentare pentru întreţinerea
copilului minor urmează să se stabilească cuantumul cheltuielilor suplimentare generate de
aceste circumstanţe, starea materială şi familială a părinţilor, de faptul că ambii părinţi urmează
să participe la cheltuielile suplimentare. Cheltuielile suplimentare atît pentru copilul minor, cît şi
pentru copilul major inapt de muncă, conform art.79 Codul familiei, se vor încasa pînă la
îmbunătăţirea stării sănătăţii copilului minor şi a celui major inapt de muncă şi nu pînă la
menţinerea gradului de invaliditate, deoarece în cazul invalidităţii atît a copilului minor, cît şi a
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copilului major inapt de muncă, se va încasa pensia de întreţinere a acestora şi nu cheltuielile
suplimentare generate de circumstanţe excepţionale.
În cazul invalidităţii copilului major inapt de muncă, instanţa judecătorească va dispune
încasarea pensiei de întreţinere a acestuia, conform art. 78 Codul familiei. La încasarea pensiei
de întreţinere pentru copilul major inapt de muncă se va ţine cont de starea materială şi familială
a părinţilor. La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească va ţine cont de ambii
părinţi, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul sau ambii părinţi.
În cazul invalidităţii copilului minor, pensia de întreţinere se va încasa în beneficiul
soţului care îngrijeşte de copilul comun invalid, conform art.82 Codul familiei. La încasarea
pensiei, conform prevederilor legale menţionate, instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul
ca soţul, care datorează întreţinere, să aibă posibilitatea de o plăti".
Conform legislaţiei în vigoare, soţii (foştii soţi) îşi datorează întreţinerea materială
reciprocă, în condiţiile prevăzute de art. 82-83 Codul familiei. În cazul când această întreţinere
nu se acordă în mod benevol sau în baza unui contract privind plata pensiei de întreţinere, soţul
inapt de muncă poate porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea silită a
întreţinerii. Deseori soţul care necesită sprijin material trăieşte în concubinaj cu o altă persoană.
Deoarece concubinajul nu este reglementat de legislaţia în vigoare şi nu produce efecte juridice,
el nu prezintă un impediment pentru stabilirea şi încasarea pensiei de întreţinere de la fostul soţ.
Pe de altă parte, art. 85 Codul familiei acordă instanţei de judecată dreptul să-l elibereze pe unul
dintre soţi (fostul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această obligaţie la un anumit
termen pentru anumite motive. Printre acestea este şi faptul că soţul (fostul soţ) care necesită
sprijin material a avut o comportare amorală în familie sau că a fost culpabil de desfacerea
căsătoriei. Deci, uneori, instanţa judecătorească, examinând probele prezentate, urmează să
concretizeze dacă concubinajul fostului soţ care necesită sprijin material nu face parte din cele
indicate în art. 85 lit. "b" şi "d" Codul familiei. Dacă nu, atunci concubinajul nu trebuie să
influenţeze dreptul soţului sau fostului soţ de a primi întreţinerea.
În sensul art. 82 Codul familiei, instanţa judecătorească examinează şi dispune încasarea
plaţii pensiei de întreţinere numai în cazul refuzului unuia dintre soţi de a acorda întreţinere şi
dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere. Dreptul de a porni o
acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:
a)

soţul inapt de muncă (care a atins vîrsta de pensionare sau este invalid de gradul I,

II sau III) şi care necesită sprijin material;
b)

soţia în timpul gravidităţii;

c)

soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
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d)

soţul care îngrijeşte pînă la vîrsta de 18 ani un copil comun invalid sau care

îngrijeşte un copil comun invalid de gradul I din copilărie, dacă acest soţ nu lucrează şi copilul
necesită îngrijire.
Pensia de întreţinere se va încasa în beneficiul persoanelor enumerate numai în cazul cînd
acestea nu au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a
o plăti. Aceste circumstanţe urmează a fi luate în consideraţie şi apreciate de către instanţele
judecătoreşti în baza probelor prezentate de către părţi, în conformitate cu prevederile Codului de
procedură civilă. În cazul în care între soţi există un contract privind plata pensiei de întreţinere,
întocmit în scris şi autentificat notarial, partea interesată poate intenta în instanţa judecătorească
o acţiune privind modificarea sau rezilierea acestuia. La soluţionarea litigiului cu privire la
rezilierea contractului privind plata pensiei de întreţinere, se vor aplica prevederile Codului civil.
La examinarea cererii de modificare a contractului se va lua în consideraţie starea
materială şi familială a părţilor şi alte circumstanţe importante pentru soluţionarea litigiului.
În cazurile prevăzute de art.85 Codul familiei, instanţa judecătorească este în drept să-1
elibereze pe unul dintre soţi (fostul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această
obligaţie la un anumit termen. O astfel de cerinţă poate fi înaintată şi examinată de către instanţa
judecătorească numai în cazul în care există o hotărîre judecătorească cu privire la încasarea
pensiei de întreţinere".
O categorie separată a obligaţiei de întreţinere este obligaţia de întreţinere dintre alţi
membri ai familiei. Aceasta este o obligaţie subsidiară şi apare întotdeauna în cazurile când
întreţinerea nu poate fi încasată de la persoanele care sunt în primul rând obligate la plată. Astfel,
la primirea cererii privind încasarea pensie de întreţinere de la nepoţii majori pentru bunicii
inapţi de muncă şi care necesită sprijin material, în primul rând trebuie să se constate faptul că
bunicii nu au copii majori care ar putea să le plătească întreţinerea, sau că aceştia sunt în
imposibilitate de a plăti. În caz că bunicii au copii majori, dar aceştia au fost eliberaţi de plata
întreţinerii în baza art. 80 alin. (5) Codul familiei din cauza că bunicii s-au eschivat de la
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, atunci pensia de întreţinere nu va putea fi încasată nici de la
nepoţi.
Pensia de întreţinere pentru membrii familiei se încasează în baza hotărârii instanţei
judecătoreşti care, conform art. 256 alin. (1) lit. a) CPC, urmează a fi executată imediat.
La adoptarea hotărîrilor, conform capitolului 14 Codul familiei, obligaţia de întreţinere
dintre alţi membri ai familiei, se va încasa pensia de întreţinere într-o sumă bănească fixă
achitată lunar, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a persoanei care datorează
întreţinere şi a persoanei care are dreptul la întreţinere, precum şi de alte circumstanţe
importante. Instanţa judecătorească este în drept să ia în consideraţie toate persoanele care
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datorează întreţinere, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de una, cîteva sau toate
persoanele în cauză.
În cazul în care cererea privind încasarea pensiei de întreţinere este respinsă sau pensia va
fi stabilită într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare deja achitate de către debitor sau cele
excedentare nu se restituie. Aceasta se referă la încasarea pensiei de întreţinere dintre toţi
membrii familiei".
În cazurile când încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor nu necesită
examinarea cu atragerea unor alte persoane interesate, nu necesită stabilirea paternităţii, nu este
contestată paternitatea sau maternitatea, judecătorul emite o ordonanţă, în temeiul art. 345 Codul
de Procedură Civilă, care urmează a fi executată imediat.
Ordonanţă judecătorească se eliberează numai dacă este stabilit locul, data naşterii şi
domiciliul debitorului, inclusiv locul lui de muncă, cu prezentarea actelor ce confirmă salariul
şi/sau alte venituri ale sale.
În conformitate cu art.351 alin.(l) şi alin.(2) CPC, în ordonanţa judecătorească se indică:
a)

numărul dosarului şi data eliberării ordonanţei;

b)

instanţa, numele judecătorului care a eliberat ordonanţa;

c)

numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;

d)

numele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;

e)

legea în al cărei temei este admisă pretenţia creditorului;

f)

suma ce urmează a fi încasată sau bunul ce urmează a fi revendicat, valoarea lui;

g)

despăgubirile şi penalităţile care sînt solicitate de către creditor şi care urmează să

fie încasate în temeiul legii sau al contractului;
h)

taxa de stat plătită de debitor în favoarea creditorului sau a statului;

i)

termenul şi modul de contestare a ordonanţei judecătoreşti.

În ordonanţa de încasare a pensiei de întreţinere a copilului minor, în afară de datele
menţionate la art.345 alin.(l) lit. a), b), c), d), e) şi h), se indică locul şi data naşterii debitorului,
locul lui de muncă, domiciliul, numele şi data naşterii fiecărui copil pentru care se încasează
pensie de întreţinere, sumele ce urmează a fi încasate lunar şi termenul lor de încasare.
Refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu împiedică creditorul
să înainteze pretenţiile sale în procedură de examinare a acţiunii civile. În acest caz, taxa de stat
plătită de creditor se trece în contul taxei de înaintare a acţiunii civile.
În condiţiile social-economice actuale deseori se întâmplă că cel obligat la plată nu are
venituri regulate sau ele nu pot fi depistate. Problema încasării întreţinerii se soluţionează în
ordinea prevăzută de art. 103 Codul familiei, adică încasarea va avea loc din mijloacele băneşti
depuse de către debitor la instituţiile financiare sau transmise organizaţiilor comerciale şi
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necomerciale, cu excepţia cazurilor când aceste mijloace le-au fost transmise în proprietate. Dacă
debitorul nu dispune de astfel de mijloace băneşti sau dacă dispune de ele, dar acestea sunt
insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din contul tuturor
bunurilor mobile şi imobile ale debitorului care pot fi urmărite. Ordinea de urmărire a bunurilor
şi a mijloacelor băneşti ale debitorului se face în modul prevăzut de Codul de executare al
Republicii Moldova. Patrimoniul, în cazul dat, va cuprinde nu numai bunurile care aparţin
debitorului cu drept de proprietate, dar şi drepturile lui de creanţă.

4. Examinarea litigiilor privind educarea copiilor minori
Litigiile privind educarea copiilor minori pot fi de mai multe feluri, însă nu toate sunt
reglementate de normele dreptului familiei. Astfel, dacă părinţii nu pot ajunge la un acord comun
privind metoda de educare a copilului sau determinarea instituţiei în care să studieze copilul, ei
se pot adresa autorităţii tutelare pentru a primi ajutorul necesar. Autoritatea tutelară în aceste
cazuri dă părinţilor sfaturi şi recomandă să procedeze în felul în care se vor satisface cel mai bine
interesele copilului minor. Recomandările autorităţii tutelare sunt de ordin pedagogic şi nu pot fi
îndeplinite în mod silit. În cazurile când între părinţi apare un litigiu privind educaţia copilului şi
ei nu-l pot soluţiona în mod paşnic, acesta se soluţionează pe cale judecătorească.
Instanţa judecătorească soluţionează litigiile: privind determinarea locului de trai al
copilului în cazul când părinţii locuiesc separat; privind exercitarea drepturilor părinteşti de către
părintele care locuieşte separat de copil; privind dreptul de a participa la educarea copilului a
altor rude apropiate ale copilului (bunici, fraţi, surori).
Litigiul privind determinarea locului de trai al copilului în cazul când părinţii locuiesc
separat se soluţionează, în cazul lipsei acordului între părinţi, cu participarea obligatorie a
autorităţii tutelare. La soluţionarea acestui litigiu se va ţine cont de egalitatea în drepturi a
ambilor părinţi şi de interesul copilului.
Astfel, instanţa judecătorească, reieşind din condiţiile concrete în care se educă copilul şi
având la bază prevederile art. 63 alin. (2) Codul familiei, va soluţiona litigiul privind
determinarea locului de trai al copilului minor ţinând cont de vârsta copilului, ataşamentul lui
faţă de fiecare din părinţi, surori sau fraţi, de relaţiile existente între copil şi fiecare părinte, de
calităţile morale ale părinţilor, de posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru
educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.).
Instanţa judecătorească poate avea în vedere şi alte momente, spre exemplu, care dintre
părinţi este mai grijuliu faţă de copil, comportamentul moral al părinţilor, în sens dacă acesta are
sau nu deprinderi dăunătoare (beţia, narcomania, nervozitatea spontană etc.) sau comportament
neadecvat. La fel, se vor lua în considerare trăsăturile de caracter comune ale copilului cu
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părintele care pretinde să locuiască împreună cu copilul, care au fost temeiurile desfacerii
căsătoriei, dacă şi-a creat sau nu fiecare dintre părinţii copilului o altă familie. Se ia în vedere şi
dorinţa copilului de a locui cu un părinte sau altul, iar în cazul când copilul a împlinit vârsta de
10 ani de opinia lui se va ţine cont în mod obligatoriu, dacă aceasta nu contravine intereselor
copilului.
La examinarea acestor litigii în instanţa de judecată este obligatorie participarea
autorităţii tutelare avizul căreia, întocmit în baza verificării condiţiilor de trai al părinţilor, are o
importanţă decisivă şi pe care instanţa de judecată îl va examina în ansamblu cu alte probe
prezentate. Dacă instanţa judecătorească nu va fi de acord cu avizul autorităţii tutelare, în
hotărâre trebuie să fie menţionate cauzele concrete pe care s-a bazat instanţa judecătorească la
soluţionarea litigiului.
Practica judiciară demonstrează că, la soluţionarea litigiilor privind determinarea locului
de trai al copilului în cazul divorţului părinţilor, de cele mai multe ori copiii se transmit spre
educaţie mamei şi locuiesc împreună cu ea.
Nu există nici o argumentare în acest domeniu. Legislaţia în vigoare prevede egalitatea în
drepturi şi obligaţii a părinţilor faţă de copii. Astfel, instanţele de judecată, la determinarea
locului de trai al copilului, trebuie să ţină cont de acest principiu, cu atât mai mult cu cât viaţa
dovedeşte că bărbaţii pot să-şi exercite drepturile părinteşti nu mai rău ca femeile. Factorul
decisiv în determinarea locului de trai al copilului minor trebuie să fie interesul copilului, având
în vedere posibilitatea părintelui de a crea cele mai favorabile condiţii pentru educarea şi
instruirea copilului.
Litigiul privind exercitarea drepturilor părinteşti în cazul când părinţii locuiesc separat se
soluţionează de către autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa
judecătorească (art. 64 alin. (2) Codul familiei). La soluţionarea acestui litigiu, instanţa
judecătorească va lua în considerare condiţiile concrete în care se educă copiii, vârsta copiilor,
particularităţile dezvoltării lor, caracterul relaţiilor cu părinţii, afecţiunea copiilor faţă de părinţi,
condiţiile de trai ale părintelui ce locuieşte separat, posibilităţile acţiunii pozitive sau negative
asupra copiilor din partea acestuia şi alte circumstanţe scoase la iveală în procesul de examinare
a cazului. În caz de necesitate instanţa de judecată poate numi o expertiză psihologică legală în
privinţa ambilor părinţi sau a unuia dintre ei. O astfel de expertiză permite analiza psihologică a
conflictului apărut, cum ar fi prezenţa sau lipsa influenţei unuia dintre părinţi asupra copilului,
caracterul acestui părinte, motivele comportamentului fiecărui dintre părinţi, caracteristica
generală a relaţiilor dintre copil şi fiecare părinte, dovezile care ar permite să afirme sau să
contrazică probele prezentate de fiecare în parte şi care ar da posibilitate instanţei judecătoreşti
să ia decizia corectă. Totodată, urmează de menţionat să menţionăm că, concluzia expertizei
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psihologice, la fel, ca şi concluzia autorităţii tutelare nu are forţă probantă dinainte stabilită şi
urmează a fi apreciată de instanţa judecătorească în ansamblu cu celelalte probe prezentate de
părţi.
În cazurile excepţionale, când comunicarea copilului cu părintele este în detrimentul
intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică, instanţa
judecătorească, reieşind din prevederile art. 64 alin. (1) Codul familiei, poate respinge acţiunea
părintelui care locuieşte separat de copil şi căruia nu i se permite realizarea drepturilor sale.
Totodată, este necesar de atras atenţia la faptul că, la examinarea unor asemenea litigii
este important ca, instanţa de judecată să verifice şi să ia în consideraţie împrejurările în care faţă
de un părinte sau altul au fost aplicate prin ordonanţa de protecţie careva măsuri de protecţie
prevăzute de art. 3184 CPC, art. 15 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în
familie nr. 45-XVI din 01.03.2007, în cazurile de violenţă în familie, deoarece violenţa în familie
nu este o chestiune privată sau de familie, ci este o chestiune de interes public, care implică
acţiunea eficientă a statului (hotărîrea din 09.06.2009 în cauza Opuz c. Turciei, cererea nr.
33401/02).
De cele mai dese ori acţiunea părintelui căruia i se încalcă dreptul de a participa la
educarea copilului este soluţionată pozitiv. În aceste cazuri hotărârea motivată a instanţei
judecătoreşti trebuie să conţină prevederi concrete privind ordinea de participare a părintelui la
educarea copilului, timpul, durata şi locul comunicării acestuia cu copilul. Comunicarea poate
avea loc nu numai personal, dar şi prin convorbiri telefonice, scrisori etc. Hotărârea instanţei
judecătoreşti este obligatorie pentru ambii părinţi. În caz de încălcare a hotărârii, faţă de părintele
vinovat se vor aplica sancţiunile prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova. Dacă
încălcările vor avea un caracter repetat, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil,
instanţa judecătorească poate să-i transmită acestuia copilul spre creştere şi educare, cu condiţia
că această schimbare a locului de trai este în interesul copilului minor şi se efectuează avându-se
în vedere opinia copilului.
În ultimii ani, în instanţa judecătorească apar litigii privind lipsa acordului unuia dintre
părinţi pentru ieşirea copiilor din ţară cu celălalt părinte. Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în
Republica Moldova nr. 269-XII din 09.11.1994 prevede că, copiii în vârstă de până la 18 ani pot
beneficia de dreptul de a ieşi din ţară în temeiul cererii ambilor părinţi, iar în caz că unul dintre ei
nu acceptă ieşirea copiilor din ţară, refuzul poate fi contestat în instanţa judecătorească. La
soluţionarea acestui litigiu instanţa judecătorească trebuie să ţină cont, în primul rând, de
interesele copilului minor, în al doilea rând de interesele părinţilor, atât al celui care doreşte să
plece, cât şi al celui care rămâne în ţară, şi, în al treilea rând, de garanţiile care sunt prezentate
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instanţei că, în ţara străină copilului i se vor acorda condiţii de creştere, educare şi instruire
echivalente cu cele pe care copilul le are în ţara de origine.
Litigiul privind educarea copilului poate apărea şi între părinţi şi alte rude apropiate ale
copilului. Astfel, art. 65 Codul familiei prevede că, bunicii, fraţii şi surorile copilului au dreptul
să comunice cu acesta, iar dacă părinţii sau unul dintre ei refuză acest drept, litigiul este
soluţionat de autoritatea tutelară. Dacă hotărârea autorităţii tutelare este neglijată, bunicii, fraţii şi
surorile se pot adresa în instanţa judecătorească cu o cerere privind înlăturarea impedimentelor
de comunicare cu copilul. Examinarea cauzei va avea loc ca şi în cazul litigiului apărut între
părinţi, cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare.
Acţiunea privind înlăturarea impedimentelor de comunicare cu copilul a bunicilor,
fraţilor şi surorilor poate fi respinsă numai în cazul existenţei unui pericol pentru viaţa şi
sănătatea copilului, pentru dezvoltarea lui spirituală.
O atenţie deosebită merită examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile
părinteşti.
Decăderea din drepturile părinteşti este o sancţiune care poate fi aplicată faţă de părinţii
care, din culpă gravă, nu-şi îndeplinesc obligaţiunile faţă de copii sau fac abuz de drepturile lor
părinteşti. Temeiurile decăderii din drepturile părinteşti sunt enumerate la art. 67 Codul familiei.
Unul din aceste motive este că părinţii se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti,
inclusiv de la plata pensiei de întreţinere. Aceasta include acţiunile sau inacţiunile care pun în
primejdie sănătatea fizică şi psihică a copilului, dezvoltarea lui morală, asigurarea condiţiilor de
trai şi materiale, învăţătura şi instruirea copilului.
În practica judiciară, a ultimilor 10 ani, se atestă cazuri de adresare -au înteţit cazurile
adresării în instanţa de judecată a mamei copilului cu o cerere privind decăderea din drepturile
părinteşti a tatălui care mai mult de 6 luni nu plăteşte pensia de întreţinere. Este de menţionat
faptul că, instanţa judecătorească trebuie, în mod obligatoriu, să constate care sunt motivele că
tatăl copilului nu plăteşte întreţinerea (lipsa unui loc de muncă, schimbarea locului de trai,
neadresarea mamei copilului etc.) şi numai la prezentarea probelor că părintele se eschivează de
la plată, fapt prin care aduce un prejudiciu material copilului, sancţiunea poate fi aplicată.
Un alt temei de decădere din drepturi părinteşti constituie faptul că, părinţii refuză să ia
copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, de asistenţă socială sau alta
similară.
Drept temei pentru decăderea din drepturile părinteşti serveşte şi faptul că părinţii fac
abuz de drepturile părinteşti, săvârşesc acte de violenţă faţă de copil, influenţează negativ asupra
copilului prin comportare amorală, suferă de alcoolism sau narcomanie, au săvârşit infracţiuni
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premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului, precum şi în alte cazuri când aceasta o
cer interesele copilului.
Având în vedere că, decăderea din drepturile părinteşti este o sancţiune foarte drastică, ea
trebuie aplicată faţă de părinţi numai după ce instanţa judecătorească va constata că alte măsuri
luate faţă de părinţii ce nu-şi îndeplinesc obligaţiile sau fac abuz de drepturile sale nu au dat nici
un efect. Spre exemplu, dacă părintele nu a fost niciodată preîntâmpinat, amendat după cum
prevede Codul contravenţional (art.63). Nu trebuie pronunţate hotărâri pripite privind decăderea
din drepturile părinteşti. Desigur, preîntâmpinările şi amenda nu se vor aplica în cazurile când
drept temei pentru decăderea din drepturile părinteşti servesc infracţiunile săvârşite împotriva
copiilor sau a celuilalt părinte.
Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea
obligatorie a autorităţii tutelare care va prezenta un aviz privind condiţiile de trai ale copilului.
Decăderea din drepturile părinteşti se fac în privinţa fiecărui copil concret faţă de care nu au fost
îndeplinite obligaţiile sau s-a făcut abuz de drepturile părinteşti. În şedinţa de examinare a cererii
de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părinteşti, instanţa judecătorească este
obligată să soluţioneze chestiunea despre încasarea pensiei de întreţinere de la părinţi, deoarece
ei nu sunt scutiţi de obligaţia de întreţinere a copilului în privinţa căruia sunt lipsiţi de drepturi.
Dacă în procesul examinării cauzei au fost constatate fapte infracţionale în privinţa copiilor,
instanţa judecătorească va adopta o încheiere interlocutorie în adresa procurorului.
În hotărârea instanţei judecătoreşti urmează să fie menţionat dacă copilul este transmis
celuilalt părinte, altei persoane sau autorităţii tutelare pentru educaţia în continuare a acestuia.
Este necesar de atras atenţie la faptul că, deseori odată cu înaintarea cerinţei de decădere
din drepturi părinteşti a unuia din părinţi, celălalt părinte solicită şi excluderea acestuia din
certificatul de naştere a copilului.
În acest sens se menţionează că, conform art.62 Codul familiei, dacă drepturile şi
îndatoririle părinteşti sunt exercitate într-un mod în care se pune în pericol viaţa, sănătatea sau
dezvoltarea fizică, intelectuală a minorului atunci intervine cea mai gravă sancţiune prevăzută de
dreptul familiei, decăderea din drepturile părinteşti.
Prin decăderea din drepturile părinteşti, părintele decăzut din drepturi este privat de
drepturile sale asupra persoanei şi bunurilor copilului.
Conform art.69 Codul familiei, copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din
drepturile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile
patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.
Din norma citată rezultă expres că, decăderea din drepturile părinteşti nu are ca efect
pierderea rudeniei copilului cu părintele decăzut din drepturi şi nu are ca consecinţă excluderea
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acestuia din actul de naştere al copilului. Efectul principal al decăderii din drepturile părinteşti
constă în pierderea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile
copilului, adică dreptul de a-l educa, de a-i dezvolta capacităţile intelectuale, de a-l învăţa, de a
avea grijă de starea sănătăţii etc.
Însă, decăderea părintelui din drepturile părinteşti nu antrenează şi stingerea drepturilor
copilului faţă de părintele său, şi pe cale de consecinţă rămînînd în fiinţă toate obligaţiile
corelative acestor drepturi.
Copilul îşi păstrează toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părintele decăzut
din drepturile părinteşti, cum ar fi vocaţia succesorală, dreptul la pensia de urmaş, etc. , precum
şi cele personale cum ar fi dreptul la nume, la cetăţenie.
De asemenea, părintele decăzut din drepturile părinteşti va fi ţinut să presteze întreţinerea
copilului, deoarece temeiul obligaţiei de întreţinere îl constituie raportul de filiaţie dintre părinte
şi copil care se păstrează şi după încetarea ocrotirii părinteşti şi decăderea părintelui din
drepturile părinteşti.
Aceasta rezultă şi din prevederile art.111 Codul familiei, care stabileşte expres cazurile
de încetare a obligaţiei de întreţinere, iar decăderea din drepturi părinteşti a părintelui nu este
inclusă ca temei de încetare a obligaţiei de întreţinere.
În concluzie, decăderea din drepturile părinteşti are ca efect pierderea drepturilor
părintelui faţă de persoană şi bunurile copilului, şi nu pierderea rudeniei şi drepturilor copilului
faţă de părintele decăzut din drepturi.
Cu atît mai mult că, părintele decăzut din drepturile părinteşti poate redobîndi aceste
drepturi prin hotărîre judecătorească dacă se constată că au încetat împrejurările care au justificat
sancţionarea sa, iar excluderea datelor despre părintele decăzut din drepturi din actul de naştere
al copilului ar îngreuna dovada provenienţei sau filiaţiei copilului.
Dat fiind că, filiaţia copilului se atestă prin actul de naştere, rezultă că prin excluderea
datelor despre unul din părinte din actul de naştere al copilului în cadrul procesului de decădere
din drepturile părinteşti, copilul se lipseşte de dovada provenienţei sale (filiaţiei, rudeniei) şi
astfel este privat de un şir de drepturi patrimoniale şi personale care iau naştere în temeiul
rudeniei cu părintele său.
Prin excluderea datelor despre unul din părinte din actul de naştere al copilului se încalcă
dreptul copilului la păstrarea identităţii sale, de a-şi cunoaşte părinţii şi adevărata sa filiaţie.
Or, admiterea acţiunii cu privire la excluderea datelor despre părintele decăzut din
drepturile părinteşti din actul de naştere al copilului constituie o ingerinţă în dreptul copilului
minor în dreptul de a purta un nume, de a-şi alege cetăţenia, de a avea dreptul la succesiune,
dreptul de a fi întreţinut de părinte, dreptul la pensie de urmaş.
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Deci, după cum s-a mai menţionat, părinţii care au fost decăzuţi din drepturile părinteşti
pot fi restabiliţi în drepturi dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea din aceste
drepturi, dacă restabilirea este în interesul copilului şi dacă copilul nu este adoptat.
La examinarea cererii de restabilire în drepturile părinteşti se vor analiza toate probele
care confirmă că, părinţii şi-au schimbat modul de viaţă şi sunt în stare să-şi îngrijească şi să-şi
educe copilul în continuare. Autoritatea tutelară îşi va expune opinia pe marginea acestei
chestiuni într-o concluzie întocmită pe baza controlului efectuat asupra faptelor expuse în
cerere, ţinînd cont de şi a interesul şi opinia copilului. Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani va
fi audiat personal în şedinţa instanţei de judecată pentru a afla opinia lui privind restabilirea
părintelui în drepturi.
5. Stabilirea paternităţii şi contestarea paternităţii
Dacă eşti căsătorit, se prezumă că orice copil născut de soţia ta, este si copilul tău. La fel
si pentru doamne, orice copil născut de o femeie căsătorită se prezumă a fi copilul soţului ei,
daca a fost conceput in timpul căsătoriei sau dacă fiind conceput înainte de căsătorie, copilul s-a
născut in timpul acesteia.
Poate fi răsturnată această prezumţie prin intermediul unui proces.
Daca persoanele nu sînt căsătorite, poate fi recunoscut de bună voie copilul, printr-o
declaraţie la Serviciul de stare civilă competent. Dacă sînt dubii privind paternitatea unui copil
(fie că eşti mama acestuia, fie ca eşti presupusul tatăl) poate fi rezolvată această situaţie prin
efectuarea testelor de paternitate, in cadrul Institutului de Medicina Legală.
Totodată, conform art. 48 Codul familiei, dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi
între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte
de către instanţa de judecată în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului)
copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.
Instanţa judecătorească poate primi pe rol cererea de chemare în judecată privind
stabilirea paternităţii după înregistrarea naşterii copilului la organele de înregistrare a actelor
stării civile şi prezentarea adeverinţei de naştere cu menţiunea despre tată, atunci când menţiunea
despre tatăl copilului a fost efectuată după prenumele mamei, iar numele tatălui copilului au fost
înscrise la indicaţia mamei.
Odată cu acţiunea privind stabilirea paternităţii poate fi înaintată şi cererea despre
încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului. Asemenea acţiune poate fi intentată atât la
instanţa judecătorească de la domiciliul reclamantului, cât şi la instanţa de la domiciliul pîrîtului.
Pricinile cu privire la stabilirea paternităţii se judecă conform regulilor generale şi la
cererea persoanelor înscrise drept tată sau mamă sau a persoanelor care sunt mama sau tatăl
523

firesc al copilului, la cererea copilului la atingerea majoratului, a tutorelui (curatorului) copilului
sau a tutorelui părintelui declarat incapabil.
În conformitate cu art. 281 alin. (2) lit. d) CPC, pricinile cu privire la recunoaşterea
paternităţii se examinează în procedură specială la solicitarea persoanelor menţionate.
Faptul recunoaşterii paternităţii în privinţa copilului născut de la părinţi necăsătoriţi se
constată în instanţa de judecată numai în cazul în care tatăl presupus al copilului a decedat.
Constatarea unui astfel de fapt este generat de apariţia la copil a drepturilor nepatrimoniale
(succesiune, pensie în cazul pierderii întreţinătorului, dreptul copilului la numele şi patronimicul
tatălui etc.)
Potrivit art. 280 alin. (2) CPC, în procedura specială, instanţa examinează pricinile cu
participarea petiţionarului, persoanelor interesate, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor.
La cererea de chemare în judecată privind stabilirea paternităţii urmează să fie anexate
copiile adeverinţelor de naştere a copiilor, certificate ce adeveresc că copiii sunt întreţinuţi de
către reclamant, iar în funcţie de circumstanţele concrete ale pricinii - certificate de la primărie,
biroul de exploatare a locuinţelor cu privire la traiul în comun, mandate poştale, documente
despre primirea coletelor, demersuri despre aranjarea copiilor reclamantei la instituţii pentru
copii şi alte acte importante pentru proces, iar în cazul intentării şi a unei acţiuni despre încasarea
pensiei de întreţinere se anexează certificatul referitor la salariul mediu al pîrîtului.
În scopul stabilirii relaţiilor reale dintre părţi la proces, în cadrul pregătirii pricinilor
privind stabilirea paternităţii pentru dezbaterile judiciare, judecătorul, în caz de necesitate, pentru
clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, poate decide
convocarea părţilor în şedinţă.
Dacă în această şedinţă pîrîtul recunoaşte paternitatea faţă de copil şi este de acord să se
stabilească provenienţa copilului prin depunerea unei cereri în comun la organele stării civile,
instanţa judecătorească fixează un termen anumit pentru perfectarea paternităţii în mod benevol.
La examinarea pricinii cu privire la stabilirea paternităţii, instanţa judecătorească va
clarifica provenienţa copilului, ţinînd cont de traiul în comun al mamei copilului şi al pîrîtului şi
ducerea unei gospodării comune până la naşterea copilului sau educarea în comun, ori
întreţinerea de către el a copilului, precum şi de alte probe care confirmă recunoaşterea
paternităţii de către pîrît.
Dacă totalitatea probelor prezentate pentru confirmarea circumstanţelor care, în
conformitate cu legea, se iau în consideraţie la stabilirea paternităţii nu dau temei suficient pentru
a ajunge la concluzia despre paternitatea pârâtului, atunci, în scopul aflării adevărului şi evitării a
unor greşeli, instanţa judecătorească poate dispune în conformitate cu art. 148 CPC efectuarea
unei expertize medico-legale. O mare importanţă în litigiile din această categorie o are expertiza
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biologică a sângelui, expertiza capacităţii de procreare şi expertiza de determinare a perioadei de
concepere a copilului. Este de menţionat că, concluzia expertului nu este obligatorie pentru
instanţa judecătorească şi este supusă aprecierii în ansamblu cu toate circumstanţele pricinii.
Or, pentru admiterea acţiunii in stabilirea paternităţii trebuie sa se dovedească: naşterea
copilului, relaţiile intime in timpul concepţiei dintre pretinsul tată si mamă, precum si faptul ca
din aceste relaţii a rezultat copilul. Dovada paternităţii se face prin orice mijloc de probă:
martori, înscrisuri, mărturii, prezumţii.
Un rol deosebit, după cum s-a menţionat, îl reprezintă expertiza medico-judiciară, care,
deşi ca probă pozitivă, are caracter relativ, ca probă negativă, are caracter absolut – dînd in acest
fel un răspuns categoric, in sensul că cel adus in fata justiţiei nu este tatăl copilului.
Hotărârea cu privire la stabilirea paternităţii, a faptului recunoaşterii paternităţii se
bazează pe circumstanţele verificate multilateral de către instanţa judecătorească, care confirmă
sau contestă pretenţiile înaintate.
Daca paternitatea a fost stabilită, copilul va avea aceeaşi situaţie legală faţă de părinte si
fată de rudele lui ca si un copil din căsătorie, de unde si următoarele efecte cu privire la nume,
locuinţă, succesiune, obligaţia de întreţinere, exercitarea drepturilor părinteşti precum si alte
drepturi .
Hotărârea judecătoreasca prin care se stabileşte paternitatea din afara căsătoriei produce
efecte si pentru trecut: de la concepţie copilul este considerat al tatălui.
Deci, avantajele stabilirii paternităţii constau în:
- copilul va avea trecut numele tatălui pe actele de stare civilă, in locul unei liniuţe;
- copilul poate beneficia de pensie de întreţinere de la părintele fată de care s-a stabilit
paternitatea dacă se solicită acest lucru in instanţă;
- tatăl poate beneficia de prezenţa copilului, de program de vizitare în cazul în care mama
ii refuză contactul cu acest copil;
- în anumite situaţii, tatăl fată de care s-a stabilit paternitatea poate solicita si obţine
încredinţarea copilului.
Stabilirea paternităţii aduce astfel nu numai obligaţii dar si drepturi ale tatălui, drepturi de
care nu s-ar bucura in lipsa stabilirii acesteia. Pe de o parte, o mamă care dă naştere unui copil
nerecunoscut de către tată, sau faţă de care nu s-a stabilit recunoaşterea, este considerată a avea
“în exclusivitate” drepturile si responsabilităţile părinteşti, în timp ce tatăl apare ca si un străin
fată de acest copil. Pe de altă parte, din momentul stabilirii paternităţii copilului din afara
căsătoriei, drepturile si responsabilităţile revin in mod egal atît tatălui cît si mamei.
Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către
persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sunt mamă sau tatăl firesc al
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copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului sau
tutorele părintelui declarat incapabil, indicate în art. 49 alin.(l) Codul familiei.
Potrivit jurisprudenţei CEDO (hotărârea din 24 noiembrie 2005 în cauza Shofman contra
Rusiei), acţiunea privind contestarea paternităţii (maternităţii) este imprescriptibilă, din care
considerente sunt inaplicabile dispoziţiile art. 49 alin. (2) Codul familiei cu privire la termenul de
un an.
Conform art. 49 alin. (3) Codul familiei, nu au dreptul să conteste paternitatea:
-

soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea

embrionului soţiei;
-

persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a

acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia
ştia că nu este tatăl firesc al copilului.
§ 3. Litigii succesorale (A. Pascari, Ox. Robu)
1. Consideraţii generale cu privire la succesiune.
Moştenirea este considerată una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil ea
fiind indisolubil legată de formele de proprietate.
Relaţiile social-economice din ultimii 10-15 ani în Republica Moldova au făcut obiectiv
necesară apariţia obiectivă a unor noi acte legislative în vederea reflectării adecvate a noilor
relaţii sociale şi reglementării acestora în conformitate cu experienţa statelor cu democraţii
consolidate şi economie de piaţă eficientă.
Adoptarea Constituţiei, a Codului familiei şi implementarea reformei economice au stat
la baza creării noii legislaţii moldoveneşti. Odată adoptat, Codul civil al Republicii Moldova (în
continuare CC al RM) s-a constituit ca o simbioză între teorie şi practică, ţinîndu-se cont de
doctrinele contemporane în materie de drept civil, tendinţele jurisprudenţei europene, specificul
naţional şi tradiţia reglementării raporturilor de drept în Republica Moldova, ceea ce va da
posibilitate participanţilor la circuitul civil să-şi realizeze interesele în cadrul unei economii de
piaţă moderne.
Succesiunea, fiind în dependenţă directă de formele de proprietate, de relaţiile de
producţie ale sistemului economic al statului, abordînd interesele unor pături largi ale populaţiei
şi reprezentînd unul dintre modurile de dobîndire şi transmitere a proprietăţii private, a fost şi
rămîne cea mai importantă verigă a vieţii sociale. Anume prin aceasta şi se explică învestirea
instituţiei moştenirii cu statut constituţional.
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Elocvente în acest sens sînt prevederile Constituţiei Republicii Moldova (în continuare
Constituţie), care, în art.46 alin.(6), prevede: „Dreptul la moştenire al proprietăţii private este
garantat”, ceea ce înseamnă că statul nu se limitează doar la recunoaşterea formală a dreptului de
moştenire, dar şi asigură, prin intermediul instituţiilor sale, protecţia juridică a acestui important
drept294.
„ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să i se respecte bunurile sale. Nimeni nu
poate fi privat de proprietatea sa decît din motive de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de
lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional", stipulează art.1 din Protocolul nr.1
adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
(Roma, 04.11.1950), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298-XII din
24.07.1997295.
Dreptul la respectarea bunurilor şi a proprietăţii în general, din punct de vedere istoric,
este unul dintre primele drepturi ale omului care a fost recunoscut încă îl găsim în anul 1215 în
art.10 din Marea Cartă, în al 5-lea amendament din Constituţia Statelor Unite, iar ulterior a fost
recunoscută şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite la 10.12.1948, care îl consacră ca pe un drept „inviolabil şi sacru”296. În mod
curios, deşi avea acest trecut glorios, el nu figura ca atare în textul iniţial al Convenţiei europene
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. El este unul din drepturile în
privinţa cărora negocierile au eşuat şi datorită căruia a fost adoptat Protocolul adiţional în ajunul
semnării Convenţiei297.
Conform Hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.13 din 03.10.2005
cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor
despre succesiune, succesiunea constituie una dintre modalităţile de dobîndire a dreptului de
proprietate prevăzute de alin.(2) art. 320 CC al RM, care include transmiterea patrimoniului unei
persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau către stat şi
reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale legislaţiei civile298.
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În alin.(1) art. 1432 CC al RM moştenirea este definită ca fiind transmisiunea
patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ccare a lăsat moştenirea) către succesorii săi.

2. Elementele raportului juridic de succesiune
Dat fiind faptul că transmisiunea succesorală este una dintre formele raporturilor juridice
civile, iar fiecare raport juridic are obiect, subiect şi conţinut, aceste elemente sînt şi componente
ale raportului juridic de succesiune.
În continuare vă propunem analiza elementelor raportului juridic de succesiune.
Obiectul succesiunii îl constituie acţiunile sau inacţiunile îndreptate asupra patrimoniului
succesoral. La decesul unei persoane fizice, patrimoniul ei se transmite moştenitorilor. Fiind
vorba de un patrimoniu, o universalitate de drepturi, ea cuprinde nu numai drepturile, dar şi
obligaţiile defunctului. Ansamblul de drepturi şi obligaţii al celui ce a lăsat moştenirea şi care se
transmite moştenitorilor se numeşte patrimoniu succesoral.
Potrivit art.1444 CC al RM, patrimoniul succesoral include atît drepturi patrimoniale
(activul succesoral), cît şi obligaţii patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat
moştenirea le avea la momentul decesului.
În cadrul activului succesoral sînt cuprinse toate drepturile reale sau de creanţă ale celui
care lasă moştenirea, cum ar fi: dreptul de proprietate asupra imobilelor; alte drepturi reale
pincipale care au aparţinut defunctului şi care se sting la moartea lui (de exemplu, dreptul de
servitute sau superficie) şi drepturi reale accesorii (de exemplu, ipoteca, gajul); drepturile
patrimoniale de autor (de exemplu, dreptul de a trage foloase materiale din valorificarea operei
etc.); acţiunile patrimoniale care au aparţinut defunctului (de exemplu, acţiunea în revendicare,
acţiunea în reziliere sau rezoluţiune etc.). Există şi unele drepturi care, deşi nu fac parte din
patrimoniul defunctului, la data deschiderii moştenirii vor intra în alcătuirea activului succesoral,
cum ar fi: fructele produse de bunurile succesorale, ulterior deschiderii moştenirii, inclusiv
echivalentul bănesc al folosinţei exercitate de un moştenitor asupra unui bun din patrimoniul
succesoral299.
Componenţa şi valoarea patrimoniului succesoral se stabilesc în funcţie de situaţia din
momentul deschiderii moştenirii. În cazul declarării nulităţii contractelor de vînzare - cumpărare,
schimb, donaţie etc., după decesul celui ce a lăsat moştenirea, bunurile restituite se includ în
patrimoniul succesoral.
Din patrimoniul succesoral activ fac parte: casele de locuit, apartamentele în
cooperativele de locuit şi cele privatizate, garajele din cooperativele de garaje, terenurile,
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mijloacele de transport, obiectele de uz casnic şi de uz personal ale defunctului şi alte bunuri care
constituie obiect al proprietăţii private.
Componenţa patrimoniului succesoral mai include: participaţiunea comanditarului la
societatea în comandită ( art.142 CC al RM), partea socială în societatea cu răspundere limitată
( art.152 CC al RM ), acţiunile acţionarului în societatea pe acţiuni, participaţiunea membrului
cooperativei ( art.177 CC al RM ), participaţiunea decedatului la capitalul social al societăţii în
nume colectiv ( art.133 CC al RM ). Succesorii membrului societăţii în nume colectiv pot deveni
asociaţi în condiţiile legii, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Dacă membrii societăţii în
nume colectiv nu acceptă succesorii în calitate de asociaţi, societatea este obligată să le plătească
partea din activele nete determinate la data decesului, proporţional părţii din capitalul social
deţinute de asociatul decedat. În cazul în care succesorii membrului cooperativei nu pot deveni
membri ai cooperativei, lor li se achită valoarea participaţiunii300.
Concomitent cu patrimoniul succesoral, se moştenesc:
- dreptul la depunerea cererii şi primirea brevetului;
- dreptul la posesie pe viaţă a terenului ;
- alte drepturi patrimoniale prevăzute de lege şi rezultate din proprietatea intelectuală
(dreptul de protecţie a inviolabilităţii operei, dreptul de a realiza sau a autoriza publicarea sau
folosirea ei, precum şi dreptul de a primi remunerare pentru autorizarea operei).
În conformitate cu art.17 alin.(1) din Legea Republicii Moldova privind drepturile de
autor şi drepturile conexe, dreptul de autor poate fi moştenit. Problema transmisiunii succesorale
a dreptului de autor este legată de cea a prerogativelor care îl compun. În acest sens, atît
doctrina301, cît şi legiuitorul disting două categorii cuun regim juridic diferit: prerogativele de
ordin personal nepatrimonial şi cele de ordin patrimonial.
Drepturile personale nepatrimoniale, care sînt strîns legate de persoană şi încetează în
momentul morţii celui care lasă moştenirea, sînt intransmisibile pe cale de moştenire.
În ceea ce priveşte drepturile (prerogativele) patrimoniale de autor, acestea se transmit pe
cale succesorală, fără să provoace vre-o problemă. În cazul în care autorul operei nu are
moştenitori, drepturile acestuia sînt exercitate de către instituţiile autorizate în acest sens.
În componenţa patrimoniului succesoral nu pot fi incluse bunurile dobîndite ilicit şi
deţinute cu titlu de proprietate sau asupra cărora nu a fost stabilit dreptul de proprietate (de
exemplu, construcţia neautorizată). Imobilul construit neautorizat poate fi inclus în componenţa
masei succesorale numai în cazul în care la momentul examinării litigiului acesta va fi autorizat
de către organele competente.
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Atenţionăm în acest context că raporturile succesorale sînt guvernate de legea în vigoare
la data deschiderii moştenirii.
Astfel, dacă cel ce a lăsat moştenirea a decedat pînă la punerea în aplicare a noului Cod
civil, atunci se vor aplica deplin prevederile Codului civil în regacţia din anul 1964, iar începînd
cu 12.06.2003 (data punerii în aplicare a noului cod) se vor aplica prevederile noului Cod.
În cazul în care, de exemplu, moştenirea s-a deschis la 20.03.2003, iar moştenitorul,
nereuşind să accepte moştenirea, a decedat după intrarea în vigoare a noului Cod, transmisia
succesorală se va determina conform normelor noului Cod302.
Totodată, urmează de menţionat că atunci cînd în raporturile juridice cu element de
extranietate privind succesiunea obiectul material îl constituie bunurile mobile, ele sînt
determinate de legea pe al cărui teritoriu cel ce a lăsat moştenirea a avut ultimul domiciliu
permenent, iar în privinţa bunurilor imobile este aplicabilă legislaţia ţării pe al cărui teritoriul se
află bunul303.
Concomitent se atenţionează că, prin tratate încheiate între Republica Moldova şi alte ţări
privind asistenţa juridică şi relaţiile în materie civilă, legea aplicabilă raporturilor succesorale
poate fi determinată şi de alte criterii304. Spre exemplu, potrivit art.37 pct.1) din Tratatul încheiat
între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă
şi penală, „Raporturile juridice în domeniul succesiunii asupra bunurilor mobiliare se
reglementează de legislaţia acelei Părţi Contractante, al cărei cetăţean a fost reclamatul în
momentul decesului”305.
Din punctul de vedere al legii, noţiunea de moştenire în accepţiunea de patrimoniu
comportă un alt sens, aceasta desemnînd întreaga masă succesorală - totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor patrimoniale ale celui care lasă moştenirea, şi nu bunurile acestuia306.
Astfel, patrimoniul succesoral este alcătuit din două părţi: activul moştenirii, alcătuit,
după cum s-a menţionat mai sus, din totalitatea drepturilor patrimoniale ale celui care lasă
moştenirea. Din activul moştenirii fac parte drepturile reale şi drepturile de creanţă, precum şi
bunurile la care acestea se referă ale celui care lasă moştenirea.
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Pasivul moştenirii este alcătuit dintr-o parte componentă a masei succesorale ce cuprinde
datoriile şi sarcinile cu conţinut economic al moştenirii.
Prin datorii succesorale înţelegem obligaţiile patrimoniale ale defunctului care există în
patrimoniul succesoral la data deschiderii moştenirii, inclusiv datoriile defunctului faţă de
moştenitori, indiferent de izvorul apariţiei lor (contract, delict, lege).
Nu reprezintă datorii succesorale obligaţiile stinse prin moartea celui care lasă moştenira,
deci obligaţiile a căror executare depinde de calităţile personale ale defunctului (obligaţia de
întreţinere datorată în calitate de rudă sau de soţ şi obligaţiile izvorîte din contractele încheiate
intuitu personae, cum ar fi: contractul de muncă sau de mandat). Aceste obligaţii nu se transmit
prin succesiune, dar sînt opozabile moştenitorilor.
Prin sarcini ale moştenirii înţelegem obligaţiile care apar pentru moştenitor în momentul
deschiderii succesiunii, sau după, independent de voinţa defunctului sau din voinţa lui. Aceste
sarcini se nasc fără a fi existat în patrimoniul celui care lasă moştenirea. La ele se referă:
cheltuielile de înmormîntare, cheltuielile pentru administrarea şi lichidarea moştenirii, plata
legatelor cu titlu particular.
Subiecţii dreptului de moştenire sînt: persoana care lasă moştenirea şi persoanele care
dobîndesc succesiunea.
Persoana care lasă moştenirea este persoana decedată (defunctul) sau declarată de către
instanţa de judecată moartă, al cărui patrimoniu se transmite pe calea succesiunii. Aceasta se mai
numeşte şi de cujus, prescurtare a formulei romane is de cujus successione agitur (cel despre a
cărui moştenire este vorba). De cujus poate fi orice persoană fizică cu capacitate juridică civilă
care a decedat şi, la momentul decesului, a avut un patrimoniu succesoral. Nu este necesar ca de
cujus să posede capacitate de exerciţiu.
Persoanele care dobîndesc în temeiul legii, în tot sau în parte, patrimoniul lăsat
moştenire se numesc moştenitori, succesori, erezi sau urmaşi307. Calitatea de moştenitor o poate
dobîndi orice persoană fizică, indiferent de capacitatea de exerciţiu, cetăţenie.
Pot fi moştenitori, în cazul succesiunii legale, conform art.1433 alin.(1) lit.b) din CC al
RM, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea, precum
şi copiii celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul vieţii lui şi născuţi vii după decesul
acestuia.
Persoanele care se aflau în viaţă la momentul deschiderii succesiunii. Deci, pentru a putea
succede, persoana care are o astfel de vocaţie trebuie neapărat să existe la momentul deschiderii
succesiunii. Dovada existenţei la momentul deschiderii succesiunii revine acelei persoane care
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pretinde la acea moştenire sau reprezentantului (legal sau convenţional) persoanei interesate cu
actele de stare civilă. Totodată dovada se va putea face şi cu certificatul de deces sau hotărîrea
judecătorească definitivă de declarare a morţii din care rezultă că decesul moştenitorului a
survenit ulterior deschiderii succesiunii.
Persoanele care au fost concepute în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi s-au
născut vii după decesul acestuia. Copilul conceput este considerat ca existent. Nu va avea
capacitate succesorală copilul conceput la data deschiderii succesiunii, dacă s-a născut mort.
Pentru ca o persoană să fie moştenitor legal nu este suficient ca ea să aibă capacitate
succesorală, este necesar ca aceasta să fie chemată la moştenire, adică să aibă vocaţie succesorală
legală. Legea conferă vocaţie succesorală rudelor (inclusiv celor din adopţie) celui despre a cărui
moştenire este vorba, soţului supravieţuitor şi statului.
Statul, de asemenea, potrivit legii sau potrivit dispoziţiilor testamentare, poate dobîndi
bunurile lăsate de cel care lasă moştenirea în conformitate cu art.1515 CC al RM. Patrimoniul
succesoral trece în proprietatea statului - în total sau în parte - în cazurile în care fie că nu există
moştenitori (legali sau testamentari), fie chiar dacă aceştia există, vocaţia lor succesorală
concretă nu se întinde asupra întregii mase succesorale. În calitate de moştenitor pot apărea şi
persoanele juridice, numai în cazul în care există testament în acest sens.
Legislaţia civilă prevede că nu poate fi succesor persoana care

a decedat înaintea

defunctului sau concomitent cu el – „comorienţii” ( art. 1441 CC al RM ).
De asemenea, nu pot poseda drepturi succesorale persoanele numite „succesori
nedemni”. Categoriile acestor succesori sînt stabilite în art. 1434 din CC al RM.
În pct.42 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.13 din 03.10.2005 se
explică faptul că la atribuirea calităţii de moştenitor legal trebuie să se ţină seama de următoarele
aspecte:
- persoana concepută la momentul deschiderii succesiunii se va considera moştenitor cu
condiţia că se naşte viu, indiferent de faptul că ulterior a decedat şi indiferent de termenul în care
s-a aflat în viaţă ( art.18 alin.(3) CC al RM ). Se va considera concepută, în sensul acestei
explicaţii, persoana născută în cel mult 300 de zile de la data deschiderii succesiunii,
probabilitate legală de concepţiune stabilită de art.47 alin.(3) CF al RM;
- copiii defunctului care au fost înfiaţi după decesul părintelui lor de către o altă persoană
nu pierd dreptul la cota succesorală, iar minorii care au fost înfiaţi în timpul vieţii autorului
succesiunii pierd dreptul la moştenirea averii părintelui şi a celorlalte rude ale lui, deoarece prin
înfiere s-au întrerupt relaţiile patrimoniale dintre părintele natural şi copii;
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- declararea nulităţii căsătoriei nu produce efecte juridice asupra copiilor rezultaţi din
căsătoria respectivă, iar aceştia vor fi consideraţi copii din căsătorie cu toate drepturile aferente
acestora, chiar dacă căsătoria a fost fictivă, iar ambii soţi au fost de rea-credinţă la încheierea ei;
- descendenţii din afara căsătoriei au aceeaşi situaţie juridică cu cei rezultaţi din căsătorie,
cu condiţia ca paternitatea lor în persoana celui succedat să fie stabilită în mod legal;
- în mod analogic, cu excepţia de la subpunctul anterior, vor succeda şi ascendenţii
privilegiaţi pe descendenţii lor în cazul declarării nulităţii căsătoriei;
- calitatea de colateral privilegiat este asimilată atît de fraţii şi surorile din aceeaşi
căsătorie a părinţilor, din căsătorii diferite, cît şi din afara căsătoriei sau deveniţi prin înfiere.
3. Caractere juridice ale transmiterii moştenirii.
Din definiţiile date moştenirii culese din literatura de specialitate şi în baza prevederilor
art.1432 alin.(2) CC al RM, deducem următoarele caractere juridice ale transmisiunii
succesorale:
- este o transmisiune pentru cauză de moarte;
- este o transmisiune universală;
- este o transmisiune unitară;
- este o transmisiune indivizibilă.
1) Transmiterea moştenirii este o transmisiune pentru cauză de moarte (mortis cauza).
Articolul 1440 CC al RM prevede că succesiunea se deschide în urma decesului
persoanei fizice sau declarării morţii ei de către înstanţa de judecată. Transmiterea pentru cauză
de moarte se deosebeşte de transmisiunea prin acte între vii prin însuşi faptul morţii. Încetarea
din viaţă a unei persoane poate fi fizic constatată ori judecătoreşte declarată, avînd în vedere
faptul că moartea declarată produce aceleaşi efecte ca şi moartea fizic constatată (art.52 alin.(4)
CC al RM: declararea decesului produce efecte juridice ca şi decesul fizic constatat). Deci,
transmiterea patrimoniului în ansamblu nu poate avea loc decît la decesul lui de cujus .
Faptul morţii unei persoane fizice determină dispariţia acesteia ca subiect de drept, dar
patrimoniul ei, care continuă să fiinţeze, se transmite, după anumite reguli, fie unor alte persoane
fizice, fie unor persoane juridice, fie statului. O persoană juridică sau statul poate avea calitatea
de moştenitor testamentar al unei persoane fizice, dobîndind universalitatea sau o fracţiune dintrun patrimoniu ori bunuri determinate. În acest sens, succesiunea este o transmisiune specifică, ea
se delimitează net de toate celelalte transmisiuni patrimoniale, care nu pot fi realizate decît între
persoane în fiinţă la data cînd survin.
Prin urmare, normele dreptului succesoral sînt aplicabile doar în cazul decesului
persoanei fizice, nu şi în cazul dizolvării persoanelor juridice. Normele care reglementează
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transmisiunea succesorală sînt, în principiu, aplicabile şi persoanelor juridice sau statului, în
cazurile şi în măsura în care ei se prezintă în calitate de dobînditori ai patrimoniului sau ai unor
bunuri din patrimoniul persoanei fizice decedate.
2) Transmisiunea moştenirii este o transmisiune universală, deoarece are ca obiect
patrimoniul defunctului privit ca o universalitate juridică (adică totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor cu valoare economică şi care au aparţinut defunctului)308. Deosebirile faţă de
transmisiunile între vii sînt evidente. Astfel, „în timp ce transmisiunea pentru cauză de moarte
are în vedere întregul patrimoniu sau o fracţiune din acesta, transmisiunea între vii are ca obiect
doar bunuri singulare”. O persoană fizică în viaţă nu-şi poate transmite integral patrimoniul său
către o altă persoană; o asemenea transmisiune va putea avea loc numai prin efectul morţii.
Drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale, în principiu, nu se transmit prin moştenire.
Spunem în principiu, deoarece moştenitorii vor dobîndi dreptul de protecţie a inviolabilităţii
operei, de a autoriza publicarea ei, precum şi dreptul de a obţine brevet asupra invenţiei (alin. 9,
pct.69 din Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din 03.10.2005 )309 [11, p.5].
Tot astfel, nu se transmit prin moştenire (art. 1446 CC al Republicii Moldova ):
- drepturile patrimoniale care se sting la moartea titularului, întrucît au caracter viager sau
sînt contractate ori născute, de exemplu - dreptul la pensie;
- obligaţiile patrimoniale legate de o calitate personală a defunctului (de exemplu, dreptul
de uz sau de abitaţie, creanţa de întreţinere prevăzută de lege în consideraţia calităţii personale a
defunctului) şi cele născute din contracte încheiate (de exemplu, obligaţiile antreprenorului).
Deşi legislaţia noastră admite transmiterea patrimoniului atît prin acte între vii (art.673
CC al RM), cît şi prin acte pentru cauză de moarte, credem că unicul domeniu de aplicare a
contractului de transmitere a patrimoniului actual este cel al înstrăinării unei moşteniri sau a unei
porţiuni din ea.
La acest capitol trebuie precizat că, alături de alţi autori310, considerăm, că atunci cînd un
moştenitor vinde moştenirea, contractul va avea ca obiect dreptul de moştenire privit izolat, deşi
acest drept priveşte o universalitate sau o cotă indiviză din aceasta.
Pe de altă parte, în dreptul nostru, transmisiunea prin acte între vii nu poate avea ca
obiect un patrimoniu. Din acest motiv, atîta timp cît titularul trăieşte, patrimoniul lui nu poate fi
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transmis altei persoane, actele încheiate de titular putînd avea ca obiect numai drepturi privite
izolat. După moarte, încetînd personalitatea titularului, devine posibilă transmiterea
patrimoniului defunctului asupra unei sau a unor persoane în viaţă311.
Principiul universalităţii transmiterii succesorale operează nu numai atunci cînd
moştenitorul sau moştenitorii au vocaţie universală, dar şi atunci cînd au o vocaţie cu titlu
universal. În situaţia în care nu există moştenitori legali rezervatari, este posibil ca întreaga
moştenire să fie culeasă de moştenitorii testamentari cu titlu universal. De exemplu, doi
moştenitori testamentari au vocaţie la cîte o doime din moştenire, deci cu titlu universal.
Bineînţeles că şi în acest caz transmisiunea este universală, în sensul că moştenirea lăsată de
defunct se transmite la succesori ca universalitate juridică, şi, în ultimă instanţă, ea trebuie să fie
în integritate dobîndită de moştenitori. Faptul că prin testament se pot institui moştenitori
testamentari cărora li se transmit bunuri singulare sau legatari cărora li se transmit bunuri privite
ut singuli nu este în măsură să contrazică universalitatea transmisiunii succesorale, deoarece
chiar în prezenţa unor astfel de legate sau dispoziţii testamentare, chiar dacă ele epuizează
activul succesoral, cineva (moştenitori legali, moştenitori testamentari) are totuşi vocaţie la
universalitatea succesorală.
3) Moştenirea este o transmisiune unitară, întrucît patrimoniul este privit ca un tot unitar,
adică nefracţionat. Transmisiunea acestuia prin succesiune se realizează de asemenea în mod
unitar, adică după aceleaşi reguli, fără a se face vreo distincţie între bunurile succesorale după
natura ori provenienţa acestora312.
Caracterul unitar al transmiterii moştenirii subzistă şi în cazul în care cel despre a cărui
moştenire este vorba a dispus prin testament de o parte din bunurile sale pentru timpul cînd nu va
mai fi în viaţă, restul bunurilor deferindu-se potrivit regulilor devoluţiunii succesorale legale.
Succesiunea legală poate coexista cu succesiunea testamentară, fără a se putea vorbi
despre o derogare de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale.
De la regula unităţii transmisiunii succesorale există unele excepţii, atunci cînd
transmiterea unor bunuri şi drepturi este dirijată de alte reguli speciale. Astfel de excepţii sînt
întîlnite în următoarele cazuri:
- în cazul în care de cujusul este un cetăţean al Republicii Moldova, avînd bunuri situate
în străinătate, sau un străin, avînd bunuri situate în Republica Moldova. Referitor la bunurile
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imobilele, succesiunea va fi reglementată de legea locului unde sînt situate acestea, iar cît
priveşte bunurile mobile - de legea naţională a lui de cujus313;
- prin voinţa lui de cujus, este posibil ca moştenirea să fie împărţită în mai multe mase de
bunuri, după natura lor. Cel despre a cărui moştenire este vorba poate dispune ca bunurile mobile
să fie atribuite unor succesori, iar imobilele - altor succesori;
- în cazul transmiterii succesorale a drepturilor patrimoniale de autor nu se vor aplica
normele de drept comun privind moştenirea, ci se vor aplica normele speciale privitoare la
dreptul de autor.
4) Transmiterea moştenirii este o transmisiune indivizibilă.

Datorită anume acestui

caracter al transmisiunii succesorale, în cazul existenţei mai multor moştenitori şi dacă unul sau
unii dintre ei renunţă la moştenire, sau este nedemn, sau în cazul ineficacităţii unor legate, de
aceasta vor profita ceilalţi succesibili în virtutea dreptului de acrescămînt.
Ca o consecinţă a caracterului indivizibil al patrimoniului, şi transmisiunea succesorală
este indivizibilă, în sensul că nu poate avea loc o acceptare sau o renunţare parţială la moştenire.
Prin excepţie de la acest caracter, moştenitorul chemat la moştenirea mai multor cote succesorale
în temeiuri diferite poate accepta o cotă şi poate renunţa la alta ( alin. (1) art.1528 CC al RM ).
Dacă moştenitorul renunţă la moştenire, dar nu declară în favoarea cui renunţă, cota lui
majorează cota moştenitorilor chemaţi la succesiune legală (acrescămînt).
Acest caracter explică de ce, în cazul renunţării la moştenire de către unul sau mai mulţi
moştenitori, precum şi în cazul nedemnităţii ori ineficacităţii testamentelor, partea din moştenire
care li se cuvenea va reveni moştenitorilor acceptaţi în temeiul dreptului de acrescămînt.

4. Deschiderea succesiunii
Deschiderea succesiunii, înseamnă momentul cînd transmiterea succesorală se operează,
moment important de determinat atît din punctul de vedere al legii în puterea căreia transmiterea
se va produce, cît şi în privinţa determinării persoanei sau a persoanelor care va avea sau vor
avea în acel moment chemarea de a succede, cît şi, în fine, în privinţa efectelor produse prin
actele ulterioare menite a face să înceteze starea de indiviziune între moştenitor, efecte care, în
raporturile reciproce dintre aceştia, retro-operează la data deschiderii succesiunii314.
Prin deschiderea moştenirii se produce efectul juridic al transmiterii succesorale. Ea
prezintă o importanţă juridică deosebită, întrucît moştenitorii, indiferent dacă sînt moştenitori
legali sau testamentari, nu pot dobîndi nici un drept asupra patrimoniului succesoral pînă în
313
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momentul deschiderii moştenirii prin moarte, deoarece patrimoniul unei persoane fizice nu poate
fi transmis şi dobîndit decît la moartea titularului. De fapt, înainte de deschiderea moştenirii nici
nu se poate vorbi de moştenitori ori patrimoniul succesoral, persoana în viaţă fiind titularul
patrimoniului său, iar moştenitorii urmează să fie determinaţi numai la data deschiderii
moştenirii.
Potrivit art. 1440 CC al RM, succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice
sau declarării morţii ei de către instanţa de judecată. Moartea unei persoane fizice este un fapt
juridic care face, ca la data survenirii lui, patrimoniul celui decedat să se transmită, după anumite
reguli, unor persoane fizice în viaţă sau persoanei juridice în fiinţă.
Subliniem faptul că simpla declarare judecătorească a dispariţiei unei persoane fizice nu
are efect pentru deschiderea moştenirii, pentru că „ cel dispărut este socotit a fi în viaţă ”, dacă
nu a intervenit o hotărîre declarativă de moarte rămasă definitivă315.
Conform prevederilor art.52 alin.(3) din CC al RM, ziua morţii persoanei declarate
decedate se consideră ziua la care hotărîrea judecătorească privind declararea decesului ei a
rămas definitivă. Dacă persoana dispărută în împrejurări care prezentau o primejdie de moarte
sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui accident şi este declarată decedată,
instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului ziua morţii prezumate.
Totuşi pot să apară situaţii, cînd între ziua morţii persoanei şi ziua cînd hotărîrea
declarativă de moarte a rămas definitivă să existe un interval de timp astfel încît termenul de
acceptare a succesiunii să fie omis. De aceea considerăm, alături de autorul I.Tolstoi 316, că ar fi
mai corect a calcula termenul de acceptare a succesiunii din ziua cînd hotărîrea judecătorească de
declarare a morţii a rămas definitivă, ci nu din ziua indicată în aceasta ca fiind cea a morţii
persoanei fizice. În caz contrar, dacă termenul de acceptare a succesiunii este omis, se ridică
problema prelungirii acestuia, ca fiind omis din motive întemeiate, fapt ce poate conduce la
tergiversarea procedurii succesorale.
Din punct de vedere juridic, deschiderea succesiunii presupune cercetarea şi analiza a
două aspecte foarte importante: data şi locul deschiderii succesiunii.

4.1. Momentul deschiderii succesiunii
Potrivit alin.(2) art. 1440 CC al RM, momentul deschiderii succesiunii se consideră cel al
decesului persoanei care a lăsat moştenirea sau data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti
privind declararea morţii acestuia. În sensul dat, constatăm că, spre deosebire de CC al RSSM
din 1964 care, în art. 562, stabilea că data deschiderii succesiunii este ziua morţii celui ce a lăsat
315
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moştenirea, noul CC al RM reduce cuprinsul noţiunii de deschidere a succesiunii din punctul de
vedere al timpului, de la „ziua morţii” la „momentul morţii”. La prima vedere, această formulare
a textului pare a fi neînsemnată, dar în practică, punerea semnului egalităţii între „momentul
morţii” şi „ziua morţii” este de natură a modifica cercul de moştenitori legali.
Astfel, în literatura de specialitate317 s-a specificat că, în cazul în care drept criteriu de
stabilire a datei morţii se ia „ziua decesului”, pentru persoana fizică nu se va ţine cont de
intervalul de timp dintre decesele persoanelor cu vocaţie succesorală reciprocă care au murit în
aceeaşi zi, ele fiind considerate comorienţi. Iar dacă o persoană a decedat la orele 23 şi 50
minute, iar alta la 00 şi 05 minute, atunci aceste persoane nu se consideră comorienţi şi se
moştenesc una după cealaltă. Autorul citat acreditează această soluţie motivînd că în practică nu
este posibil întotdeauna să stai cu un cronometru la căpătîiul celor ce decedează, cu atît mai mult
cu cît moartea de multe ori survine în condiţii excepţionale (accidente, cataclisme, etc.).
Decesul persoanei trebuie confirmat prin documentele respective ale organelor de
înregistrare a actelor de stare civilă. Dacă decesul este confirmat prin declarare judecătorească, zi
a decesului defunctului se va considera ziua în care hotărîrea instanţei de declarare a morţii a
rămas definitivă, dacă în hotărîre nu este indicată altă zi.
Importanţa juridică a acestui act juridic constă în faptul că apariţia şi stingerea dreptului
de proprietate asupra bunurilor succesorale este determinată de momentul morţii, care include:
data, ora şi minutul survenirii acesteia.
Dacă persoanele care au vocaţie succesorală reciprocă au decedat în decursul aceleiaşi
zile, dar în interval de timp diferit, atunci persoana care a supravieţuit celeilalte, potrivit
prevederilor art. 1440 CC al RM, obţine capacitatea de succesor. Momentul decesului în interval
de timp diferit urmează să fie confirmat de către instituţia medicală competentă sau prin hotărîre
judecătorească definitivă de declarare a decesului.
În cazul comorienţilor - persoane care, avînd vocaţie succesorală reciprocă sau
unilaterală, decedează în aceeaşi împrejurare (accident aviatic, auto sau feroviar, naufragiu,
bombardament, cutremur de pămînt), fără a se putea constata dacă una a supravieţuit celeilalte,
considerîndu-se că ele au decedat simultan - patrimoniul fiecăruia va fi moştenit de propriii
succesori, deoarece aceste persoane nu pot fi moştenitori între ele, întrucît, nesupravieţuind una
faţă de cealaltă, nu au capacitate succesorală.
Sînt comorienţi şi persoanele declarate moarte de către instanţa de judecată în urma
dispariţiei fără veste în aceleaşi circumstanţe. În acest caz nu prezintă importanţă momentul
intrării în vigoare a hotărîrii privind declararea morţii acestor persoane (art.1442 CC al RM).
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Codecedaţii sînt persoanele cu vocaţie succesorală reciprocă sau unilaterală care
decedează în acelaşi timp (nu în aceeaşi împrejurare), fără a se putea stabili ordinea deceselor,
prezumîndu-se că au decedat concomitent. Astfel, sînt codecedaţi persoanele care au decedat în
aceeaşi zi, oră, dar nu şi în aceeaşi împrejurare, ci din cauza bolilor de care sufereau, iar
momentul morţii nu poate fi stabilit.
Persoanele sus-numite nu se moştenesc reciproc, deşi au capacitate succesorală, întrucît,
nesupravieţuind una celeilalate, nu au capacitate succesorală. Moştenirea lăsată de fiecare
comorient sau codecedat va fi culeasă de propriii moştenitori (art.1441 CC al RM ).
Însă, în afară de cazurile de moarte naturală, deschiderea succesiunii poate avea loc şi
atunci cînd moartea persoanei în cauză este declarată pe cale judiciară în urma dispariţiei fără
veste un timp îndelungat (conform art. 52 CC al RM mai mult de 3 ani) de la domiciliul acesteia,
precum şi în cazurile de dispariţie fără veste în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte
sau care dau temei de a presupune că moartea a fost cauzată de un accident.
Dacă există astfel de împrejurări pentru declararea morţii unei persoane, este suficient ca
termenul de absenţă să fie de 6 luni. Art. 52 CC al RM, care stabileşte modul de declarare a
morţii unui cetăţean, prevede de asemenea că, în cazurile de dispariţie a unei persoane în legătură
cu acţiunile militare, aceasta poate fi declarată decedată pe cale judecătorească numai după
scurgerea termenului de doi ani din ziua terminării acţiunilor militare.
Cei care pretind moştenirea vor trebui să dovedească moartea, precum şi data sau
momentul morţii celui la a cărui moştenire se consideră îndreptăţiţi. Dovada morţii şi a datei sale
se va face, după caz, prin actul de deces, întocmit în temeiul certificatului medical constatator al
decesului, eliberat de o unitate sanitară, sau prin hotărîre judecătorească de declarare a morţii,
rămasă definitivă, hotărîre care cuprinde şi data stabilită de judecată ca fiind aceea a morţii
(art.54 din Legea privind actele de stare civilă din 26.04.2001)318.
Dacă capacitatea succesorală se recunoaşte numai persoanelor care sînt în viaţă la data
deschiderii succesiunii (art.1433 CC al RM) şi dovada acestei existenţe trebuie să fie făcută de
cel care reclamă moştenirea, înseamnă că, în situaţia imposibilităţii dovedirii supravieţuirii,
drepturile succesorale nu pot fi recunoscute din lipsa capacităţii succesorale, urmînd ca
moştenirile să fie considerate deschise în acelaşi moment pentru toate persoanele în cauză şi
deferite, separat, moştenitorilor fiecăreia dintre persoanele decedate în acelaşi timp, fără ca - în
mod reciproc sau una dintre ele - să poată beneficia de moştenirea lăsată de cealaltă sau celelalte
persoane. De exemplu, dacă soţii – avînd vocaţie succesoarlă reciprocă şi ca moştenitori legali pe
părinţii lor - decedează în aceeaşi împrejurare, fără a se putea stabili care dintre ei a supravieţiut
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celuilalt, în lumina prezumţiei morţii concomitente, nici unul nu va putea moşteni în urma
celuilalt, deoarece nu se poate dovedi capacitatea succesorală a vreunuia dintre ei în momentul
morţii celuilalt soţ. Moştenirile lăsate de soţi vor fi culese, ca două moşteniri distincte, de către
părinţii fiecăruia319.
La examinarea litigiilor judiciare în cauzele despre moştenire se aplică normele dreptului
succesoral care funcţionau la momentul deschiderii succesiunii.
Cercul succesorilor, termenul acceptării succesiunii, patrimoniul succesoral şi ordinea
acceptării se stabilesc la momentul decesului persoanei care a lăsat moştenirea.
Stabilirea exactă a momentului morţii celui care lasă moştenirea prezintă o importanţă
practică din următoarele motive:
- în funcţie de acest moment, se fixează cercul de moştenitori legali şi testamentari;
- la această dată se stabileşte componenţa şi valoarea patrimoniului succesoral;
- de la această dată începe a curge termenul de 6 luni pentru opţiunea succesorală;
- pînă la această dată produce efecte acceptarea şi renunţarea la succesiune;
- în cazul unui conflict în timp al unor legi succesorale succesive, în funcţie de această
dată, se determină legea aplicabilă;
- de la această dată pot fi aplicate normele dreptului de moştenire;
- data deschiderii succesiunii marchează data pînă la care retroactivează acceptarea sau
renunţarea la moştenire;
- în cazul pluralităţii de moştenitori, data deschiderii succesiunii marchează ziua în care
începe starea de indiviziune.
Astfel, stabilirea cercului de moştenitori chemaţi să culeagă moştenirea se va efectua
conform normelor legale existente la data deschiderii succesiunii. Actele ulterioare deschiderii
succesiunii, cum ar fi acceptarea sau renunţarea la succesiune ori partajul averii succesorale, vor
fi guvernate de legea în vigoare la data săvîrşirii lor320.
4.2. Locul deschiderii succesiunii şi importanţa lui. Măsurile conservatorii
Potrivit art. 1443 din CC al RM, locul deschiderii succesiunii este ultimul domiciliu al
celui care a lăsat moştenirea, iar dacă acest domiciliu nu este cunoscut, locul unde se află
bunurile succesorale. Astfel, în legislaţia Republicii Moldova este indicat expres locul
deschiderii moştenirii.
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Conform alin.(1) din art.30 al CC al RM, domiciliul este locul unde un cetăţean îşi are
locuinţa sa statornică sau principală.
Locuinţă statornică înseamnă locul permanent de trai unde s-a stabilit persoana în virtutea
condiţiilor de viaţă. De exemplu, un tînăr specialist, venit după terminarea instituţiei de
învăţămînt într-o localitate, are ca domiciliu această localitate, ci nu localitatea în care s-a născut.
Locuinţa principală se stabileşte, conform opiniei autorilor S. Baieş şi N. Roşca, în cazul
în care persoana fizică, în virtutea diferiţilor factori, are domiciliu în mai multe locuri. De
exemplu, dacă persoana, din 12 luni ale anului, 3 luni locuieşte în Bălţi, 7 luni la Chişinău, iar 3
luni la Vulcăneşti, domiciliul ei va fi considerat cel de la Chişinău, aici locuind cel mai mult
timp321.
Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atîta timp cît nu şi-a stabilit un altul.
Cît priveşte minorii, înfiaţii sau persoanele aflate sub tutelă, aceştia îşi au domiciliul la casa
părinţilor, înfietorilor sau tutorilor lor.
Moştenirea imobilelor şi a dreptului la ele se stabileşte conform legislaţiei statului pe
teritoriul căruia se află aceste bunuri. În cazul în care cel ce lasă moştenirea nu a avut domiciliu
permanent în ţară sau în cazul cînd ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut, locul
deschiderii succesiunii este considerat locul unde se găsesc bunurile de bază ale moştenirii sau o
parte considerabilă a ei, indiferent de faptul dacă este cetăţean al Republicii Moldova sau
cetăţean străin.
Conform art. 1443 CC al RM, dacă bunurile succesorale se află în diferite locuri, cel al
deschiderii succesiunii va fi considerat locul unde se află cea mai valoroasă parte a bunurilor
imobile, iar dacă nu există bunuri imobile, se consideră locul unde se află partea principală ca
valoare a bunurilor mobile.
Considerăm că deschiderea moştenirii la ultimul domiciliu al defunctului a fost instituită
din considerente de ordin practic, lesne de înţeles, deoarece anume acolo se pot găsi, de obicei,
diverse documente ale celui care lasă moştenirea, pot fi adunate informaţii despre eventualii
moştenitori, precum şi despre patrimoniul succesoral.
După părerea noastră, norma enunţată mai sus va crea incontestabil, din punct de vedere
juridic, probleme în cazul stabilirii locului deschiderii succesiunii ce are importanţă pentru
desfăşurarea procedurii succesorale notariale şi pentru determinarea competenţei instanţei de
judecată în materie de moştenire.
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Practica judiciară demonstrază că problema cu care se confruntă instanţele judecătoreşti
este de a stabili dacă enunţurile din aceste acte oficiale pot fi contestate, dovedindu-se prin alte
mijloace de probă un alt loc al ultimului domiciliu al defunctului.
În doctrina juridică s-a conturat opinia potrivit căreia nimic nu împiedică să se
dovedească, prin orice mijloc de probă, că în fapt domiciliul unei persoane se află într-o altă
localitate decît acolo unde ea a fost înregistrată.
Cu alte cuvinte, noţiunea de domiciliu constituie o situaţie de fapt şi poate fi dovedită
prin orice mijloc de probă, pentru a stabili în mod real localitatea în care persoana fizică îşi are
locuinţa statornică şi principală.
Locul deschiderii succesiunii prezintă importanţă pentru a determina organele
competente teritoriale să rezolve diferite probleme privind moştenirea. Pentru stabilirea locului
deschiderii succesiunii ne interesează nu atît locul unde a decedat cel care lasă moştenirea şi nici
locul reşedinţei, ci ultimul său domiciliu.
5. Capacitatea succesorală
Pentru a putea moşteni, persoana trebuie să întrunească două condiţii, şi anume: să existe
la momentul deschiderii succesiunii şi să nu fie nedemnă de a succede.
Pot fi moştenitori:
a) în cazul succesiunii testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la momentul
decesului celui ce a lăsat moştenirea, precum şi cele care au fost concepute în timpul vieţii celui
ce a lăsat moştenirea şi s-au născut vii după decesul acestuia, indiferent de faptul dacă sînt sau nu
copiii lui, precum şi persoanele juridice care au capacitate juridică civilă la momentul decesului
celui ce a lăsat moştenirea;
b) în cazul succesiunii legale, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului
celui ce a lăsat moştenirea, precum şi copiii celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul vieţii
lui şi născuţi vii după decesul acestuia.
Totodată, urmează de menţionat că, în temeiul legii, la cererea părţilor, capacitatea
succesorală a copilului conceput se stabileşte pe cale judecătorească, prin intermediul expertizei
medico-legale de concepere a copilului. În ce priveşte legislaţia Republicii Moldova, nu găsim
nici o prezumţie legală, care ar face dovada concepţiunii. Acest gol legislativ trebuie să înlăture
orice neînţelegere la capitolul dat în noul CC al Republicii Moldova. În legătură cu dovada
concepţiei, Codul familiei al Republicii Moldova stabileşte o prezumţie în acest sens în art.47
alin.(3) „copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 zile din momentul desfacerii
căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei are ca tată pe soţul (fostul soţ)
al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul”. Această prezumţie, prevăzută în Codul familiei, se
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referă la stabilirea paternităţii. Astfel pentru stabilirea capacităţii succesorale a copilului,
considerăm alături de alţi autori ca F.Deak şi I.Dogaru322 că prezumţia legală referitoare la
perioada concepţiei are vocaţie generală de aplicabilitate şi se impune a fi luată în consideraţie în
materie succesorală.
Deci, au capacitate succesorală numai persoanele care „se află în viaţă” în momentul
morţii celui ce a lăsat moştenirea. Reiese că nu au capacitate succesorală persoanele fizice care
nu sînt în viaţă la data deschiderii succesiunii şi persoanele juridice care au încetat să mai aibă
fiinţă. Deci, nu pot fi moştenitori persoanele fizice care nu mai sînt în viaţă la data deschiderii
moştenirii, şi anume: copilul născut mort, predecedaţii, comorienţii şi codecedaţii.
Pentru ca o persoană fizică sau juridică ori statul să aibă dreptul de a culege, în tot sau în
parte, moştenirea lăsată de o persoană fizică decedată, nu este suficient ca persoana care
pretinde moştenirea să aibă capacitate succesorală, ci mai este necesar ca ea să aibă chemare la
moştenire, fie în virtutea legii, fie în virtutea testamentului lăsat de defunct. Legea conferă
vocaţie (chemare) la moştenire rudelor defunctului (în anumite limite), inclusiv rudenia rezultată
din adopţie, soţului, supravieţuitor al defunctului şi statului. Noţiunea de vocaţie (chemare) la
moştenire are un dublu înţeles. În sensul ei general, ea desemnează vocaţia potenţială (eventuală)
a unor persoane de a culege moştenirea lăsată de o altă persoană. În acest sens se analizează, de
exemplu, vocaţia succesorală legală a rudelor în linie directă fără limită în grad ori principiul
reciprocităţii vocaţiei succesorale legale323. Dar noţiunea de vocaţie succesorală are şi un sens
concret (vocaţie efectivă, utilă), determinată prin devoluţiunea succesorală, cu ajutorul căreia se
selectează, dintre persoanele cu vocaţie succesorală generală, acele persoane care vor culege
efectiv moştenirea lăsată de defunct.
Rudele cu vocaţie succesorală legală generală nu sunt chemate toate împreună şi deodată
la moştenire. Dacă toate rudele cu vocaţie generală ar fi chemate împreună şi deodată la
moştenire, „ averile succesorale s-ar fărîmiţa în părţi de o valoare neînsemnată, iar instituţia
moştenirii nu şi-ar mai putea îndeplini rosturile ei social-economice”324; pe de altă parte, nu s-ar
ţine seama de caracterul diferit al legăturilor de afecţiune dintre cel care lasă moştenirea şi rudele
sale”325. Pentru a se evita asemenea consecinţe, în cadrul devoluţiunii legale a moştenirii,
legiuitorul a instituit o anumită ordine de chemare concretă la moştenire a rudelor defunctului.
Prin urmare, pentru ca o persoană să fie chemată efectiv la moştenire, în temeiul legii,
deci să aibă vocaţie legală concretă, nu este suficient să facă parte din categoria moştenitorilor
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legali, cu vocaţie generală, ci trebuie să mai fie îndeplinită şi o condiţie negativă, şi anume - să
nu fie înlăturată de la moştenire de o altă persoană, cu vocaţie generală, dar chemată de lege în
rang preferabil, deci care are şi vocaţie concretă, utilă.
6. Nedemnitatea succesorală
Capacitatea succesorală este o stare juridică stabilită de lege, care atrage după sine
sancţiunea civilă a decăderii din dreptul de a moşteni faţă de persoana care ar fi avut vocaţie
succesorală.
Succesorul testamentar sau legal poate fi declarat nedemn, dacă:
- a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe,
exprimate în testament, a celui ce a lăsat moştenirea dacă aceste circumstanţe sînt constatate de
instanţa de judecată;
- a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi
a contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotei
succesorale ale tuturor acestora.326
Nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti, care, la
data deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi
copiii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei
de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea.
Circumstanţele menţionate trebuie să fie constatate prin hotărîre judecătorească.
Acţiunea poate fi intentată, de persoana pentru care decăderea succesorului nedemn din
dreptul la succesiune are consecinţe patrimoniale, în termen de un an de la data deschiderii
moştenirii.
Reprezentarea persoanei declarate nedemne nu se admite.
Din cele expuse pot fi deduse următoarele caractere juridice ale nedemnităţii succesorale:
- se aplică numai în cazul săvîrşirii faptelor stabilite la art.1434 din Codul civil;
- operează doar în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile, prin care persoana este
declarată succesor nedemn;
- se aplică şi produce efecte juridice atît pentru persoana declarată nedemnă, cît şi pentru
moştenitorii săi;
- nedemnitatea se extinde numai faţă de moştenirea persoanei culpabile de săvîrşirea unor
acţiuni ce atrag decăderea din dreptul la succesiune;
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- cel ce lasă moştenire poate absolvi (ierta) succesorul nedemn, prin dispoziţie
testamentară.
Nedemnitatea (nevrednicia) succesorală este decăderea de drept a moştenitorului legal
din dreptul de a culege o moştenire determinată, inclusiv rezerva la care ar fi avut dreptul din
această moştenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de cel care lasă moştenirea
sau faţă de memoria acestuia şi faţă de moştenitorii acestuia.
Nedemnitatea succesorală constituie o sancţiune, deoarece stopează realizarea vocaţiei
succesorale pentru anumite cazuri327. Ea va fi aplicabilă numai în cazul săvîrşirii faptelor expres
determinate de lege, această normă avînd un caracter imperativ. Sancţiunea se aplică şi produce
efecte doar pentru autorul faptei. Aplicarea sancţiunii nu poate fi extinsă la alte moşteniri,
nedemnul fiind înlăturat numai de la moştenirea persoanei faţă de care a săvîrşit fapte nedemne.
La fel, sancţiunea nedemnităţii se va aplica doar pentru faptele săvîrşite cu intenţie (vinovăţie).
7. Principiile generale ale transmisiunii legale a moştenirii
Transmisiunea succesorală legală este bazată pe relaţiile de rudenie dintre cel ce lasă
moştenirea şi moştenitorii săi. Prin rudenie se înţelege existenţa legăturii de sînge bazată pe
descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un
ascendent comun (art.45 Codul familiei).
Rudenia este de două feluri: rudenie în linie directă şi rudenie în linie colaterală.
Rudenia în linie dreaptă este descendentă şi ascendentă.
Rudenia în linie dreaptă se stabileşte după numărul naşterilor, iar în linie colaterală –
după numărul naşterilor, urcînd de la una dintre rude (persoana pentru care se stabileşte rudenia)
pînă la ascendentul comun şi coborînd de la acesta pînă la cealaltă rudă (persoana faţă de care se
stabileşte rudenia)328.
Luînd în consideraţie persoana celui ce lasă moştenirea şi în funcţie de aproprierea sau
depărtarea de el a rudelor sale, legiuitorul a stabilit o anumită ordine de chemare la moştenire,
instituind două criterii tehnico-juridice, şi anume: clasa de moştenitori şi gradul de rudenie.
Clasa de moştenitori reprezintă grupul de rude ale celui ce lasă moştenirea chemate la
moştenire într-o anumită ordine faţă de alte grupuri de rude dintr-o altă clasă de moştenitori329.
Prin art.1500 din Codul civil sînt stabilite trei clase de moştenitori legali.
Gradul de rudenie este distanţa dintre două rude, măsurată pe linia legăturii de rudenie,
după numărul naşterilor intervenite.

327

Macovei, D. Drept civil. Succesiuni. Iaşi: Chemarea, 1993, p. 15.
Macovei, D. Drept civil. Succesiuni. Iaşi: Chemarea, 1993, p. 35.
329
Macovei, D. Drept civil. Succesiuni. Iaşi: Chemarea, 1993, p. 34.
328

545

În baza criteriilor enumerate, pot fi distinse următoarele principii generale aplicabile
transmisiunii legale:
a) principiul priorităţii clasei de moştenitori
Acest principiu este reglementat în art.1501 din Codul civil. În conformitate cu acest
principiu, clasele de moştenitori sînt chemate să culeagă patrimoniul succesoral numai cîte una,
în ordinea de preferinţă stabilită de Codul civil. Astfel, clasa I de moştenitori este chemată să
culeagă patrimoniul succesoral, cu excluderea moştenitorilor din celelalte clase. Clasa a II-a vine
la moştenire în lipsa moştenitorilor de prima clasă şi exclude moştenitorii din clasa a III-a. Clasa
a III-a vine la moştenire în lipsa claselor I şi II.
b) principiul proximităţii gradului de rudenie între rudele din aceeaşi clasă
Conform acestui principiu, în cazul în care din cadrul aceleiaşi clase fac parte mai mulţi
moştenitori, rudele de grad mai apropiat cu cel ce lasă moştenirea îi înlătură de la succesiune pe
cei de grad mai îndepărtat.
Acest principiu se aplică exclusiv în privinţa ascendenţilor ordinari.
Astfel, în clasa a III-a, bunicii celui ce lasă moştenire, rude de gradul al II-lea, vor
înlătura de la moştenire pe străbunici, rude de gradul al III-lea. Prin urmare, vocaţia concretă la
moştenire în cadrul aceleiaşi clase depinde de apropierea gradului de rudenie.
c) principiul egalităţii
În conformitate cu acest principiu, rudele de acelaşi grad chemate la moştenire împart
moştenirea în părţi egale. Soţul supravieţuitor, fiind moştenitor de clasa I, va culege o cotă egală
cu copiii şi părinţii celui ce lasă moştenire.
8. Clasele de moştenitori legali
Moştenitori de clasa I chemaţi la moştenire sînt descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat
moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi
ascendenţii privilegiaţi (părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea (art.1500 alin.(1) lit.a) Cod
civil).
Din categoria descendenţilor fac parte:
- copiii din căsătoria celui ce lasă moştenirea, inclusiv copilul conceput la momentul
deschiderii moştenirii, dacă se va naşte viu, indiferent de faptul că ulterior a decedat şi indiferent
de termenul în care s-a aflat în viaţă;
- copiii celui ce lasă moştenirea din afara căsătoriei, dacă în privinţa lor este stabilită
paternitatea, în condiţiile legii;
- copiii înfiaţi, în conformitate cu legea.
Descendenţii pot culege moştenirea în nume propriu sau prin reprezentare.
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Ascendenţii privilegiaţi sînt părinţii – tatăl şi mama – celui ce lasă moştenirea, din
căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.
Ascendenţii privilegiaţi pot avea vocaţie succesorală doar în nume propriu.
Soţul supravieţuitor este moştenitor de clasa I.
Pentru a avea dreptul la moştenire, soţul supravieţuitor trebuie să aibă calitatea de soţ la
data deschiderii moştenirii.
Soţul supravieţuitor poate pierde calitatea de moştenitor dacă există motive pentru
declararea nulităţii căsătoriei sau dacă cel ce a lăsat moştenirea a înaintat în acest sens o acţiune
în instanţa de judecată.
Soţul supravieţuitor poate fi privat de dreptul la moştenire, dacă s-a despărţit cu cel ce
lasă moştenirea cu cel puţin 3 ani înainte de data deschiderii moştenirii (art.1502 Cod civil).
Soţul supravieţuitor vine la moştenire în nume propriu, nu şi prin reprezentare.
Toţi moştenitorii de clasa I pot avea calitate de moştenitori rezervatari, dacă la data
deschiderii moştenirii sînt incapabili de muncă.
Dacă cel ce lasă moştenirea nu are moştenitori de clasa I, la moştenire vin moştenitori din
clasa a II-a.
Din clasa a II-a de moştenitori fac parte: colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi
ascendenţii ordinari (bunicii, atît din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat
moştenirea (art.1500 alin.(1) lit.b) Cod civil).
Colateralii privilegiaţi sînt fraţii şi surorile, precum şi descendenţii acestora pînă la gradul
IV inclusiv (nepoţi şi strănepoţi de frate - soră). Aceştia vin la moştenire prin reprezentare.
Fraţii şi surorile celui ce a lăsat moştenirea pot fi din aceeaşi căsătorie sau căsătorii
diferite, din afara căsătoriei sau adopţiei.
Ascendenţii ordinari sînt bunicii şi străbunicii, fără limită de grad. Ascendenţii ordinari
culeg moştenirea de rudenie cu cel ce lasă moştenirea.
Ascendenţii ordinari pot veni la moştenire doar în nume propriu şi nu pot avea calitatea
de moştenitori rezervatari.
Clasa a III-a de moştenitori o constituie colateralii ordinari (unchii şi mătuşele) celui ce a
lăsat moştenirea, precum şi verii primari (art.1500 alin.(1) lit.c) Cod civil). Ultimii pot veni la
moştenire şi prin reprezentare (art.1500 alin.(3) lit.b) Cod civil).
Colateralii ordinari pot fi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adopţie. Ei pot veni la
moştenire în nume propriu, iar verii primari prin reprezentare.330
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a) Descendenţi, în sensul art.1500 CC al RM, sînt fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea,
cei născuţi vii după decesul lui şi cei înfiaţi.
Legea (art.1500 CC al RM) include în categoria descendenţilor şi pe înfiaţi. Prin înfiere
sau adopţie, copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în
familia adoptatorului, unde urmează a fi crescut ca un copil firesc al acestora.
Adopţia dă naştere rudeniei civile, care se naşte între adoptat şi descendenţii acestuia, pe
de o parte, şi adoptator şi rudele sale, pe de altă parte. Rudenia creată prin adopţie este asimilată
cu rudenia firească. Prin urmare, copilul adoptat va avea aceleaşi drepturi succesorale ca şi un
copil firesc al adoptatorului, totodată pierzînd vocaţia succesorală asupra moştenirii lăsate de
părinţii săi naturali.
Conform art.132 CF al RM, adoptatorul şi descendenţii lui, în raport cu părinţii adoptivi
şi rudele acestora, iar adoptatorii şi rudele acestora, în raport cu copii adoptaţi şi descendenţii lor,
sînt asimilaţi în drepturi şi obligaţii personale nepatrimoniale şi patrimoniale cu rudele fireşti.
Adoptatul pierde drepturile personale nepatrimoniale şi patrimoniale şi este liber de îndeplinirea
obligaţiilor faţă de părinţii săi fireşti şi rudele acestora (art.132 alin.(2),(3) CF al RM).
b) Soţul supravieţuitor. Legea porneşte de la principiul că numai căsătoria încheiată la
organele de stare civilă dă naştere la drepturi şi obligaţii juridice între soţi (art. 9 CF al RM). De
aceea numai persoana care a fost căsătorită legal cu cel despre a cărui moştenire este vorba are
vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de soţul predecedat.
Însă se admit şi unele excepţii de la această regulă331. Ele se referă la persoanele care
duceau trai comun, dar nu au înregistrat căsătoria, întrucît legislaţia în vigoare pe timpul cînd şiau întemeiat familia nu cerea înregistrarea căsătoriei şi ei au considerat suficient celebrarea
religioasă sau recunoaşterea efectelor juridice ale raporturilor conjugale de fapt. Astfel, a fost
asimilată unei căsătorii legale, care îi conferă soţului supravieţuitor vocaţie succesorală, căsătoria
încheiată prin ritual religios, înainte de înfiinţarea organelor sovietice de stare civilă. Totodată, în
literatura de specialitate este menț ionată informaţia că, prin Ukazul din 28 noiembrie 1946,
Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM a dispus să fie considerate valabile căsătoriile încheiate
pînă la 28 iunie 1940 în conformitate cu legile ce erau pe atunci în vigoare pe teritoriul
Basarabiei332. Cu o căsătorie legală au fost asimilate şi raporturile conjugale de fapt, apărute pînă
la 8 iulie 1944, dacă unul dintre soţi a încetat din viaţă înainte de această dată sau a murit ulterior
raporturilor amintite, urmînd a fi recunoscute printro hotărîre judecătorească. Necesitatea
îndeplinirii condiţiei privind calitatea de soţ la data deschiderii succesiunii face ca cei care
trăiesc în concubinaj să nu aibă vocaţie succesoarlă reciprocă, oricît de îndelungat ar fi
331
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concubinajul. Astfel, Colegiul civil al Curţii de Apel, prin decizia nr.2-1354, a statuat în acest
sens că, deoarece conform art.9 alin.(2) CF al RM drepturile şi obligaţiile soţilor iau naştere din
momentul înregistrării căsătoriei, raporturile de concubinaj nu pot fi puse la baza primirii
succesiunii333.
Deci, concubinajul - convieţuirea a două persoane, nu conferă concubinului
supravieţuitor vocaţie succesorală legală la moştenirea concubinului precedent.
Calitatea de soţ se poate pierde prin divorţ şi, odată cu divorţul, dispare şi afecţiunea
presupusă a defunctului, care legitimează dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.
Potrivit art.39 alin.(1) din CF al RM, în cazul desfacerii căsătoriei la oficiul de stare
civilă, aceasta încetează din ziua înregistrării divorţului, iar în cazul desfacerii căsătoriei pe cale
judecătorească - din ziua cînd hotărîrea instanţei judecătoreşti a rămas definitivă, iar potrivit art.
166 alin.(6) din CF, căsătoria desfăcută pe cale judecătorească pînă la intrarea în vigoare
( 24.04.2001) a acestui cod se consideră desfăcută de la data înregistrării divorţului la oficiul de
stare civilă.
Nu produce efecte juridice în privinţa fiecăruia dintre soţi nu numai căsătoria
neînregistrată, ci şi o căsătorie înregistrată, dar care, în virtutea art. 41-44 CF al Republicii
Moldova, este considerată nulă, ca fiind încheiată cu o persoană lipsită de capacitatea de
exerciţiu sau cu o persoană care este deja căsătorită etc. Căsătoria celui ce a lăsat moştenirea,
după moartea acestuia, poate fi declarată nulă, la cererea persoanelor interesate (art. 42 al CF
RM)334.
Conform art.1503 CC al RM, soţul supravieţuitor pierde dreptul la succesiune dacă au
existat motive pentru declararea nulităţii căsătoriei şi testatorul a intentat în acest sens o acţiune
în instanţa de judecată.
Potrivit art.1502 CC al RM, soţul supravieţuitor poate fi privat de dreptul la succesiune
legală dacă prin hotărîre judecătorească se confirmă că, de facto, căsătoria cu cel ce a lăsat
moştenirea a încetat cu trei ani înainte de deschiderea moştenirii şi soţii au locuit separat.
Potrivit legislaţiei în vigoare, soţul supravieţuitor vine la moştenire în nume propriu şi nu
prin reprezentare, este moştenitor rezervatar dacă este incapabil de muncă.
c) Ascendenţii privilegiaţi

sînt moştenitorii de clasa întîi, indiferent de vîrstă şi

capacitate de muncă. În categoria ascendenţilor privilegiaţi intră părinţii defunctului, adică mama
şi tatăl acestuia. Ei vor fi chemaţi la succesiune, indiferent de faptul dacă de cujus s-a născut din
căsătorie sau din afara căsătoriei. De asemenea, categoria ascendenţilor privilegiaţi include şi
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adoptatorii defunctului. Ascendenţii privilegiaţi nu pot veni la moştenire prin reprezentare, spre
deosebire de descendenţii în privinţa cărora reprezentarea se aplică la infinit.
Deoarece drepturile succesorale ale părinţilor sînt expres reglementate de Codul civil al
Republicii Moldova, în această privinţă nu se ridică mari probleme.
Din prevederile art.1434 CC al RM, rezultă că părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti,
care, la data deschiderii succesiunii nu sînt restabiliţi în aceste drepturi, precum şi părinţi
(adoptatori), care s-au eschivat cu rea-credinţă de la obligaţia de întreţinere a celui ce a lăsat
moştenirea, dacă această circumstanţă a fost constatată de instanţa de judecată, nu pot fi
succesori legali ai copiilor lor.
Ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenire numai în nume propriu, nu şi pe calea
reprezentării.
8.1 Clasa a doua de moştenitori legali
Din clasa a doua de moştenitori legali, conform art.1500 alin.(1) lit. b) CC al RM, fac
parte colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile celui despre a cărui moştenire este vorba) şi
ascendenţii ordinari (bunicul şi bunica celui despre a cărui moştenire este vorba atît din partea
tatălui, cît şi din partea mamei).
Din acestă prevedere legală rezultă că a doua clasă de moştenitori legali, la fel ca şi
prima, este una mixtă, cuprinzînd colateralii privilegiaţi, precum şi ascendenţii ordinari.
A. În categoria colateralilor privilegiaţi se includ fraţii şi surorile defunctului, precum şi
descendenţii acestora pînă la gradul patru de rudenie cu defunctul inclusiv, adică nepoţi şi
strănepoţi de frate (soră). Aceasta rezultă din coroborarea prevederilor art.1500 alin.(1) lit.b) CC
al RM cu art. 1500 alin.(3) lit. b) CC al RM. Este irelevant, dacă rudenia rezultă din căsătorie sau
din afara căsătoriei. Colaterlaii privilegiaţi pot fi reprezentaţi la moştenire de descendenţii lor. Ei
însă nu sînt rezervatari.
B. Ascendenţii ordinari. Din categoria ascendenţilor ordinari, în sensul art.1500 alin.(1)
lit.b) CC al RM, fac parte bunicii, atît din partea tatălui, cît şi din partea mamei, ai celui ce a lăsat
moştenirea, precum şi străbunicii acestuia la infinit (art.1500 alin.(2) CC al RM ).
Ca şi în cazul celorlalţi moştenitori, este indiferent dacă legătura de rudenie dintre
defunct şi ascendenţii săi ordinari izvorăşte din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.
Ascendenţii ordinari succed numai în nume propriu, deoarece reprezentarea succesorală
nu este posibilă în linia ascendentă. Ei înlătură de la succesiune pe toţi ceilalţi colaterali, cu
excepţia fraţilor şi surorilor defunctului sau descendenţii acestora.
Ascendenţii ordinari de gradul cel mai apropiat vor înlătura de la moştenire pe
ascendenţii mai îndepărtaţi în grad (de exemplu, bunicii exclud pe străbunici etc.). Ascendenţii
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ordinari din acelaşi grad vor moşteni în nume propriu şi în mod egal. Chiar dacă sînt mai mulţi
ascendenţi egali în grad, dar unii în linie paternă şi alţii în linie maternă, succesiunea nu se va
împărţi pe linii, ci se va împărţi în mod egal între ascendenţi, fiecare moştenind în nume propriu.
Cînd ascendenţii ordinari vin singuri la succesiune, adică în absenţa altor moştenitori,
inclusiv a soţului supravieţuitor, ei vor culege integral moştenirea pe care o vor împărţi în mod
egal.
8.2 Clasa a treia de moştenitori: colateralii ordinari
Acestă clasă cuprinde pe unchii, mătuşile celui care lasă moştenirea.
Şi în cazul colateralilor ordinari este indiferent dacă rudenia dintre aceştia şi defunct este
din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie.
În cazul în care nu există moştenitori din primele două clase sau dacă aceştia sînt
nedemni sau renunţători, legea cheamă la moştenire clasa a treia de moştenitori, adică rudele
colaterale ale celui care lasă moştenirea şi care nu sînt fraţi sau surori, sau descendenţi ai
acestuia.
Colateralii ordinari pot veni la moştenire atît în nume propriu, cît şi prin reprezentare.
Astfel, potivit art.1500 alin.(3) lit.b) CC al RM, se admite reprezentarea colateralilor ordinari
pînă la verii primari.
Între colateralii ordinari moştenirea se împarte în părţi egale. Dacă există colaterali
ordinari de grade de rudenie diferite, cei mai apropiaţi în grad îi vor înlătura pe cei mai depărtaţi.
8.3 Moştenitorii rezervatari
Conform prevederilor art.1505 CC al RM, succesorii de clasa întîi inapţi de muncă au
dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din
cota ce li s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezerva succesorală).
Rezerva succesorală este acea parte din patrimoniul celui ce lasă moştenirea la care
moştenitorii au dreptul în virtutea legii, împotriva voinţei defunctului manifestată prin dispoziţii
testamentare pentru cauză de moarte.
Caracterele juridice ale rezervei succesorale sînt: a) rezerva este o parte a moştenirii, deci
are caracter succesoral, ce se atribuie moştenitorilor rezervatari împotriva voinţei defunctului; b)
rezerva are caracter imperativ. Cercul moştenitorilor rezervatari şi cuantumul rezervei sînt
stabilite imperativ de lege, neputînd fi modificate prin voinţa celui care lasă moştenirea; c)
rezerva are caracter propriu. Dreptul la rezervă este un drept propriu, născut în persoana
moştenitorilor rezervatari la data deschiderii moştenirii, iar nu dobîndit de la defunct prin
succesiune; d) dreptul la rezervă în natură. Întrucît rezerva este o parte din moştenire,
551

moştenitorii rezervatari au dreptul la rezervă, în principiu, în natură, ci nu sub forma
echivalentului în bani. Ei îşi valorifică dreptul la rezervă nu în calitate de creditori ai unei
creanţe, ci în calitate de proprietari (coproprietari) în indiviziune de bunuri. Dacă prin testament
se aduce atingere rezervei, ea va trebui reîntregită în natură, iar nu prin echivalent bănesc; e)
rezerva are caracter colectiv. În cazul în care există o pluralitate de moştenitori rezervatari - de
exemplu, doi fii - rezerva lor se determină şi se atribuie în mod global, colectiv; f) rezerva este
indisponibilă335.
Criteriul de stabilire a incapacităţii de muncă a fost determinat în pct.48 al Hotărîrii
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din
03.10.2005: sînt inapte de muncă persoanele care au atins vîrsta de pensionare pentru limita de
vărstă, invalizii de gradul 1, 2 şi 3, inclusiv invalizii din copilărie, indiferent de faptul dacă le
este stabilită pensia pentru limită de vîrstă sau invaliditate, precum şi copiii pînă la împlinirea
vîrstei de 18 ani336, însă este susţinută şi ideea de modificare a criteriului de stabilire a
incapacităţii de muncă, ţinînd cont de condiţiile admiterii în şcolile medii, tehnico-profesionale,
în şcolile medii de specialitate şi instituţiile de învăţămînt superior referitor la considerarea
elevilor pînă la absolvirea acestor instituţii, dar nu mai mult decît pînă la 23 de ani, drept
persoane inapte de muncă (art.32 din Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea cu
pensii de stat în Republica Moldova).
Incapacitatea de muncă se va dovedi prin carnetul de invaliditate, carnetul de pensionar şi
certificatul de naştere pentru dovedirea minoratului sau atingerii vîrstei de pensionare pentru
limită de vîrstă. Faptul că persoana inaptă de muncă nu a fost întreţinută de către defunct, se află
în altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru a recunoaşte persoana respectivă ca moştenitor
rezervatar337.
Cota din rezerva succesorală constituie o doime din cota ce s-ar fi cuvenit fiecărui
succesor legal în caz de succesiune legală (art.1505 CC al RM).
Deşi rezerva este o parte a moştenirii, dreptul la rezervă este un drept propriu, născut în
persoana moştenitorilor rezervatari la data deschiderii succesiunii, şi nu un drept dobîndit de la
defunct pe cale succesorală. Cu toate acestea, în situaţia în care moştenitorul rezervatar a decedat
înainte să fi reuşit să accepte rezerva succesorală, acest drept se va transmite prin moştenire
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succesorilor legali ai titularului dreptului la rezervă succesoală. În acest caz nu este necesar ca
moştenitorii lui să întrunească condiţiile pentru calitatea de moştenitor rezervatar.
Mărimea rezervei succesorale se determină în funcţie de întregul patrimoniu succesoral,
inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului (art.1507 CC al RM).
Moştenitorul rezervatar poate fi decăzut din dreptul la rezerva succesorală în baza
temeiurilor prevăzute de art.1434 CC al RM. Testatorul, în timpul vieţii sale, dispune de dreptul
de a priva moştenitorul legal de cota din rezerva succesorală prin înaintarea unei acţiuni în acest
sens, în baza art.1513 CC al RM. Decăderea din dreptul la rezerva succesoarală poate avea loc
doar în baza hotărîrii judecătoreș ti de constatare a nedemnităț ii succesorale. Totodată, potrivit
art.1436 CC al RM, persoana culpabilă de săvîrș irea unor acț iuni poate fi chemată în pofida
acestui fapt la moştenire, dacă cel care lasă moș tenirea a iertat-o, exprimînd acest lucru în mod
expres în testament.
9. Reprezentarea şi condiţiile reprezentării succesorale
Reprezentarea succesorală reprezintă un beneficiu al legii în virtutea căruia un moştenitor
legal (sau mai mulţi) de un grad mai îndepărtat, numit reprezentant – urcă în gradul, locul şi
dreptiurile ascendentului său numit reprezentat – care este decedat la deschiderea moştenirii,
pentru a culege partea ce i s-ar fi cuvenit acestuia, dacă s-ar mai fi aflat în viaţă. Utilitatea
reprezentării constă în faptul, că pentru efectele pe care le produce, înlătură unele consecinţe ale
principiului egalităţii între rudele de acelaşi grad.
Reprezentarea succesorală se aplică:
- în privinţa descendenţilor copiilor defunctului pînă la infinit;
- în privinţa descendenţilor din fraţi şi surori, pînă la al IV-lea grad inclusiv;
- în privinţa descendenţilor unchilor şi mătuşelor, pînă la al IV-lea grad inclusiv.
Reprezentarea succesorală se admite dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
1) cel reprezentat să fie decedat la data deschiderii moştenirii;
2) locul celui reprezentat să fie un loc util;
3) reprezentantul să îndeplinească toate condiţiile pentru a culege moştenirea celui ce a
lăsat moştenirea.
În cazul reprezentării succesorale, indiferent de numărul reprezentanţilor, aceştia au
dreptul numai la o parte din moştenirea care s-ar fi cuvenit ascendentului lor, dacă acesta s-ar fi
aflat în viaţă. Astfel, în cazul reprezentării succesorale, împărţirea moştenirii nu se face pe
capete, în părţi egale la cîţi moştenitori vin la moştenire, ci pe tulpini. Prin tulpină se înţelege
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ascendentul care a decedat înaintea deschiderii moştenirii şi care este reprezentat de către
descendenţii săi.338
Moştenitorii, care culeg moştenirea prin intermediul reprezentării, dobîndesc atît drepturi,
cît şi obligaţii în raport cu vocaţia succesorală a fiecăruia. Ei pot accepta sau renunţa la moştenire
în ordinea şi termenul stabilit de lege.
10. Dreptul statului asupra moştenirii vacante.
Devoluţiunea legală a moştenirii ar fi incompletă, dacă în actele normative nu s-ar indica
cui îi revine moştenirea în cazul în care nu vor rămîne moştenitori legali din nici o clasă. În acest
sens, Titlul IV, Cartea IV a CC al RM întitulat „Succesiunea vacantă” stabileşte în art.1515
alin.(1) că patrimoniul succesoral trece în proprietatea statului în baza dreptului de moştenire
asupra unui patrimoniu vacant, dacă nu există nici succesori testamentari, nici legali sau dacă
nici unul din succesori nu a acceptat succesiunea sau dacă toţi succesorii sînt privaţi de dreptul la
succesiune.
Din sensul acestei dispoziţii rezultă că patrimoniul succesoral trece în proprietatea
statului în cazul în care nu există moştenitori testamentari sau legali, sau dacă aceştia nu au
acceptat moştenirea sau au renunţat la ea, fie că sînt privaţi de dreptul de a moşteni.
Statul, spre deosebire de ceilalţi moştenitori, nu are dreptul de a renunţa la moştenirea
vacantă.
Astfel, statul, după expirarea termenului de 6 luni de la deschiderea moştenirii, prin
intermediul organului financiar, solicită notarului eliberarea certificatului de succesiune vacantă.
Statul, ca şi ceilalţi moştenitori, răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea în limitele
activului succesoral.
Constatatrea faptului că o succesiune este vacantă se face prin eliberarea unui certificat
de succesiune vacantă339.

11. Caracterele juridice ale transmisiunii testamentare.
Prin moştenirea testamentară se recunoaşte dreptul oricărei persoane de a dispune liber
pentru cauză de moarte, prin manifestarea ultimei voinţe, de totalitatea bunurilor sale sau de o
parte din ele (art.1449 Cod civil).

338

Suporturi de curs, Cartea III, Institutul Naț ional al Justiț iei. Autori: Sergiu Băieș u, Nicolae Roș ca, Ala
Climova, Anastasia Pascari, Elena Mihailenco. Chiș inău: 2008, p. 176
339

Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1007- XV din 06.06.2002, în vigoare din 12.06.2002. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002, p. 299.

554

Moştenirea testamentară are prioritate faţă de moştenirea legală, ultima avînd doar o
funcţie de suplinire, normele ei fiind aplicabile în cazul în care persoana nu a dispus prin
testament cu privire la bunurile sale sau o parte din ele au rămas netestate340.
Libertatea persoanei de a dispune prin testament este limitată doar în partea în care se
încalcă interesele categoriei de moştenitori, prevăzută la art.1505 din Codul civil, materializată în
rezerva succesorală, parte indispensabilă a succesiunii.
Testamentul constituie un act juridic prin care o persoană poate dispune pentru cauză de
moarte.
Conform art.1449 din Codul civil, testamentul este definit ca fiind un act juridic solemn,
unilateral, revocabil şi personal, prin care testatorul dispune cu titlu gratuit pentru cauză de
moarte de toate bunurile sale sau de o parte din ele.
În privinţa testamentelor întocmite pînă la intrarea în vigoare a noului Cod civil, se aplică
regulile cu privire la valabilitatea testamentului şi a actelor juridice în vigoare la data întocmirii
testamentului. Astfel, în cazul unui litigiu cu privire la valabilitatea testamentului, întocmit pînâ
la 12.06.2003, se vor aplica prevederile cu privire la valabilitatea testamentelor şi a actelor
juridice care au fost stabilite prin Codul civil din 1964341.
Dat fiind faptul că legea anterioară recunoştea doar testamentul autentic şi testamentul
asimilat celui autentic, testamentele întocmite pînă la 12.06.2003, în altă formă decît autentică
sau asimilată celei autentice, adică olograf sau mistic, nu au valoare juridică.
Potrivit prevederilor legale, testator poate fi doar persoana cu capacitate de exerciţiu
deplină, nefiind în drept să întocmească testament prin reprezentant.
Testamentul are următoarele caractere juridice:
a) testamentul este un act juridic, care consemnează o manifestare de voinţă a testatorului
cu intenţia de a produce efecte juridice.
Prin urmare, testatorul, folosind forma juridică a testamentului, va putea dispune pentru
cauză de moarte de toate bunurile sale sau de o parte din ele. Pentru a fi valabil, testamentul
trebuie să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de lege pentru orice act juridic, precum şi
cele speciale, de formă, pentru fiecare fel de testament;342
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b) testamentul este un act juridic unilateral, deoarece exprimă o singură voinţă a
testatorului, generatoare de efecte juridice, indiferent de manifestarea de voinţă a viitorilor
moştenitori;
c) testamentul este un act juridic cu titlu gratuit;
d) testamentul este un act juridic personal, nefiind susceptibil de a fi încheiat prin
reprezentant şi nici nu pot dispune două persoane printr-un singur testament;
e) testamentul este un act juridic solemn, astfel, pentru a produce efecte juridice, voinţa
testatorului trebuie să fie exprimată în una din formele prevăzute de lege;
f) testamentul este un act juridic pentru cauză de moarte, deoarece produce efecte juridice
doar odată cu decesul testatorului;
g) testamentul este un act juridic revocabil, testatorul dispunînd de dreptul de a reveni
oricînd asupra conţinutului acestuia, de al modifica ori de a-l revoca;
Ansamblul caracterelor juridice ale testamentului ne permite să concluzionăm că
testamentul este un act juridic excepţional şi complex, fiind guvernat de reguli generale de fond
şi de formă, precum şi de cele speciale, reguli ce rezultă din condiţiile de validitate a acestuia.
12. Condiţiile generale de fond şi de formă pentru validitatea testamentului
Pentru ca testamentul, ca act juridic, să fie valabil, el trebuie să întrunească condiţiile
generale de fond şi de formă, precum şi cele specifice fiecărui fel de testament.
Condiţiile de fond
Testamentul, ca act juridic, trebuie să îndeplinească condiţiile de validitate ale actului
juridic în general:
- capacitatea de a încheia actul juridic în cauză;
- consimţămîntul valabil exprimat;
- obiectul să fie licit, să fie determinat sau determinabil şi să se afle în circuitul civil;
- cauza să fie reală şi licită.
Testator poate fi doar persoana cu capacitate de exerciţiu deplină (art.1449 alin.(2) Cod
civil şi art.52 din Legea nr.1453/2002)343. Persoana, care a dobîndit capacitate de exerciţiu
deplină, în temeiul legii, de asemenea poate dispune prin testament.
Nu pot dispune prin testament minorii, persoanele declarate incapabile sau limitate în
capacitate de exerciţiu.
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Minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate avea calitatea de testator, doar dacă a dobîndit
capacitatea deplină de exrciț iu prin căsătorie sau i-a fost atribuită prin hotărîrea autorităț ii
tutelare sau hotărîrea judecătorească.
Testamentul încheiat de o persoană incapabilă se sancţionează cu nulitatea absolută.
Pentru validitatea testamentului, nu este suficient ca testatorul să aibă de «jure»
capacitate deplină de exerciţiu, fiind necesară şi responsabilitatea în fapt, adică să poată să
conştientizeze acţiunile sale, să le dirijeze, fiind în stare să aprecieze efectele juridice ale
acţiunilor sale.
Persoana care nu poate aprecia efectele juridice ale manifestării sale de voinţă din cauza
dereglărilor psihice, alienaţiei sau debilităţii mintale, stării vremelnice de inconştienţă, hipnozei,
beţiei alcoolice, folosirii de stupefiante etc. nu poate dispune prin testament.
Împrejurarea că testatorul nu avea discernămînt în momentul întocmirii testamentului se
poate dovedi prin orice mijloc de probă, chiar dacă declaraţia de voinţă a fost cuprinsă într-un
testament autentic. La examinarea unor astfel de pricini este necesar de a soluţiona chestiunea cu
privire la utilitatea dispunerii efectuării expertizei medico-legale sau psihiatrice post-mortem.
Pentru ca testamentul să fie valabil, consimţămîntul testatorului nu trebuie să fie viciat şi
să provină de la o persoană cu discernămînt.
Consimţămîntul poate fi alterat prin eroare, dol, violenţă sau leziune.
În cazul viciilor de consimţămînt sînt aplicabile regulile de drept comun344.
Persoana în favoarea căreia este întocmit un testament trebuie să fie determinată sau
determinabilă la momentul deschiderii succesiunii.
Concomitent, din sensul art.1454 al Codului civil, rezultă că dacă testatorul prin
testament nu a determinat concret persoana moştenitorului, dar a utilizat un diminutiv sau un
supranume, care reflectă o anumită trăsătură a acestuia, a aspectului său exterior, psihic, a unei
profesii sub care este cunoscut, testamentul este valabil. Însă, în cazul în care aceste caracteristici
sînt proprii mai multor persoane şi este imposibil de a stabili cui concret testatorul a avut intenţia
să transmită bunurile sale, potrivit prevederii legale menţionate, moştenitori în cote-părţi egale
vor fi recunoscute toate aceste persoane.
Bunurile testatorului pot constitui obiect al testamentului, dacă ele se află în circuitul
civil. Testatorul poate testa bunuri care nu există la momentul testării, iar în cazul legatului
testatorul poate testa şi un bun care nu va exista la data deschiderii moştenirii, dar care va putea
fi cumpărat de către executorul testamentar pentru executarea testamentului.
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Următoarea condiţie de validitate a testamentului o constituie cauza. Testamentul, ca şi
oricare alt act juridic, trebuie să aibă o cauză licită şi morală.
Testamentul inspirat de o cauză imorală se sancţionează cu nulitatea absolută.
b) Condiţiile generale de formă pentru validitatea testamentului
Pentru validitate, testamentul trebuie să îndeplinească şi condiţiile de formă generale,
comune tuturor testamentelor, precum şi condiţiile speciale de formă, pentru fiecare tip de
testament; în caz contrar, testamentul poate fi declarat nul (art.1469 alin.(3) Cod civil).
Condiţiile generale de formă pentru validitatea testamentului sînt următoarele:
- testamentul trebuie să fie scris;
- testamentul să reprezinte manifestarea de voinţă a unei persoane exprimată printr-un
înscris.
1) Forma scrisă a testamentului constituie o condiţie de validitate a testamentului, dar nu
o simplă condiţie de dovadă. Astfel, testatorul poate testa doar prin testament, încheiat în una din
formele prevăzute de lege.
Testamentul oral, făcut în prezenţa martorilor, atrage nulitatea absolută.
Atenţionăm că, în cazul în care a fost întocmit un testament olograf, cu respectarea
condiţiilor de formă generale şi speciale, stabilite de lege, însă, după decesul testatorului, o
persoană interesată a distrus sau a dosit testamentul, moştenitorul testamentar poate dovedi, prin
orice mijloc de probă, că testamentul a existat cu conţinutul pretins, dar din motivele invocate
nu-l poate prezenta.
2) Testamentul, fiind un act juridic unilateral şi revocabil, nu poate fi întocmit de două
sau mai multe persoane.
Nerespectarea condiţiilor generale de formă, precum şi a condiţiilor speciale de formă,
atrage nulitatea absolută a testamentului.
Dacă testamentul nu întruneşte condiţiile speciale de validitate a unei anumite forme
legale, testamentul se va putea considera valid în cazul în care va întruni condiţiile unei alte
forme de testament. Astfel, în cazul în care testamentul autentic sau mistic este întocmit cu
vicierea formei necesare, fapte poate să nu atragă nulitatea, dacă aceste testamente vor îndeplini
condiţiile de formă ale testamentului olograf, fiind scrise în întregime, datate şi semnate de către
testator.
13. Particularităţile testamentelor olograf, mistic, autentic şi ale celor asimilate
testamentului autentic
Conform art.1458 din Codul civil, testamentul poate fi întocmit în una din următoarele
forme de testament:
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-

olograf

-

autentic

-

mistic.

Prin lege sînt permise şi alte forme de testamente, asimilate celor autentice.
Testamentele întocmite în una din formele legale enumerate au valoare juridică egală.
Astfel, revocarea sau modificarea unui testament poate fi făcută prin orice formă testamentară.
Testamentul olograf.
Conform art.1458 lit.a) din Codul civil, testamentul olograf este un testament scris în
întregime personal, datat şi semnat de testator.
Scrierea trebuie realizată în întregime de către testator. Limba utilizată va fi una din
limbile pe care le posedă testatorul, indiferent de felul caracterelor folosite: de mînă sau de tipar,
indiferent de alfabet: latin, chirilic sau alfabetul pentru orbi etc. Suportul material poate fi: hîrtie,
pînză, vopsea, cărbune, cretă etc. Testamentul poate fi scris pe mai multe foi separate, cu
condiţia ca filele ce urmează să alcătuiască un singur testament, să nu suscite careva îndoieli în
privinţa integrităţii acestuia. Nu este admisibilă dactilografierea testamentului olograf.
Datorită faptului că testamentul olograf nu este valabil decît dacă este scris în tot, datat şi
semnat de testator, orice menţiune (ştersătură, adăugire sau altă rectificare) făcută pe un
asemenea testament, pentru a fi valabilă, trebuie să îndeplinească integral cerinţele impuse de
textul legal menţionat. Modificările ulterioare, de asemenea, trebuie să fie scrise, semnate şi
datate de către testator.345
Menţiunile sau modificările operate în conţinutul testamentului de către terţe persoane
sînt lovite de nulitate.
Datarea testamentului olograf cuprinde: anul, luna şi ziua întocmirii lui. Însă, dacă
datarea este incompletă şi poate fi stabilită, în condiţiile legii, ziua în care a fost întocmit şi starea
de capacitate a testatorului, testamentul este valabil.
Lipsa datei în testament atrage nulitatea testamentului doar dacă nu sînt înlăturate dubiile
privind capacitatea de exerciţiu a testatorului la momentul întocmirii, modificării sau revocării
testamentului, precum şi în cazul existenţei a cîtorva testamente (art.1467 Cod civil).
Testamentul autentic.
Testamentul autentic este actul juridic autentificat notarial, precum şi asimilat cu cel
autentificat notarial.
Conform art.3 din Legea nr.1453/2002, pe teritoriul ţării testamentul poate fi autentificat
de către notarul public, precum şi de alte persoane abilitate prin lege.
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Este abilitat să autentifice testamente secretarul consiliului local (art.37 din Legea
nr.1453/2002).
Testamentele cetăţenilor Republicii Moldova, care se află în străinătate, pot fi
autentificate de către consulii misiunilor diplomatice (art.36 din Legea nr.1453/2002)346.
Sînt asimilate celor autentificate notarial testamentele autentificate de:
a) medicul principal, şeful, adjuncţii lor în probleme medicale, medicul de serviciu al
spitalului, al unei alte instituţii medicale, al sanatoriului, directorul sau medicul principal al
azilului pentru invalizi şi bătrîni, dacă testatorul se tratează sau locuieşte într-o astfel de
instituţie; şefii expediţiilor de explorări, expediţiilor geografice şi ai altor expediţii similare, dacă
testatorul se află într-o astfel de expediţie;
b) căpitanul navei sau aeronavei, dacă testatorul se află pe navă sau în aeronavă;
c) comandantul (şeful) unităţii, marii unităţi, institutului şi colegiului militar, dacă la
locul aflării lor nu există notar şi dacă testatorul este militar sau îndeplineşte serviciul în unitatea
militară sau este persoană civilă sau membru al familiei acestuia;
d) şeful instituţiei de privaţiune de libertate, dacă testatorul se află în locuri de privaţiune
de libertate.
Testamentele asimilate celor autentificate notarial pot fi autentificate de persoanele
menţionate doar dacă testatorul, care se află în instituţia respectivă, este în imposibilitate de a
autentifica testamentul la notar sau de a invita notarul în instituţia respectivă. Lista persoanelor şi
a instituţiilor indicate este exhaustivă.
Testamentul autentic se întocmeşte cu respectarea condiţiilor generale de întocmire a
actelor autentice şi a regulilor speciale, stabilite de Codul civil şi Legea cu privire la notariat.
Testamentul se întocmeşte în 2 exemplare, ambele avînd aceeaşi putere juridică.
La dorinţa testatorului, poate fi întocmit de terţe persoane, de notar sau de persoana
împuternicită prin lege să-l autentifice. La întocmirea testamentului se admite utilizarea
mijloacelor tehnice.
În orice caz, testatorul este obligat să semneze personal testamentul.
În cazul testamentului autentic sau al testamentului asimilat celui autentic, se admite
semnarea testamentului de către o terţă persoană, dacă testatorul, dintr-o cauză asimilată, nu
poate semna testamentul, la rugămintea şi în prezenţa lui, a notarului şi a cel puţin doi martori
care, de asemenea, semnează testamentul. În testament se vor indica motivele în virtutea cărora
testatorul nu a putut semna testamentul.
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Dacă testatorul este nevăzător sau analfabet, lui i se va citi testamentul în prezenţa a doi
martori, care, prin semnătură, vor confirma manifestarea de voinţă a testatorului, iar în cazul în
care testatorul este surd, mut sau surdomut şi analfabet la întocmirea testamentului va participa
un interpret special, care îi va explica testatorului conţinutul testamentului, făcîndu-se în
testament menţiunea respectivă.
Articolul 1462 din Cod stabileşte cercul persoanelor care nu pot fi martori testamentari.
Aceste persoane nu pot fi martori atunci cînd prezenţa martorilor este obligatorie şi nici nu pot
semna testamentul în locul testatorului.
Faptul că testatorul a admis prezenţa persoanei în a cărei favoare se testează, la
întocmirea testamentului, nu poate constitui temei de anulare a testamentului, dacă ea nu a
semnat testamentul în locul testatorului sau în calitate de martor.
Testamentul mistic.
Testatorul poate întocmi testamentul mistic (secret) fără a permite altor persoane, inclusiv
notarului, de a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia. Testamentul mistic, ca şi cel olograf, trebuie
să fie scris, datat şi semnat de testator, iar încălcarea acestor reguli atrage nulitatea testamentului.
Testamentul strîns într-un plic şi sigilat se transmite notarului pentru aplicarea inscripţiei de
autentificare.
Strîngerea şi sigilarea testamentului are drept scop asigurarea secretului testamentar şi
face imposibilă deschiderea plicului şi substituirea testamentului cu alte testamente sau hîrtii.
Prin sigilare se înţelege lipirea plicului, astfel încît să nu poată fi deschis.
Testamentul mistic, scris de către o altă persoană sau dactilografiat, la fel ca şi
testamentul olograf, este lovit de nulitate absolută.
Testatorul va prezenta notarului plicul sigilat, declarînd că în acesta se află testamentul
său, datat şi sigilat.
Notarul este obligat să respecte condiţiile necesare pentru autentificarea actelor notariale,
să verifice identitatea şi capacitatea de exerciţiu a persoanei (art.42-43 din Legea nr.1453/2002)
şi să aplice pe plic inscripţia de autentificare, care va conţine numele, prenumele, domiciliul,
declaraţia, data şi semnătura testatorului şi a notarului respectiv. Prezenţa martorilor la aplicarea
inscripţiei de autentificare nu este necesară347.
După aplicarea inscripţiei de autentificare, testamentul se restituie testatorului, iar ultimul
poate să transmită testamentul spre păstrare notarului, în condiţiile art.77 din Legea
nr.1453/2002.
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14. Legatul
Legatul este o dispoziţie testamentară cuprinsă într-un testament, prin care testatorul
împuterniceşte pe unul sau mai mulţi moştenitori să transmită uneia sau mai multor persoane
avantaje patrimoniale, fără să o desemneze în calitate de moştenitor (art.1486 Cod civil).
Persoana în al cărei beneficiu se face legatul se numeşte legatar. Legatar poate fi
desemnată orice persoană, inclusiv cea concepută în timpul vieţii testatorului.
Moştenitorii legali şi testamentari, de asemenea, pot primi legate, dacă testatorul a dispus
ca un anumit bun din patrimoniul său să fie transmis în calitate de legat.
Pot constitui obiect al legatului:
- transmiterea în proprietate sau folosinţă a unor bunuri determinate sau determinabile
care fac parte din patrimoniul testatorului;
- obţinerea şi transmiterea în proprietate a unui sau a mai multor bunuri care nu fac parte
din patrimoniul succesoral;
- transmiterea unei creanţe pe care testatorul o are împotriva unui terţ şi a altor drepturi,
cum ar fi: dreptul de proprietate intelectuală, dreptul asupra unor dividende, recolte viitoare şi
alte beneficii;
- iertarea unor datorii;
- efectuarea unor plăţi periodice, prestarea de servicii;
- transmiterea dreptului de folosinţă viageră sau pe o anumită perioadă asupra unei
încăperi de locuit sau nelocuibile etc.
Pot fi obligaţi la executarea legatului doar moştenitorii testamentari şi terţele persoane.
Dacă moştenitorul testamentar are în acelaşi timp şi vocaţie succesorală legală, dar
renunţă la moştenirea testamentară, acesta va fi degrevat de obligaţia de a executa dispoziţia
conţinută în legat.
Legatul se execută în limitele valorii bunurilor testate, care au rămas după achitarea
datoriilor defunctului şi după excluderea din patrimoniu a cotei-părţi rezervatare.
Legatarul nu trebuie să accepte legatul în ordinea prevăzută pentru acceptarea moştenirii.
Conform prevederilor art.1492 din Codul civil, el poate să ceară, nemijlocit de la executorul
testamentar, în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii, executarea legatului, dacă
testamentul nu prevede altfel.
Dacă moştenitorul testamentar sau executorul testamentar refuză să transmită legatul,
dreptul de a cere legatul se realizează prin acţiune în revendicare, care se prescrie în termen de
trei ani.
Prin urmare, în caz de litigiu, legatarul trebuie să dovedească, prin orice mijloc de probă,
că a cerut predarea legatului în termen de 6 luni de la data deschiderii moştenirii.
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Legatarul nu răspunde personal în faţa creditorilor pentru datoriile defunctului, deoarece
nu are calitate de moştenitor. Dacă legatarul va avea şi calitate de moştenitor, atunci el va
răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea.
Moştenitorul testamentar însărcinat cu executarea legatului execută legatul în limitele
valorii bunurilor sau patrimoniului testat.
Se atenţionează că, în cazul în care testatorul are datorii faţă de terţe persoane, executorul
testamentar este obligat, în mod prioritar, să achite datoriile din contul patrimoniului succesoral.
Dacă a fost testat întregul patrimoniu şi au rămas moştenitori rezervatari, executorul testamentar
este obligat să excludă din patrimoniul succesoral şi cota-parte a moştenitorului rezervatar.
Prin urmare, legatul poate fi executat doar după achitarea datoriilor şi a rezervei
succesorale, din contul bunurilor care au rămas.
Legatarul poate renunţa la legat. În acest caz, legatul se include în patrimoniul succesoral
şi revine moştenitorilor testamentari sau după caz moș tenitorilor legali.
15. Modificarea, revocarea, caducitatea şi nulitatea testamentului
Testamentul, fiind un act juridic personal şi revocabil, poate fi oricînd modificat sau
revocat, fără a invoca motivele acestei decizii şi fără a înştiinţa moştenitorul testamentar sau
legatarul despre aceasta.
Articolul 1465 din Codul civil precizează că testamentul poate fi modificat prin:
a) întocmirea unui nou testament, care revocă în mod direct, total sau parţial, testamentul
anterior ce contravine noului testament;
b) depunerea unei cereri la notar;
c) distrugerea tuturor exemplarelor testamentului olograf.
Întocmirea unui nou testament poate constitui temei de modificare sau revocare a
testamentului anterior, dacă testatorul desemnează alţi moştenitori sau dispune în alt mod de
bunurile sale.
Testamentul posterior lipseşte de efecte juridice testamentul anterior. Aceasta se referă la
toate dispoziţiile testamentare, care contravin ultimei manifestări de voinţă a testatorului.
Dispoziţiile testamentare care nu sînt în contradicţie cu noile dispoziţii testamentare se menţin în
vigoare.
Noul testament trebuie întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă generale,
precum şi a condiţiilor speciale prevăzute de lege pentru testamente.
Testamentul primar, revocat printr-un testament posterior, nu poate fi restabilit, chiar
dacă testamentul posterior a fost revocat prin depunerea la notar a unei cereri de revocare.
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Revocarea sau modificarea testamentului, după cum s-a menţionat, poate avea loc prin
depunerea în acest sens a unei cereri la notar. Pentru valabilitate, această cerere trebuie să fie
autentificată notarial.
Testamentul olograf poate fi revocat prin nimicirea materială sau rupere a testamentului.
Dacă este întocmit în mai multe exemplare, testamentul olograf se va considera revocat
atunci cînd vor fi distruse toate exemplarele.
Distrugerea testamentului olograf poate fi executată, de regulă, numai de către testator.
Dacă testamentul a fost distrus de către o altă persoană, cu ştirea testatorului, acesta se va
considera revocat.
În cazul în care testamentul olograf a fost distrus ori dosit, fără ştiinţa testatorului sau
după moartea acestuia, fie printr-un caz de forţă majoră, moştenitorul testamentar sau legatarul
va putea să dovedească prin orice mijloc de probă, inclusiv prin proba cu martori, existenţa şi
cuprinsul testamentului, faptul distrugerii, pierderii sau ascunderii şi că acest act de ultimă voinţă
întruneşte cerinţele de fond şi de formă prevăzute de lege.
Caducitatea testamentului. Testamentul întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de
fond şi de formă şi revocat ulterior poate deveni caduc, fiind lipsit de efecte juridice din cauze
obiective intervenite ulterior întocmirii valabile a testamentului, străine voinţei testatorului sau
culpei sale şi care fac imposibilă executarea testamentului, în cazurile prevăzute la art.1468 lit.a),
b) şi d) din Codul civil.
În cazul primei ipoteze stabilite de art.1468 lit.c) din Codul civil, adică în situaţia în care
averea testată dispare în timpul vieţii testatorului, în mod independent de voinţa testatorului,
testamentul la fel devine caduc.
Potrivit celei de-a doua ipoteze stabilite de art.1468 lit.c) din Codul civil, testamentul
poate să-şi piardă puterea legală şi prin voinţa testatorului, în cazul înstrăinării de către testator a
bunului testat.
Testamentul, conform prevederilor art.1468 lit.a) din Codul civil, devine caduc în cazul
în care unica persoană în a cărei favoare a fost întocmit decedează înaintea testatorului; însă, în
cazul în care testamentul este întocmit sub condiţie sau cu sarcină, el poate deveni caduc, dacă
moştenitorul a decedat după deschiderea moştenirii, nereuşind să realizeze condiţia sau sarcina,
sau dacă nu a survenit evenimentul de care depindea transmiterea moştenirii.
Testamentul întocmit în favoarea unei persoane juridice va fi caduc, dacă la data
deschiderii moştenirii persoana juridică va fi desfiinţată şi radiată din Registrul de Stat.
Pentru ca testamentul să devină caduc, în temeiul art.1468 lit.c) din Codul civil, bunul
testat trebuie să dispară în întregime (modalitatea de dispariţie nu are importanţă). Dacă a
dispărut sau a fost distrus numai o parte a bunului, testamentul rămîne valabil, deoarece în acest
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caz se micşorează doar valoarea bunului, moştenitorul dispunînd de dreptul la rămăşiţele şi
accesoriile bunului.
Testamentul devine caduc în partea în care încalcă rezerva succesorală. Caducitatea
testamentului nu survine, dacă moştenitorii rezervatari au decedat pînă la deschiderea moştenirii,
nu au acceptat sau au renunţat la ea, sau au fost recunoscuţi nedemni.
Dat fiind faptul că caducitatea testamentului operează de drept, ea nu urmează a fi
constatată prin hotărîre judecătorească decît în caz de litigiu, hotărîre care va avea efect
declarativ.
Nulitatea testamentului. Testamentul încheiat cu încălcarea regulilor comune tuturor
actelor juridice sau a celor speciale, prevăzute de lege pentru întocmirea testamentului, poate fi
lovit de nulitate.
Nulitatea testamentului se stabileşte în raport cu elementele şi temeiurile existente la data
întocmirii testamentului.
Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi înaintată în instanţa de drept
comun de către moştenitorii legali, inclusiv rezervatari, moştenitori testamentari, legatari,
persoanele a căror bunuri au fsot testate, alte persoane cărora li s-au lezat drepturile patrimoniale
prin întocmirea testamentului.
Calitatea de pîrîţi în aceste litigii o au persoanele în favoarea cărora a fost întocmit
testamentul.
Declararea nulităţii testamentului poate fi invocată potrivit art.1474 alin.(1) din Codul
Civil al RM în termen de 1 an de la data deschiderii moştenirii.Testamentul poate fi declarat nul
în baza temeiurilor generale de nulitate aplicabile actelor juridice, precum şi în cazul încălcării
condiţiilor speciale de validitate a unei anumite forme de testament.
Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului pe motiv că a fost testat bunul altuia,
fiind de fapt o acţiune de revendicare poate fi înaintată în termenul general de prescripţie.
Succesorii, creditorii şi alte persoane interesate pot invoca declararea nulităţii altor acte juridice
încheiate pînă la deces între cel ce a lăsat moştenirea şi terţe persoane pe calea acţiunii oblice.
Dacă nulitatea actului juridic este prescriptibilă, se aplică regulile generale de prescripţie sau
după caz, termenele speciale de prescripţie stabilite de art.233 al Codului civil.
Analiza unui exemplu de litigiu privind declararea nulităţii testamentului examinat de
către instanţa judecătorească vine să demonstreze aplicarea legislaţiei şi a practicii la
soluţionarea acestuia:
Reclamanta O.B. s-a adresat în judecată împotriva pîrîtului P.B. cu acţiune civilă prin
care a solicitat declararea nulă a testamentului înregistrat cu nr.03 la 15.01.2007 şi autentificat de
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secretarul consiliului sătesc Isacova, r-ul Orhei, prin care E.B. a testat întreaga sa averea
nepotului P.B.
În motivarea cererii de chemare în judecată reclamanta a invocat că, E.B. este mama ei şi
ultima a decedat la 21.11.2007. Consideră, că testamentul înregistrat cu nr.03 din 15.01.2007 la
Primăria s.Isacova, r-ul Orhei, din numele mamei ei, este lovit de nulitate absolută, deoarece,
mama ei era analfabetă şi potrivit prevederilor art.1461 CC al RM, în astfel de caz testamentul
urma a fi întocmit în prezenţa la doi martori şi a unei persoane care, prin semnătura ei, va
confirma manifestarea voinţei testatorului.

Un alt motiv pentru care reclamanta consideră

testamentul lovit de nulitate absolută, este faptul că la momentul întocmirii testamentului E.B. nu
avea discernămînt şi a suferit de psihoză senilă cu sindrom halucinator paranoid.
În drept acţiunea civilă a fost întemeiată în baza art., art. 199, 217, 218, 225, 1461 CC al
RM.
Instanţa de judecată a ajuns la concluzie că acţiunea civilă este întemeiată şi urmează a fi
admisă, însă nu în temeiul tuturor motivelor invocate de reclamanta în cerere de chemare în
judecată, din următoarele considerente:
Conform art.1449 alin.(1) CC al RM, testamentul este un act juridic solemn, unilateral,
revocabil şi personal prin care testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru momentul încetării sale
din viaţă, de toate bunurile sale sau de o parte din ele.
Potrivit prevederilor art.1458 CC al RM, testamentul poate fi întocmit doar în una din
următoarele forme: a) olograf - scris în întregime personal, datat şi semnat de testator;
b) autentic - autentificat notarial, precum şi asimilat cu cel autentificat notarial;
c) mistic - scris în întregime, datat şi semnat de testator, strîns şi sigilat şi apoi prezentat
notarului, care aplică inscripţia de autentificare pe plic şi îl semnează împreună cu testatorul.
În conformitate cu art.1461 CC al RM, testamentul persoanei analfabete sau cu deficienţe
fizice se întocmeşte în mod obligatoriu în prezenţa a 2 martori şi a unei persoane care poate
comunica cu testatorul, confirmînd prin semnătură manifestarea lui de voinţă.
Instanţa de judecată a constatat că E.B. în timpul vieţii era analfabetă. Instanţa a ajuns la
o astfel de concluzie din înscrisul – fişa oficiului poştal s.Isacova, r-ul Orhei, potrivit căreia E.B.
în timpul vieţii primea pensia stabilită şi potrivit acestei fişe în rubrica semnăturii pensionarului
este scris cuvîntul „analfabetă”.

Instanţa de judecată a respins ca inadmisibilă proba prin

declaraţia scrisă a martorului F.O., deoarece declaraţiile martorilor se fac în şedinţa de judecată
verbal, cu prealabilă preîntîmpinare de răspundere penală pentru declaraţii premeditat false.
Concomitent, instanţa de judecată a concluzionat că reclamanta nu a prezentat probe pertinente şi
concludente în confirmarea argumentului invocat în cererea de chemare în judecată ce ţine de
lipsa de discernămîntului lui E.B. în timpul întocmirii testamentului contestat. Or prin extrasul
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din fişa medicală a pensionarei E.B. şi diagnoza consemnată în acesta nu rerzultă că testatorul nu
avea discernămînt.
Conform art. 208 alin.(2) CC al RM, forma este o condiţie de valabilitate a actului juridic
numai în cazurile expres prevăzute de lege.
Potrivit prevederilor art.220 alin.(1) CC al RM, actul juridic sau clauza care contravin
normelor imperative sînt nule dacă legea nu prevede altfel.
Instanţa de judecată a concluzionat, că testamentul, conform art. 1449 alin.(1) CC al RM,
este un act juridic şi faţa de care în conformitate cu prevederile art.1458 CC al RM sunt stabilite
anumite forme, prevăzute de lege. Instanţa de judecată a mai reţinut că potrivit prevederilor art.
1461 CC al RM, faţa de forma testamentului întocmit de o persoana analfabetă, este prevăzută o
formă specială a testamentului, condiţie de care nu s-a ţinut cont şi care nu a fost respectată la
15.01.2007 la întocmirea şi data autentificării testamentului din numele E.B. de secretarul
Consiliului local Isacova, r-ul Orhei. Prin urmare, testamentul întocmit din numele E.B.
contravine formei speciale prevăzute de lege şi în temeiul art.220 alin.(1) CC al RM este lovit de
nulitate348.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că normele de drept substanţial
privind cazurile de constatare şi declarare a nulităţii testamentului au caracter imperativ şi atrage
nulitatea absolută, astfel, nu se admite încheierea tranzacţiei între părţi considerarea
testamentului sau a actului de renunşare ca fiind nul prin voinţa părţilor349.
Executarea testamentului.
Testatorul, pentru a fi sigur că testamentul va fi executat, prin dispoziţie testamentară
poate desemna unul sau mai mulţi executori testamentari. Conform art.1476 din Codul civil, pot
fi desemnaţi în calitate de executori testamentari moştenitorii testamentari, precum şi terţe
persoane, care nu sînt moştenitori.
În cazul în care executarea testamentului se încredinţează unei terţe persoane, se cere
acordul scris al acesteia, care poate fi exprimat printr-o menţiune făcută în testament sau printr-o
declaraţie separată.
Testatorul, de asemenea, poate încredinţa unei terţe persoane desemnarea executorului
testamentar, care, după deschiderea moştenirii, trebuie imediat să numească un executor
testamentar şi să informeze despre aceasta toţi moştenitorii (art.1478 Cod civil).
Executorul testamentar este obligat:
-

să asigure paza patrimoniului succesoral;
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-

să administreze patrimoniul succesoral;

-

să execute legatele;

-

să urmărească debitorii moştenirii.

În acelaşi rînd, el este în drept să refuze în orice moment executarea testamentului.
Executorul testamentar are dreptul la compensarea, din contul averii succesorale, a
cheltuielilor de păstrare şi administrare a bunurilor. Din contul bunurilor succesorale, pînă a fi
repartizate între moştenitori, executorul testamentar poate să compenseze cheltuielile prevăzute
de art.1551 din Codul civil.
După executarea testamentului, executorul testamentar este obligat, la cererea
moştenitorilor, să le prezinte o dare de seamă despre activitatea sa.
În cazul în care persoanei i-a fost testat un anumit bun determinat sau determinabil,
această persoană va fi recunoscută legatar, dacă din sensul dispoziţiei testamentare nu rezultă că
persoana a fost numită ca moştenitor. La judecarea litigiului cu privire la stabilirea modului de
transmitere a bunului, atunci cînd autorul nu a indicat în testament dacă bunul se transmite ca
mostenire sau sub formă de legat, instanţa va tine cont de intenţia testatorului şi de valoarea
bunului, luîndu-se în consideraţie faptul că valoarea legatului nu poate depăşi valoarea masei
succesorale ce revine moştenitorilor testamentari.350
Testatorul poate dispune de dreptul de a obliga pe moştenitorul căruia i-a testat о casă de
locuit sau un oarecare alt imobil cu destinaţie de locuinţă să acorde altei persoane dreptul de
abitaţie viageră sau pe о anumită perioadă de timp în acest imobil sau în una din porţiunile sale
(art.1488 Cod civil).
Astfel, prin dispoziţia testamentară respectivă, moştenitorului i se va transmite
proprietatea nudă, iar legatarului - dreptul de abitatie sau de uz temporar sau viager. La expirarea
termenului sau la decesul legatarului, dreptul de proprietate a moştenitorului se va degreva de
această sarcină.
Acestor raporturi li se vor aplica normele de drept comun în materia uzufructului şi a
dreptului de uz şi abitaţie (Titlul VI, cap.I şi II, Cartea a II-a a Codului Civil), cu excepţiile
prevăzute de art.1489 din Codul civil.
Legatarul nu poate înstraina, transmite prin succesiune, închiria, arenda bunul care face
obiectul dreptului de abitaţie. Ei suporta toate cheltuielile de cultură sau întreţinere proporţional
părţii de care se foloseşte, dacă din testament nu rezultă altfel (art.424-427 din Codul civil).
Spre deosebire de prevederile alin.(2) art.422 din Codul civil, care permit titularului
dreptului de abitaţie să locuiască în locuinţă împreuna cu membrii familiei sale, în cazul
350
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instituirii dreptului de abitaţie prin legat, membrii familiei legatarului nu pot locui împreuna cu
el, cu excepţia cazurilor cînd, prin testament, va fi instituit acest drept (art.1489 alin.(2) din
Codul civil).
Moştenitorul dispune de dreptul de a înstrăina imobilul, cu menţinerea dreptului de
abitaţie a legatarului.

§ 4. Litigii ce rezultă din protecţia socială (S. Novac, A. Chisari)
1. Consideraţii generale privind sistemul protecţiei sociale
Conform art.47 din Constituţia Republicii Moldova fiecărei persoane îi este garantat
dreptul la asistenţă şi protecţie socială, statul fiind obligat să ia măsuri pentru ca orice om să
aibă un nivel de trai

decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei lui,

cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală şi serviciile sociale necesare.
În acelaşi context, art.22 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; art.12 din Carta
Socială

Europeană Revizuită; art.9 din Pactul Internaţional privind Drepturile Economice,

Sociale şi Culturale; art.26 din Convenţia privind Drepturile Copilului proclamă dreptul
persoanei la „securitate socială”.
Reieşind din aceste prevederi legale, se impune evidenţierea deosebirilor existente între
noţiunile „protecţie socială” şi „securitate socială”.
Abordată lato senso, protecţia socială constituie ansamblul instituţiilor, structurilor şi
reţelelor de servicii, al acţiunilor, destinate creării unor condiţii normale de viaţă pentru toţi
membrii unei societăţi şi mai ales pentru cei cu resurse şi capacităţi reduse de autorealizare.
Din această definiţie deducem că asigurarea unui mediu înconjurător sănătos, asigurarea
respectării drepturilor în domeniul educaţional, locativ, precum şi în alte domenii sociale
constituie de asemenea, măsuri de protecţie socială realizate prin intermediul politicii sociale a
statului.
Totodată, acţiunile îndreptate spre susţinerea persoanelor sau familiilor aflate într-o
situaţie de risc social sînt, de asemenea, măsuri de protecţie socială, aceasta fiind abordată în
acest caz stricto senso şi fiind sinonim cu noţiunea „securitate socială”. Conform art.1 din Legea
asistenţei sociale a RM riscul social constituie pericolul pentru persoană sau familie de a fi
afectată de consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului fizic, statutului
ocupaţional sau social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrînire, deces, maternitate, şomaj,
inadaptare socială etc.)
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În scopul excluderii oricăror neînţelegeri, în continuare vom utiliza în cadrul studiului
doar noţiunea „protecţie socială” abordată stricto senso.
Realizarea măsurilor de protecţie socială are loc prin intermediul normelor dreptului
protecţiei sociale.
În calitate de forme de organizare a protecţiei sociale distingem:
-

Asigurarea socială

-

Asistenţa socială

Asigurarea socială presupune acordarea prestaţiilor sociale:
-

din cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat persoanelor aflate într-o situaţie de

risc social, care anterior au achitat contribuţii de asigurări sociale de stat. La baza reglementării
acestor relaţii stau două acte legislative:
a.

Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale care reglementează

mecanismul general de organizare şi funcţionare a sistemului public de asigurări sociale;
b.

Legea Bugetului de Asigurări Sociale de Stat a RM, care se adoptă în fiecare an şi

stabileşte mecanismul de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale, de creare a fondurilor de
asigurări sociale, categoriile persoanelor obligate să achite contribuţii de asigurări sociale şi a
celor care pot face acest lucru benevol, categoriile prestaţiilor oferite din acest buget.
Asigurarea socială direct din bugetul de stat. Această formă are un domeniu special de
aplicare, mijloacele pentru finanţare fiind utilizate din cadrul bugetului de stat. Acest fel de
asigurare este destinat unui grup anumit de beneficiari, cum ar fi militarii, colaboratorii
securităţii de stat etc.
Asistenţa socială. Dreptul la asistenţă socială nu este condiţionat de achitarea
contribuţiilor de asigurări sociale, motiv pentru care se acordă din mijloacele bugetului de stat,
bugetelor locale, fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei,
donaţiilor, sponsorizărilor. La baza reglementării relaţiilor de asistenţă socială stă Legea
asistenţei sociale a RM.
Pentru asigurarea realizării în practică a drepturilor ce ţin de protecţia socială, ca şi în alte
state, şi în Republica Moldova sînt create anumite mecanisme care funcţionează în parametri
legali, existînd posibilitatea verificării activităţii lor de către autoritatea judecătorească în cadrul
unui proces judiciar echitabil, ceea ce presupune exigenţele art.6 din Convenţia Europeană
pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Or, dreptul la alocaţii sociale,
inclusiv dreptul la pensie, este protejat de art.1 din Protocolul nr.1, adiţional la Convenţie. La fel,
pornind de la criteriile de aplicabilitate a art.6 paragraf 1 CEDO în contenciosul administrativ,
Curtea Europeană a constatat aplicabilitatea acestei norme a Convenţiei şi în cauzele referitoare
la asistenţa publică, sistemul de stat de asistenţă socială, protecţiile referitoare la serviciile
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sociale, indemnizaţiile sociale, pensii, indemnizaţii de invaliditate, contribuţii de asigurări
sociale.
Avînd în vedere cele expuse, concluzionăm că obiectul dreptului protecţiei sociale îl
constituie:
-

Raporturile juridice de asigurare socială.

-

Raporturile juridice de asistenţă socială.

Potenţialii reclamanţi şi pîrîţi în pricinile respective pot fi beneficiarii prestaţiilor de
asigurări sociale şi ai prestaţiilor şi serviciilor de asistenţă socială, şi structurile competente să
ofere aceste prestaţii sau servicii. În domeniul asigurărilor sociale competenţa aparţine în special,
Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi structurilor sale teritoriale – caselor teritoriale de
asigurări sociale, iar în domeniul asistenţei sociale – Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei al RM şi Secţiilor/direcţiilor raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
2. Sistemul public de asigurări sociale
Practica judiciară atestă faptul că litigiile din domeniul protecţiei sociale derivă, de cele
mai multe ori din raporturile juridice de asigurări sociale, prevăzute în cadrul legislaţiei
naţionale.
Reforma sistemului de asigurări sociale a început odată cu adoptarea la 23.09.1998 de
către Parlamentul RM a Strategiei reformei sistemului de asigurare cu pensii din RM. La
01.01.1999 a intrat în vigoare Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat iar la
01.07.2000 - Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale. În baza Legii RM privind
sistemul public de asigurări sociale a fost creată:
-

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

-

Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

(REVIND).
Conform art.43 din legea enunţată mai sus, Casa Naţională de Asigurări Sociale este
instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică, ce administrează şi
gestionează sistemul public de asigurări sociale.
Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale este reglementat prin Hotărîrea Guvernului
RM cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Conform art.1 din Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale Registrul de
Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (REVIND) constituie baza
unică de date despre persoanele fizice şi persoanele juridice contribuabile la bugetul asigurărilor
sociale de stat, precum şi despre beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale. Regulamentul
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acestui registru a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM cu privire la crearea Registrului de
Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
Conform art.2 din Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale, dreptul la
asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de
asigurări sociale. În acest context, instanţa de judecată va ţine cont de faptul că în sistemul public
sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, următoarele categorii de persoane:
1) persoana care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă;
2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul
autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi
obligaţii sînt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1);
3) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe
economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu
a încheiat contract individual de muncă;
b) este manager cu contract de management;
c) este membru al unei asociaţii familiale;
d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
e) este angajată în o instituţie internaţională dacă nu este asiguratul acesteia;
f) este membru de cooperativă meşteşugărească;
g) desfăşoară activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract
individual de muncă;
h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform
prezentei legi;
4) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii medii lunare pe
economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
a) desfăşoară activitate agricolă în cadrul gospodăriei ţărăneşti sau activitate privată în
domeniul forestier;
b) este membru al unei societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
5) persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii
medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii din prezentul articol.
Conform art.6 din cadrul aceleiaşi legi, în sistemul public se pot asigura pe bază de
contract individual, în condiţiile legii, şi alte categorii de persoane. Mărimea contribuţiei de
asigurări sociale atît în cazul asigurării obligatorii cît şi în cazul asigurării benevole se stabileşte
în fiecare an prin Legea bugetului de asigurări sociale de stat a RM.
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Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se ţine, după cum am evidenţiat şi mai sus, în
baza Registrului de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale
(REVIND) care se ţine de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. La examinarea pricinilor în
domeniul asigurărilor sociale instanţa va ţine cont de faptul că datele şi documentele din acest
registru face parte din categoria informaţiei confidenţiale, aceasta fiind prevăzut în art.8 din
Legea RM privind sistemul public de asigurări sociale.
Conform art.41 din acelaşi act normativ, asiguraţii din sistemul public au dreptul în afară
de pensii la:
a)

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite

sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
b)

prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;

c)

indemnizaţie de maternitate;

d)

indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului

pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
e)

ajutor de şomaj;

f)

ajutor de deces.

Legea enunţată, în art.42 indică expres că modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată
a drepturilor de asigurări sociale se reglementează prin lege. Prin urmare, la examinarea
pricinilor în domeniul asigurărilor sociale este foarte important ca judecătorul să cunoască legea
materială care va fi aplicată.
Pensiile de asigurări sociale.
Dreptul la pensie de asigurări sociale este reglementat de:
-

Legea RM privind pensiile de asigurări sociale;

-

Hotărîrea Guvernului RM privind modul de calculare a pensiilor de asigurări

sociale de stat;
-

Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de

plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de
stat351.
Analizînd aceste acte normative evidenţiem ca în sistemul public se acordă următoarele
categorii de pensii:

351

-

pensie pentru limită de vîrstă;

-

pensie de invaliditate;

Hotărîrea Guvernului RM nr.929 din 15.08.2006, MO al RM nr.134-137 din 25.08.2006
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-

pensie de urmaş.

De asemenea, este important că în cadrul legii se conţin reglementări privind pensiile
acordate unor categorii speciale de persoane.
Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt întrunite cumulativ două
condiţii:
-

Vîrsta;

-

Stagiul de cotizare.

La examinarea acestor litigii instanţa va ţine cont de modificările incluse în legislaţia în
vigoare în privinţa vîrstei şi stagiului de cotizare. Conform art.41 din Legea RM privind pensiile
de asigurări sociale de stat începînd cu 01.01.2003 vîrsta de pensionare constituie 57 de ani
pentru femei şi 62 de ani pentru bărbaţi. Excepţie de la această regulă fac femeile car au născut şi
au educat pîna la vîrsta de 8 ani, 5 şi mai mulţi copii, pentru ele vîrsta de pensionare fiind
începînd cu 01.01.2004 54 ani.
De asemenea, o vîrstă mai mică este stabilită şi pentru persoanele ocupate la lucrări foarte
nocive şi foarte grele. Începînd cu 01.01.2004, pentru aceste categorii de persoane se stabileşte
vîrsta de pensionare pentru bărbaţi – 54 ani, iar pentru femei – 49 ani.
Cu referire la stagiul de cotizare, Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat a
suportat modificări prin Legea nr.56 din 09.06.2011. Începînd cu 01.07.2001 se stabileşte stagiul
de cotizare necesar obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 30 ani şi 6 luni. În
fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează pînă la atingerea stagiului de cotizare de 35
ani, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei. Stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte
grele, necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă este de 10 ani pentru bărbaţi şi
7 ani şi 6 luni pentru femei.
La examinarea acestor pricini instanţa va avea în vedere că stagiul de cotizare în sistemul
public însumează toate perioadele contributive. Totodată, art.5 din Legea RM privind pensiile de
asigurări sociale de stat prevede cîteva perioade necontributive care se includ în stagiul de
cotizare şi anume:
-

Perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

-

Perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi

sau de tutore;
-

Perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate

temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare
profesională.
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De asemenea, instanţa trebuie să ţină cont de faptul că pentru perioada de pînă la
01.01.1999 în stagiul de cotizare se includ şi anumite perioade necontributive, prevăzute în art.50
din Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat şi anume:
a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata
programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară
anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se
ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;
b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către
secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;
c) activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;
d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei
persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
e) studiul în instituţiile de învăţămînt superior de zi;
f) serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.
La calcularea stagiului de cotizare, în cazul în care persoana a activat peste hotarele
Republicii Moldova se vor lua în consideraţie şi prevederile din cadrul Acordurilor bilaterale în
domeniul asigurărilor sociale încheiate între Republica Moldova şi alte state. Pentru calcularea
stagiului de cotizare se vor aplica prevederile Hotărîrii Guvernului RM despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru
stabilirea pensiei.352
Dacă la împlinirea vîrstei standard de pensionare, persoana nu îndeplineşte condiţiile
stagiului total de cotizare, dar confirmă un stagiu de cotizare de cel puţun 15 ani, are dreptul la
pensie parţială, calculată proporţional numărului de ani de cotizare. Dovada stagiului de cotizare
se face pe baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea RM privind
sistemul public de asigurări sociale. Este important de menţionat că pensia pentru limită de vîrstă
se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de
stat. În cazul persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului, plata se efectuiază în
mărime de 25% din pensia stabilită.
Dreptul la pensia de invaliditate. Examinînd litigii privind pensia de invaliditate, instanţa
va avea în vedere că în acest caz legea stabileşte un alt stagiu de cotizare raportat la o anumită
vîrstă, necesare de a fi confirmate pentru a beneficia de pensie de invaliditate. Astfel, conform
art.20 din Legea RM privind pensile de asigurări sociale de stat, dacă gradul de dizabilitate s-a
stabilit pînă la 23 ani stagiul necesar va fi 1 an, de la 23-26 ani – 2 ani de stagiu, de la 26-31 ani
- 3 ani de stagiu; peste 31 ani – 5 ani de stagiu.
352

Hotărîrea Guvernului RM nr. 417 din 03.05.2000// MO al RM nr. 54-56 din 12.05.2000.
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Conform art.19 din Legea RM privind pensile de asigurări sociale de stat la pensia de
invaliditate are dreptul asiguratul care a suferit în urma:
-

Unei boli obişnuite;

-

Unui accident de muncă;

-

Unei boli profesionale.

În cazul în care pensia de invaliditate se stabileşte ca şi consecinţă a accidentului de
muncă sau a unei boli profesionale nu este necesară confirmarea stagiului de cotizare. În cazul
transferului de la pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională,
de îndeplinirea serviciului militar în termen sau de o boală din copilărie, la pensie de invaliditate
cauzată de o boală obişnuită, stagiul de cotizare necesar se va stabili în raport cu vîrsta la data
constatării iniţiale a invalidităţii.
La examinarea litigiilor ce ţin de dreptul la pensie de invaliditate se va ţine cont şi de
prevederile din cadrul Legii RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi353. De
asemenea, se va avea în vedere că îcepînd cu 01.01.2013 se modifică procedura de determinare a
dizabilităţii.
Dreptul la pensie de urmaş. Acest drept se stabileşte persoanelor prevăzute în art.25 din
Legea RM privind pensile de asigurări sociale de stat şi în special:
a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt
de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi
vîrsta de 23 de ani;
b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5
ani după deces, a împlinit vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) sau a fost încadrat în
gradul I sau II de invaliditate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a
recăsătorit;
c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de
3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu
pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.
Pensia de urmaş se va stabili în cazul în care întreţinătorul era pensionar sau îndeplinea
condiţiile pentru primirea unei pensii. Dacă persoana a decedat în urma unei boli generale, ea va
trebui să confirme un stagiu de cotizare ce i-ar fi oferit dreptul la pensie de invaliditate. Pensia de
urmaş se va acorda indiferent de durata stagiului de cotizare dacă decesul a survenit în urma
accidentului de muncă sau bolii profesionale. Mărimea pensiei de urmaş se stabileşte procentual
din pensia sau potenţiala pensie a persoanei care a decedat.
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La examinarea pricinilor în domeniul pensiilor de asigurări sociale de stat instanţa va ţine
cont de faptul că în conformitate cu art.10 din Legea RM privind pensile de asigurări sociale de
stat dreptul la pensie este imprescripribil. Pensia pentru limită de vîrstă se va stabili de la data
îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de
30 de zile de la această dată; pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C:E:M:V de
încadrare într-un grad de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de
60 de zile de la această dată, iar în cazul pensiei de urmaş - de la data decesului susţinătorului,
dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la data decesului. Dacă
aceste termene au fost depăşite pensia se va acorda de la data prezentării ultimului act necesar.
Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale de stat de la
domiciliul asiguratului la cererea persoanei care are dreptul la pensie sau la cererea tutorelui ori
curatorului acesteia.
Acordarea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizia
casei teritoriale de asigurări sociale, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate
actele necesare. Dacă cererea de pensionare a fost respinsă, decizia cu privire la respingerea
cererii şi motivul respingerii se va expedia solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.
La examinarea pricinilor privind pensiile de asigurări sociale se va avea în vedere că
legislaţia în vigoare, în special Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat conţine
prevederi specifice privind pensiile acordate unor categorii de persoane: deputaţi, membri de
Guvern, funcţionari publici, aleşi locali etc.354
Reglementarea prestaţiilor de asigurări sociale, altele decît pensiile, se realizează în baza
următoarelor acte normative:
-

Legea RM privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte

prestaţii de asigurări sociale355;
-

Hotărîrea Guvernului RM privind aprobarea Regulamentului cu privire la

condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale356;
-

Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale a RM357;

-

Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea

indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale358;

354

De văzut cap. VI din Legea RM nr.156-XIV din 14.10.1998, MO al RM nr.111-113 din 17.12.1998 (republicată
în MO al RM nr.42-44 din 12.03.2004)
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-

Legea RM privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor

aflate în căutarea unui loc de muncă359;
-

Hotărîrea Guvernului RM cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu

copii360;
-

Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de

stabilire şi plată a ajutorului de deces361.
Cu referire la modul de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale evidenţiem că
prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor(carantină); prestaţiile pentru recuperarea capacităţii
de muncă, indemnizaţia de maternitate; indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani; indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav şi ajutorul de deces se achită
integral de la bugetul de asigurări sociale de stat. Este important de menţionat că începînd cu
01.01.2013 din art.5 al Legii RM privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă
şi alte prestaţii de asigurări sociale se exclude noţiunea „indemnizaţie unică la naşterea
copilului”.
Indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia pentru creşterea copilului
pînă la 1,5 sau 3 ani
Modul de acordare a acestei indemnizaţii precum şi a indemnizaţiei pentru creşterea
copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani este reglementat prin Hotărîrea Guvernului RM cu
privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.
Mărimea indemnizaţiei unice la naşterea copilului se stabileşte anual prin Legea RM
privind bugetul de asigurări sociale de stat. Finanţarea acestei prestaţii (în cazul persoanelor
asigurate) se realizează de asemenea din bugetul de asigurări sociale de stat. Este important ca
instanţa de judecată să cunoască că indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia
pentru creşterea copilulu se acordă şi persoanelor neasigurate. În acest caz, finanţarea se
realizează de la bugetul de stat, iar termenul de acordare a indemnizaţiei lunare este doar 1,5 ani.
Atît în cazul persoanelor asigurate cît şi în cazul celor neasigurate indemnizaţia unică se
va acorda cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului.
Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se va stabili de la ziua naşterii copilului
dacă a fost solicitată, de asemenea, în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care
indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de 12 luni, aceasta se va stabili retroactiv, dar
nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării. Decizia cu privire la stabilirea
indemnizaţiilor respective se adoptă de către conducătorul casei teritoriale de asigurări sociale.
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Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare
pentru creşterea copilului pînă la 1,5 sau 3 ani se stabilesc în pct.7 al Regulamentului cu privire
la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii362.
Cererea şi actele necesare vor fi depuse la casa teritorială de asigurări sociale personal,
sau prin intermediul reprezentantului primăriei. Dacă actele au fost depuse la primărie ele
urmează a fi certificate, înregistrate şi transmise de către reprezentantul primăriei către casa
teritorială de asigurări sociale în termen de 5 zile. Cererea şi actele necesare se examinează în
termen de 30 de zile din data înregistrării la casa teritorială de asigurări sociale. Dacă la cerere
nu au fost anexate toate actele necesare solicitantul este în drept să prezinte personal sau prin
intermediul reprezentantului primăriei, documentele care lipsesc, în termen de 1 lună de la
înregistrarea cererii. Dacă acest termen este depăşit, casa teritorială de asigurări sociale este în
drept să ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, solicitantului i se restituie
actele în termen de 5 zile, explicîndu-se motivele refuzului şi modul de contestare a deciziei.
Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficiarului pot fi solicitate
pentru perioada de 3 ani premergătoare datei adresării. Dacă vina neachitării aparţine organului
care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia, acesta se va achita retroactiv fără nici o limitare în
termen.
La examinarea unor astfel de pricini trebuie să se ţină cont de faptul că dacă copilul se
află într-o instituţie socială fiind la întreţinerea deplină a statului indemnizaţiile respective nu se
achită. Totodată, dacă copilul va fi luat în familie pentru cel puţin 1 lună, indemnizaţia se va
stabili conform regulilor generale. Este important de menţionat că mărimea indemnizaţiei unice
la naşterea copilului atît în cazul persoanelor asigurate cît şi în cazul celor neasigurate se
stabileşte anual de Legea bugetului de asigurări sociale de stat a RM. Indemnizaţia lunară pentru
creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte procentual din baza de calcul stabilită de lege.
Instanţa va ţine cont de faptul că baza de calcul a indemnizaţiei lunare în cazul persoanelor
asigurate va constitui venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice (complete)
premergătoare lunii producerii riscului asigurat, iar acesta nu poate depăşi 5 salarii medii lunare
pe economie prognozate pentru anul respectiv şi aprobate de Guvern. Sumele plătite în plus din
vina beneficiarului se reţin lunar, în baza deciziei conducătorului casei teritoriale, în mărime ce
nu va depăşi 20% din cuantumul indemnizaţiei. Dacă plata indemnizaţiei încetează reţinerea se
va face în baza hotărîrii instanţei de judecată. Litigiile care vor apărea în legătură cu stabilirea,
calcularea şi plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare pentru
creşterea copilului pînă la 1,5 sau 3 ani ai copilului se vor examina de către Casa Naţională de
Asigurări Sociale, iar ulterior în instanţa de judecată.
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Indemnizaţia de maternitate
O altă prestaţie stabilită în legătură cu naşterea copilului este indemnizaţie de maternitate.
Această indemnizaţie se va stabili începînd cu a 30 –a săptămînă a sarcini, pe o perioadă de 126
de zile calendaristice iar în cazul naşterii complicate sau a naşterii a doi sau mai mulţi copii – de
140 de zile calendaristice. În cazul unor astfel de litigii se va ţine cont de faptul că indemnizaţia
de maternitate se achită atît asiguratelor cît şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi
precum şi şomerelor care au dreptul la concediu de maternitate363. Cuantumul lunar al
indemnizaţiei de maternitate constituie 100% din baza de calcul care va fi ca şi în cazul altor
prestaţii de asigurări sociale – venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni pemărgătoare
producerii riscului asigurat, venit din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale de stat.
Conform pct.5 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale364
aceste indemnizaţii pot fi solicitate în baza actelor justificative, în termen de 12 luni de la data
expirării termenului concediului de sarcină şi lăuzie. Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi
plata indemnizaţiei de maternitate se soluţionează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi
doar ulterior în in instanţa de judecată.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
La examinarea litigiilor privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă,
instanţa de judecată va ţine cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (21) din
Legea RM privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de
asigurări sociale365, începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă se realizează în felul
următor:
a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din
mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plătesc din mijloacele bugetului de
asigurări sociale de stat;
b) începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia
se plăteşte din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat.
În cazul în care incapacitatea temporară de muncă a fost cauzată de tuberculoză, de
SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi în cazul
363
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femeilor gravide care se află la evidenţa instituţiilor medico-sanitare, plata indemnizaţiei se
efectuează integral de la bugetul de asigurări sociale de stat366.
Conform art. 13 din Legea RM privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă se stabileşte diferenţiat în dependenţă de durata stagiului de cotizare:
- în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani – 60% din baza de calcul;
- în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani – 70% din baza de calcul;
- în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani – 90% din baza de calcul.
Baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie de
asemenea, venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii
producerii riscului asigurat. În cazul în care incapacitatea temporară de muncă este cauzată de un
accident de muncă sau boală profesională, instanţa de judecată va aplica prevederile art. 14 din
Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale a RM367. Conform acestor
prevederi legale indemnizaţia respectivă se va plăti pentru primele 20 de zile calendaristice
calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele
proprii, iar din a 21-a zi – de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale,
din mijloacele fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Cuantumul indemnizaţiei va constitui în acest caz 100% din salariul mediu al asiguratului
pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul sau a fost constatată boala
profesională. Alte prestaţii oferite persoanelor care au suferit în urma accidentelor de muncă sau
bolilor profesionale sînt reglementate de asemenea, în cadrul Legii asigurării pentru accidente de
muncă şi boli profesionale a RM.
Ajutorul de şomaj şi alocaţia pentru integrare sau reintegrare profesională
Aceste prestaţii sociale se reglementează de către Legea RM privind ocuparea forţei de
muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în cătarea unui loc de muncă368.
Ajutorul de şomaj se oferă de la bugetul de asigurări sociale de stat, iar mărimea lui se
stabileşte diferenţiat, în dependenţă de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a
persoanei. Spre deosebire de ajutorul de şomaj, alocaţia pentru integrare sau reintegrare
profesională se stabileşte de la bugetul de stat şi este o sumă lunară fixă. La etapa actuală ea
constituie 15% din salariu mediu pe economie pentru anul precedent. Alte drepturi ale
366
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persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se reglementează de asemenea, în baza legii
enunţate mai sus şi în baza mai multor hotărîri aprobate de către Guvernul RM.

Ajutorul de deces
Ajutorul de deces constituie o prestaţie socială reglementată de către Legea RM privind
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi de
către Hotărîrea Guvernul RM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi
plată a ajutorului de deces369.
Ajutorul de deces se oferă în baza unei cereri şi actelor necesare depuse la casa teritorială
de asigurări sociale din raza domiciliului persoanei decedate. Această prestaţie se oferă în sumă
fixă. În cazul persoanelor neasigurate mărimea ajutorului de deces se stabileşte de către Legea
RM privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 370 şi de Regulamentul
privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces371, iar în cazul persoanelor asigurate se
stabileşte anual prin Legea RM privind bugetul de asigurări sociale de stat. Cuantumul ajutorului
de deces, în cazul decesului beneficiarilor de pensii de invaliditate, stabilite militarilor în termen,
conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne372, va constitui suma a două pensii de care a beneficiat
persoana decedată, însă nu mai puţin decît suma stabilită în Regulamentul privind modul de
stabilire şi plată a ajutorului de deces.
În cazul persoanelor asigurate ajutorul de deces se achită din cadrul bugetului de asigurări
sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate – din bugetul de stat. Această prestaţie poate
fi solicitată în baza actelor justificative în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului.
Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarului în numerar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
la care a fost înregistrată cererea pentru acordarea ajutorului de deces. Litigiile privind modul de
determinare a dreptului la ajutor de deces se soluţionează de către Casa Naţională de Asigurări
Sociale, iar ulterior în instanţa de judecată.
Sistemul de asistenţă socială
O altă categorie de raporturi juridice care pot genera litigii în domeniul protecţiei sociale
sînt raporturile de asistenţă socială. La baza reglementării acestor relaţii sta Legea asistenţei
sociale a RM373. Conform art.1 din Legea asistenţei sociale a RM asistenţa socială constituie
componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă
369
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se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor
evenimente considerate drept riscuri sociale care pot genera marginalizarea ori excluderea
socială a persoanelor şi familiilor aflate în dificultate.
Spre deosebire de domeniul asigurărilor sociale, acţiunile de asistenţă socială se
finanţează, după cum am enunţat şi mai sus, de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, din fondurile republican şi locale de susţinere socială a populaţiei, din
donaţii, sponsorizări, precum şi din contribuţiile beneficiarilor de asistenţă socială. Cu referire la
contribuţiile beneficiarilor evidenţiem, că acestea pot fi utilizate pentru finanţarea serviciilor
sociale.
Conform art.9 din Legea asistenţei sociale, asistenţa socială se acordă sub formă de
servicii sociale şi de prestaţii sociale. Prestaţiile sociale se oferă sub formă de compensaţii,
alocaţii, indemnizaţii, de ajutor social, material şi de altă natură. Spre deosebire de prestaţiile
sociale, serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea
necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate,
precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.
Alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Alocaţiile sociale de stat sînt prestaţii băneşti achitate din bugetul de stat lunar sau o
singură dată persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru realizarea dreptului la pensie de
asigurări sociale de stat.
Această prestaţie, în conformitate cu art.3 din Legea privind alocaţiile sociale de stat
pentru unele categorii de cetăţeni se stabileşte următoarelor categorii de persoane:
-

invalizii de gradul I, II, III;

-

invalizii din copilărie de gradele I, II, III;

-

copiii invalizi, în vîrstă de pînă la 18 ani, cu severitatea I, II, III;

-

copiii care au pierdut întreţinătorul;

-

persoanele care au atins vîrsta standart de pensionare;

-

persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid, în vîrstă de pînă la 18 ani,

cu severitatea;
-

invalizii de gradul I nevazători – pentru însoţire şi îngrijire la domiciliu.

La examinarea unor astfel de litigii instanţa va ţine cont de faptul că alocaţiile deşi să
plătesc din bugetul de stat, se achită prin intermediul bugetului de asigurări sociale de stat.
Astfel, stabilirea şi plata lor se face de către casele teritoriale de asigurări sociale. Procedura de
stabilire a alocaţiei, termenele de adresare, mărimea acesteia se stabilesc în cadrul legii enunţate
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mai sus. De asemenea, se va ţine cont că alocaţiile sociale, cu excepţia alocaţiei de îngrijire şi a
ajutorului de deces, se indexează anual la 1 aprilie.
Coificientul de indexare constituie media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum
pentru anul precedent, ce se determină de Guvern.
Ca şi în cazul pensiilor, alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului
se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.
Dacă vina aparţine organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia, aceasta se recuperează
fără nici o limitare în termen. Sumele plătite necuvenit din vina beneficiarului se recuperează de
la acesta lunar, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20
% din cuantumul alocaţiei. Dacă plata alocaţiei a încetat sumele plătite necuvenit se recuperează
în baza hotărîrii instanţei de judecată.

Ajutorul social
Această categorie de alocaţie s-a introdus relativ nu demult şi este reglementată în baza
următoarelor acte normative:
-

Legea RM cu privire la ajutorul social374;

-

Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul

de stabilire şi plată a ajutorului social375.
De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază
familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin
una dintre următoarele situaţii:
a)

au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;

b)

sînt persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;

c)

sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a

cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la
servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
d)

se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după

naştere în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori
îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
e)

îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care

necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un
copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi
familie conform concluziei Consiliului medical consultativ;
374
375

Legea RM cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008// MO al RM nr.179 din 30.09.2008.
Hotărîrea Guvernului RM nr.1167 din 16.10.2008 // MO al RM nr.189 din 21.10.2008.

584

f)

realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din

activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din
extravilanul localităţilor.
Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim
garantat al familiei şi venitul global al acesteia. Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada
rece a anului sînt stabilite de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. Plata
ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează lunar, de către
Casa Naţională de Asigurări Sociale. Finanţarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada
rece a anului se efectuează din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Aspecte procesuale privind soluţionarea litigiilor în domeniul protecţiei sociale
Analizînd raporturile juridice de asigurare socială şi cele de asistenţă socială în calitate de
obiect de reglementare al dreptului protecţiei sociale, au fost evidenţiate un şir de legi şi acte
subordonate legii care reglementează aceste relaţii. În acest context, la examinarea unor astfel de
pricini judecătorul, încă în faza intentării procesului, va preciza legea materială care urmează a fi
aplicată la soluţionarea fiecărui litigiu concret376. Aceasta va permite să se stabilească dacă
cererea urmează a fi judecată în instanţa de judecată; să se verifice dacă a fost respectată de către
reclamant procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară; să se determine
raporturile juridice dintre părţi şi să se stabilească corect procedura în care urmează să fie
examinată pricina respectivă. Or, pentru litigiile ce ţin de domeniul protecţiei sociale este
aplicabilă atît procedura contencioasă de drept comun (de exemplu: în cazul în care se solicită
revendicarea unor sume concrete de bani), cît şi procedura specială (dacă se solicită stabilirea
unui fapt care are valoare juridică în scopul realizării pe viitor a drepturilor în domeniul
protecţiei sociale). De asemenea, unele categorii de pricini pot fi examinate şi în procedura
contenciosului administrativ.
Cu referire la ca calitatea de pîrît în litigiile privind dreptul la penie Curtea Supremă de
Justiţie a elaborat o Recomandare377 care evidenţiază următoarele aspecte:
Conform art.31 Legea Nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de
stat:
„ (2) Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări
sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.

376

Legile şi actele normative subordonate legii, evidenţiate în cadrul prezentei lucrări nu sunt enumerate exhaustiv.
La examinarea litigiilor în domeniul protecţiei sociale se va ţine cont de faptul că pot exista şi alte norme materiale.
377
Recomandarea nr. 25 privind calitatea pîrîtului în litigiile despre dreptul la pensie din 12.12.2012, www.csj.md.
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(3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin
decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în
termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.”
Potrivit art. 40 al Legii menţionate:
“(1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare,
privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la Casa
Naţională de Asigurări Sociale.
(2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aceasta poate fi
atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.”
În aparenţă, pîrît în astfel de cauze de contencios administrativ este Casa Naţională de
Asigurări Social, iar obiectul contestării - decizia acesteia. Mai mult decît atît, sitagma poate fi
contestată nu obligă reclamantul să respecte ordinea prealabilă, iar instanţele judecătoreşti
competente nu vor restitui sau scoate de pe rol astfel de cereri conform art.170, alin.1, lit.a) sau
267, lit.a) CPC Practica judiciară în RM este destul de neuniformă fapt care ne determină să
precizăm următoarele.
În acţiunile civile de acest fel calitatea de pîrît revine persoanei juridice prezumată, la
momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios. (art.59, alin.(1) CPC).
Iar “obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter
normativ şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane,
inclusiv al unui terţ, emise de autorităţile publice” (art.3, alin.1, lit.a) Legea contenciosului
administrativ).
În aceiaşi ordine de idei, atenţionăm instanţele de judecată că în baza Legii nr.489 din
08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale “casele teritoriale sunt servicii publice,
învestite cu pesonalitate juridică.” (art.44, alin.4). Această prevedere este reconfirmată prin
Hotărîrea de Guvern nr.739 din 25.07.2000 cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de
Asigurări Sociale a Republicii Moldova, pct.35 “casa teritorială este persoană juridică şi îşi
desfăşoară activitatea sub conducerea şi controlul Casei Naţionale.”
Indiferent de faptul s-a adresat sau nu persoana interesată la Casa Naţională de Asigurări
Sociale, chiar şi atunci cînd CNAS nu raspunde sau răspunde negativ, obiectul contestării îl
formează Decizia Casei teritoriale de asigurări sociale.
În consecinţă, interpretînd sistemic prevederile invocate mai sus, CSJ conchide:
- contestarea deciziei privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de
pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus va fi formulată
împotriva casei teritoriale de asigurări sociale, acesteia revenindu-i calitatea procesuală de pîrît.
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-

competenţa

jurisdicţională

revine

judecătoriilor,

iar

conform

art.11

Legea

contenciosului administrativ, reclamantul va alege judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are el
domiciliul sau îşi are sediul pîrîtul, adică casa teritorială de asigurări sociale. De regulă aceste
opţiuni legale coincid.
- ordinea prealabilă în astfel de cauze de contencios administrativ nu este obligatorie,
adică judecătoriile nu vor aplica art.170, alin.(1), lit.a) sau 267, lit.a) CPC.
- respectarea ordinii prealabile în funcţie de dorinţa reclamantului, aşa cum prevede
art.40 Nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat nu va condiţiona
pierderea termenului de prescripţie extinctivă.
Avînd în vedere aceste explicaţii considerăm că recomandările respective sînt valabile şi
pentru situaţiile în care sînt contestate alte drepturi de asigurări sociale decît pensiile.
Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului
pretins poate fi înaintată în termen de 30 zile. În cazul în care persoana vătămată într-un drept al
său a cerut anularea actului administrativ fără a cere şi despăgubiri, termenul de prescripţie
pentru cererea de despăgubiri curge de la data la care persoana în cauză a cunoscut sau trebuia să
cunoască întinderea pagubei. În cazul în care adjudecarea pagubei nu a fost solicitată
concomitent cu anularea actului administrativ, cererea de despăgubiri este adresată instanţei de
drept competente, în termenul general de prescripţie.
Conform art.25 alin.3,4 din Legea contenciosului administrativ al RM în cazul admiterii
acţiunii, instanţa de contencios administrativ se pronunţă, la cerere, şi asupra reparării
prejudiciului material şi moral cauzat prin actul administrativ sau prin neexaminarea în termenul
legal a cererii prealabile. Mărimea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de contencios
administrativ, independent de prejudiciul material, în funcţie de caracterul şi gravitatea
suferinţelor psihice sau fizice cauzate, de gradul de vinovăţie a pîrîtului, dacă vinovăţia este o
condiţie a răspunderii, luîndu-se în consideraţie circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul,
precum şi statutul social al persoanei vătămate.
Analizînd aspectele de soluţionare a litigiilor în domeniul protecţiei sociale evidenţiem că
în aceste cazuri instanţa urmează să ţină cont de prevederile art.85 din Codul de Procedură Civilă
al RM care prevede diferite situaţii de scutire de taxa de stat.

§ 5. Regimul juridic al terenurilor. (V. Doagă, P. Zamfir)
1. Pămîntul ca obiect de protecţie şi folosire
Fiind recunoscut ca parte componentă şi indispensabilă a mediului înconjurător, pămîntul
poate fi privit sub mai multe aspecte. În sensul larg al cuvîntului, Pămîntul este un element al
587

materiei cosmice, o planetă separată a sistemului solar, globul pămîntesc, care nu este şi nu poate
fi declarat proprietatea cuiva.
Comunitatea umană îl concepe numai ca pe un obiect de reglementare a dreptului cosmic
comunitar. Creat fără concursul omului, Pămîntul este un dar adus întregii omeniri, generaţiilor
trecute, actuale şi viitoare. Capacitatea Pămîntului de a menţine viaţa determină locul de trai şi
de activitate economică a omului. Fără realizarea acestui drept, viaţa fiecărui om, fără excepţie,
devine imposibilă. Interacţiunea dintre om şi pămînt condiţionează exercitarea de către ultimul a
mai multor funcţii.
Ca obiect al mediului natural, ce există indiferent de conştiinţa omului, pămîntul are
funcţie ecologică; ca loc şi condiţie de viaţă a omului are funcţie socială; ca teritoriu al statului,
limită spaţială a unui stat, are funcţie politică; ca obiect de gospodărire are funcţie economică.
Funcţia ecologică a pămîntului constă în asigurarea relaţiei reciproce dintre elementele mediului
natural: aer - apă - subsol. Stratul de suprafaţă absoarbe acidul carbonic, apele reziduale,
precipitaţiile atmosferice, transformă substanţa organică în neorganică, serveşte ca mediu nutritiv
pentru regnul vegetal şi animal.
Ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele superioare, solul, mai ales stratul său de
humus, este unul din principalii depozitanţi ai substanţei vii a uscatului şi ai energiei potenţiale
biotice captate prin fotosinteză, precum şi ai celor mai importante elemente ale vieţii (carbon,
azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf etc.).378
În ceea ce priveşte funcţia economică, pămîntul, ca obiect al mediului natural, este o
condiţie prealabilă şi premisă pentru toate procesele de muncă şi genurile de activitate
economică.379
Fiind folosit drept bază în procesul producţiei materiale şi în alte sfere de activitate socială,
pămîntul exercită diverse funcţii, în dependenţă de scopurile în care este folosit. Pentru
întreprinderile industriale, de transport, construcţii, amplasarea localităţilor, pămîntul serveşte ca
bază spaţială operaţională, loc pentru instalarea construcţiilor, edificiilor, căilor de comunicare,
liniilor de telecomunicaţii etc. Un alt rol îl are pămîntul în procesul de producţie agricolă, fiind
nu numai o condiţie materială, dar şi un factor activ de producţie. Datorită calităţilor sale
naturale, în agricultură pămîntul reprezintă nu numai o condiţie generală a muncii, dar şi un
mijloc principal de producţie, un obiect al muncii. Constituind un obiect al muncii, omul,
lucrîndu-l, transformă pămîntul în unealtă de muncă, deoarece influenţează prin el asupra
plantelor agricole.380 Funcţia economică a pămîntului condiţionează necesitatea recunoaşterii lui
378

Marinescu D. Dreptul mediului înconjurător. – Bucureşti: Casa de editură şi presă “Şansa” S.R.L.,
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Чубуков Г.B.. Земля как объект природы и хозяйствования // Государство и право, 1995, №9, p.42.
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ca obiect de gospodărire. În acest sens, prin termenul “pămînt” subînţelegem partea scoarţei
terestre care se află deasupra subteranului şi pe care o mai numim sol.
Solul reprezintă stratul superior şi afînat al scoarţei pămînteşti în care se dezvoltă viaţa
vegetală; este suprafaţa folosită în producţia agricolă, avînd un rol deosebit de important pentru
viaţa de pe Pămînt. Solul este expus permanent diferitelor influenţe negative naturale şi
artificiale, fiind poluat de alte elemente ale mediului natural, ca: apele, vînturile, aerul poluat în
general etc., dar şi prin intervenţia necorespunzătoare a omului - chimizarea excesivă, irigări
necontrolate sau greşit executate etc.381
În viziunea biologilor, solul reprezintă suprafaţa scoarţei terestre, care posedă fertilitate,
conţine un complex specific organo-mineral şi are o structură tipică de profil.382 Reglementînd
relaţiile sociale privind exploatarea economică a pămîntului, legislaţia funciară ţine cont de
caracterul eterogen al terenurilor conform: fertilităţii, landşaftului, reproducerii, destinaţiei
ecologice, recreative sau gospodăreşti.
1.1 Însuşirile pămîntului
Pămîntul este cea mai valoroasă avuţie a întregii societăţi, a generaţiilor actuale şi
viitoare, este veşnic şi sfînt, constituind condiţia de bază a existenţei vieţii şi activităţilor de
întreţinere a ei. Pe de

o parte, pămîntul constituie locus standi, terenul de acţiune (baza

teritorial-operaţională), unde se desfăşoară diverse activităţi, iar pe de altă parte, este mijloc de
producţie în agricultură şi silvicultură.
Cea mai importantă particularitate a pămîntului, ce condiţionează folosirea lui în agricultură
drept mijloc de producţie, este fertilitatea pe care o posedă stratul de la suprafaţă – solul ce
conţine substanţe nutritive necesare pentru creşterea plantelor agricole prin anumite forme de
asimilare.
Fertilitatea determină în măsură considerabilă valoarea de consum a pămîntului, utilitatea
şi capacitatea lui, împreună cu munca depusă, de a fi izvor al producţiei agricole.383
1) terenurile ca orice fel de teren constituie un produs al naturii, nefiind, deci, rezultatul
muncii umane.
2) terenurile sînt limitate ca suprafaţă în sensul dimensiunilor lor naturale.
3) terenurile sînt nemişcătoare, imobile atît în calitate de obiect al muncii, cît şi în calitate
de mijloc de producţie, aceasta fiind o caracteristică obiectivă, esenţială; toate celelalte mijloace
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de producţie sînt puse, într-o formă sau alta, în mişcare, deplasîndu-se în spaţiu în procesul de
producţie.
4) terenurile nu pot fi substituite cu alte mijloace de producţie, poate fi modificată doar
fertilitatea lor. Aceste terenuri nu pot fi substituite cu alte mijloace de producţie (după cum nu
pot fl nici multiplicate, din cauza limitării lor materiale.
5) terenurile se caracterizează şi prin faptul că, cu cît exploatarea este mai adecvată, mai
ştiinţifică, cu atît creşte fertilitatea lui. Celelalte mijloace de producţie nu se îmbunătăţesc în
urma utilizării lor (în procesul de producţie), ci, dimpotrivă, se uzează (fizic şi moral) şi chiar
dacă, în urma unor investiţii, se obţin unele îmbunătăţiri de moment, pînă la urmă ele
degradează.
6) terenul nu apare, de la sine, ca mijloc de producţie, ci doar acţionînd asupra lui cu alte
mijloace de producţie (mecanice, chimice, biologice etc.), deci, ca urmare a creşterii şi
perfecţionării celorlalte mijloace de producţie ce acţionează asupra pămîntului, se pune în
valoare o parte din ce în ce mai însemnată a potenţialului său productiv;
7) prin însăşi natura lor, terenurile permit investiţii suplimentare pe aceeaşi suprafaţă,
devenind astfel capabile să asigure folosirea raţională a investiţiilor succesive.
8) în fine, menţionăm că terenurile se caracterizează prin faptul că ele sînt deosebit de
variate, în funcţie de spaţiu şi timp.
Pămîntul – elementul principal al biosferei, se află într-o strînsă şi permanentă legătură
cu alte părţi componente ale mediului: ape, păduri, regnul animal, subsol. Fără a folosi pămîntul,
practic este imposibil de a exploata alte resurse naturale. Această legătură reciprocă dă naştere
necesităţii de a folosi toate resursele naturale în complex,384 de aceea atitudinea faţă de pămînt,
lipsită de spirit gospodăresc, poate cauza daune mediului în general şi poate duce nu numai la
deteriorarea solului, la erodarea sau salinizarea lui, ci şi la deteriorarea condiţiilor de exploatare a
altor resurse naturale (poluarea apelor cu resturi de eroziuni, reducerea rezervelor de apă în urma
irigaţiei, reducerea suprafeţelor de păduri în urma retragerii terenurilor fondului silvic, poluarea
teritoriului (habitatului) – mediului de existenţă a regnului animal. Prin urmare, normele
legislaţiei privind folosirea raţională şi complexă a terenurilor (inclusiv a celor cu destinaţie
agricolă) fac să crească eficacitatea altor norme – acvatice, silvice etc. Pe de altă parte, normele
juridice funciare sînt elaborate în conformitate cu cerinţele ecologice existente, are loc
ecologizarea lor, fapt ce se manifestă începînd chiar de la planificarea şi pronosticarea folosirii
terenurilor, organizarea teritoriului, atribuirea şi retragerea terenurilor în procesul efectuării
controlului de stat privind folosirea şi protecţia terenurilor etc.
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1.2. Fondul funciar al Republicii Moldova
Întru realizarea sarcinilor puse în faţa legislaţiei funciare, toate terenurile care formează
teritoriul Republicii Moldova sînt divizate, după destinaţie, în mai multe categorii care formează
în cumul Fondul funciar al ţării.
Fondul funciar al Republicii Moldova este constituit din totalitatea terenurilor aflate în limitele
hotarelor ţării şi sînt clasificate în funcţie de destinaţie, regim juridic, amplasament etc. Această
noţiune generală are următorul conţinut: “Toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de
proprietate, constituie fondul funciar al Republicii Moldova”. În Republica Moldova fondul
funciar are o suprafaţă de 3 384,4 mii hectare. În conformitate cu art.2 alin.2 din Codul Funciar,
fondul funciar se compune, în dependenţă de destinaţia principală, din următoarele categorii de
terenuri:
- cu destinaţie agricolă;
Regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă este stabilit în art. 2, 12-13, 24, 3640, 50, 70/1-70/5, 83-84 Cod funciar Nr. 828 din 25.12.1991, Legea privind preţul normativ şi
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25.07.1997, Legea privind terenurile
proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007, etc.
Terenurile agricole constituie suprafeţele destinate pentru agricultură, sau utilizate în
scopuri agricole. Aceste terenuri constituie atît obiect al proprietăţii private, căt şi a celei publice
(a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale), cu unele excepţii prevăzute de legislaţie: art. 22
din Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81 din 18.03.2004 prevede
imposibilitatea dobîndirii în proprietate a terenurilor agricole de către investitorii străini, iar art. 6
al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din
25.07.1997 interzice cumpărarea terenurilor agricole de către întreprinderile cu investiţii străine.
Categoria terenurilor cu destinaţie agricolă include:
- terenuri arabile;
- terenuri ocupate de plantaţii multianuale;
- păşuni, fîneţe;
- terenuri agricole de calitate superioară (terenuri situate pe cumpăna apelor şi pe
versantele cu panta la 3 grade, terenurile cu gradul de fertilitate de peste 60 grade terenurile
irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ;
- terenurile irigate (terenurile potrivite pentru agricultură şi irigare pe care se află reţele
permanente sau provizorii de irigare, legate de sursa de irigare, ale cărei resurse asigură irigarea
acestor terenuri;
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- terenurile aferente construcţiilor private, atribuite în calitate de cotă valorică din
patrimoniul întreprinderilor agricole (staţii şi garaje de maşini şi tractoare, arii de păstrare şi
prelucrare a cerealelor, încăperi frigorifice pentru păstrarea fructelor şi legumelor, puncte de
altoire a viţei de vie şi pomilor fructiferi, sere, staţii de purificare a reziduurilor animaliere,
depozite, ateliere de reparaţii, de prelucrare a materiei prime, ferme zootehnice etc.), folosite în
scopul producţiei agricole şi agroindustriale;
- rîpile, ravenele, bolovănişurile şi alte terenuri degradate, care urmează a fi ameliorate şi
reintegrate în circuitul agricol;
- alte terenuri destinate producţiei agricole şi agroindustriale (loturile din întovărăşirile
pomicole, loturile pentru grădini etc.).
- din intravilanul localităţilor;
La categoria terenurilor din intravilanul localităţilor se referă toate terenurile din
perimetrul localităţilor în limitele hotarelor, stabilite conform legislaţiei. Statutul terenurilor din
intravilanul localităţilor este stabilit prin articolele 11, 42 -51 Cod funciar, Legea privind preţul
normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, alte acte normative.
Terenurile din intravilanul localităţilor servesc, în principal, în calitate de bază teritorială
pentru amplasarea obiectelor social-culturale, locative, de producţie etc.
Din componenţa terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor) fac parte:
- terenurile pe care sînt amplasate construcţii şi alte amenajări;
- terenurile de uz public;
- terenurile pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pentru
liniile de telecomunicaţii, de transport electric, pentru exploatări miniere şi pentru alte industrii;
- terenurile împădurite;
- terenurile cu destinaţie agricolă;
- râpele, ravenele, bolovănişurile şi alte terenuri necultivabile.
- destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilorș i alte destinaţii speciale;
Regimul juridic al acestei categorii de terenuri est reglementat de Codul funciar ș i
Regulamentul privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor, apărării şi
cu alte destinaţii speciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 707 din
12.11.1993. În

conformitate cu art. 52 al Codului funciar terenurile destinate industriei,

transporturilor, telecomunicaţiilor sunt menite pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru care
au fost atribuite, cum ar fi:
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- amplasarea şi exploatarea clădirilor administrative şi de deservire, a construcţiilor
auxiliare şi industriale, a celor miniere, de transport;
- construirea căilor de acces, a reţelelor inginereşti;
- organizarea producţiei industriale;
- construcţia magistralelor de transport, instalarea liniilor de telecomunicaţii, de transport
electric;
La terenurile destinate necesităţilor de apărare se atribuie terenurile ocupate de:
-

încăperi

de

producţie,

administrative,

de

locuit

şi

social-culturale

aparţinînd unităţilor militare, organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt ale Forţelor Armate
ale Moldovei;
-

poligoane

de instrucţie,

stat a Republicii Moldova,

zone

aerodromuri

de

control
şi

de-a

lungul

frontierei de

rampe pentru helicoptere,

spaţii (poligoane) pentru parcarea tehnicii militare, ateliere de reparaţie, depozite pentru
păstrarea carburanţilor şi pieselor de schimb staţiuni de alimentare a maşinilor;
Regimul juridic acestor terenuri diferă esenţial de regimul juridic al terenurilor cu
destinaţie agricolă, al terenurilor fondului silvic, fondului apelor şi altor categorii de terenuri.
Folosirea terenurilor cu destinaţii speciale, modificarea destinaţiei iniţiale a acestora, asemenea
cum şi transferarea lor la altă grupă de terenuri cu destinaţie specială poate avea loc cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
- destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, de valoare istoricoculturală, terenuri ale zonelor suburbane şi ale zonelor verzi;
Conform art. 56, 57, 58 ale Codului Funciar din categoria terenurilor destinate ocrotirii
naturii fac parte terenurile rezervaţiilor, parcurilor naţionale, parcurilor dendrologice şi
zoologice, grădinilor botanice, braniştilor, monumentelor naturii, terenurile zonelor de protecţie
şi zonelor sanitare; din categoria terenurilor destinate ocrotirii sănătăţii fac parte terenurile pe
care există obiecte de tratament natural (izvoare de ape minerale, nămoluri curative) şi condiţii
climaterice deosebit de favorabile profilaxiei şi tratamentului; terenuri destinate activităţii
recreative sunt terenurile prevăzute şi folosite pentru odihnă şi turism. Din această categorie fac
parte terenurile pe care se află case de odihnă, pensionate, sanatorii, campinguri, baze turistice,
tabere turistice şi tabere de fortificare a sănătăţii, staţii turistice, parcuri şi tabere pentru copii,
poteci didactico-turistice, trasee marcate.
Din categoria terenurilor de valoare istorico-culturală, conform art. 59 Cod funciar, fac
parte rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, mormintele, monumentele arheologice
şi arhitecturale şi complexele arhitecturale de landşaft. Terenurile de valoare istorico-culturală
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sunt proprietate publică (de stat). Lista terenurilor de valoare istorico-culturală se aprobă de
Guvern.
Pe aceste terenuri este interzisă activitatea ce împiedică folosirea lor conform destinaţiei
speciale.
La categoria terenurilor zonelor suburbane şi ale zonelor verzi, conform art.60 Cod
funciar, se referă terenurile din extravilan destinate amplasamentelor, legate de amenajarea şi
funcţionarea normală a gospodăriei orăşeneşti, precum şi cele ocupate de păduri, grădini publice
şi de alte spaţii verzi, care au funcţii de protecţie, sanitaro-igienice, de fortificare a sănătăţii şi
care sînt locuri de odihnă a populaţiei.

- terenurile fondului silvic;
Conform art. 62 Cod funciar, terenuri ale fondului silvic sunt terenurile acoperite cu
păduri, precum şi cele neacoperite cu păduri, însă destinate împăduririi, conform datelor
cadastrului funciar. Articolul 4 alin.(1) Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996, terenurile din fondul
forestier cuprind:
a) terenuri pentru împădurire:
- terenuri destinate reîmpăduririi;
- terenuri destinate împăduririi;
b) terenuri afectate gospodăriei silvice;
c) terenuri neproductive: mlaştini, stîncării, pante abrupte, alunecări de teren, soloneţuri
etc.
Aceste terenuri conform Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor fac
parte din domeniul public.

- terenurile fondului apelor;
Regimul juridic al terenurilor fondului apelor este determinat de prevederile Codului
funciar (art. 63), Legea nr. 440-XIII din 27.04. 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a
apelor

rîurilor

şi

bazinelor

de

apă

și

Legea

apelor

Nr.

272

din 23.12.2011.
La categoria terenurilor fondului apelor se referă:
a) terenurile aflate sub ape (albiile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, iazurilor,
lacurilor de acumulare);
b) mlaştinile;
c) terenurile pe care sunt amplasate construcţii hidrotehnice şi alte amenajări ale
serviciului apelor;
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d) terenurile repartizate pentru fâşiile riverane de protecţie a apelor râurilor, bazinelor
de apă, canalelor magistrale intergospodăreşti şi colectoarelor.
Terenurile fondului apelor se folosesc pentru construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce
asigură satisfacerea necesităţilor de apă potabilă, tehnică, curativă, a altor necesităţi ale
populaţiei, ale serviciului apelor, ale agriculturii, industriei, gospodăriei piscicole, energeticii,
transportului, precum şi altor nevoi ale statului şi societăţii.
- ternurile fondului de rezervă.
Terenuri ale fondului de rezervă sunt toate terenurile neatribuite în proprietate,
posesiune şi în folosinţă. Din ele fac parte şi terenurile asupra cărora dreptul de proprietate,
posesiune şi de folosinţă s-a stins, inclusiv în caz de renunţare la dreptul de proprietate, în
conformitate cu prevederile Codului funciar şi Codului civil (art. 64 Cod funciar). Terenurile
fondului de rezervă al satului, comunei, oraşului, municipiului cuprind terenuri atât din
intravilanul cât şi din extravilanul localităţilor. Totodată, terenurile fondului de rezervă includ
terenuri din diferite categorii cum ar fi: terenuri cu destinaţie agricolă, terenurile cu destinaţie
specială, terenurile fondului silvic, terenurile fondului apelor etc.
2. Raporturile şi normele juridice funciare.
Raporturile juridice funciare - constituie raporturile sociale, care iau naştere în cadrul
gestionării, utilizării şi protecţiei terenurilor şi care sînt reglementate de normele juridice
funciare. Raporturile funciare au următoarea structură: obiect, subiect şi conţinut.
Conform art.2/1 al Codului funciar, obiecte ale relaţiilor funciare sînt:
- sectoarele de teren;
- cotele de teren;
- drepturile asupra sectoarelor şi cotelor de teren.
Sectoarele de teren se caracterizează prin suprafaţă, amplasament, hotare, au statut
juridic şi alte caracteristici, specificate în documentaţia înregistrării de stat a dreptului asupra
pămîntului. Sectoarele de teren şi obiectele aferente acestora (solul, bazinele de apă închise,
pădurile, plantaţiile multianuale, clădirile, construcţiile, edificiile etc.), strămutarea cărora este
imposibilă fără a cauza pierderi directe destinaţiei lor, constituie bunuri imobile.Sectoarele de
teren pot fi divizibile (care pot fi împărţite în porţiuni fără a le schimba destinaţia, fără a încălca
normele antiincendiare, sanitare, ecologice, agrotehnice şi urbanistice, fiecare porţiune formînd
după divizare un teren de sine stătător) şi indivizibile. În cazurile prevăzute de lege sectorul de
teren poate fi considerat indivizibil.
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Cotele de teren ale sectorului de teren aflat în folosinţă comună de asemenea constituie
obiecte ale relaţiilor funciare. Cotele de teren au expresie cantitativă şi descriere, cuprinzînd
indicaţii privind destinaţia şi categoria de folosinţă. Cotele de teren în natură nu se delimitează.
Subiecte ale raporturilor juridice funciare sînt deţinătorii de teren – statul, autorităţile
publice locale, persoanele fizice, juridice, inclusiv investitorii străini. Conform art. 4 Cod
funciar, prin deţinători de terenuri se înţeleg titularii dreptului de proprietate, de posesiune, de
beneficiere funciară. Deţinătorii de terenuri cu titlu de proprietate privată pot fi cetăţeni ai
Republicii Moldova şi investitorii străini, în conformitate cu legislaţia.
Conţinutul

raporturilor

juridice funciare

reprezintă totalitatea

drepturilor şi

obligaţiunilor subiectelor acestor raporturi. Drepturile principale ale proprietarilor, posesorilor şi
beneficiarilor funciari sînt reglementate de prevederile art. 27 şi 28 Cod funciar. Obligaţiunile
deţinătorilor de teren sînt enumerate în art. 29 Cod funciar. Suplimentar la obligaţiunile
prevăzute de art. 29 Cod funciar, legislaţia funciară obligă proprietarii funciari, întreprinderile,
instituţiile, organizaţiile, alţi posesori şi beneficiari, care exploatează bogăţii minerale sau
efectuează alte lucrări cu acţiune negativă asupra terenurilor agricole, pădurilor şi altor terenuri
situate în afara hotarelor terenurilor atribuite lor, să prevadă şi să ia măsuri pentru neadmiterea
acţiunilor negative. Totodată, titularii obiectelor de investiţii de producţie amplasate pe terenuri
agricole şi silvice sînt obligaţi să ia măsuri, prealabile executării construcţiei obiectelor, de
descopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate, pe care să-l
depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele
agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare sau ameliorării acestor terenuri. Conform art. 6
Cod funciar, evidenţa, atribuirea şi înstrăinarea terenurilor, autentificarea dreptului deţinătorilor
de terenuri reprezintă atribuţiile de bază ale statului în raporturile funciare.
Temeiurile de apariţie a raporturilor juridice funciare :
a) legea;
b) tranzacţiile funciare;
c) actele administrative (decizia de atribuire a terenului sau de retragere a acestuia);
d) hotărîrea instanţei de judecată;
e) contractul de muncă (în cazul atribuirii loturilor auxiliare de serviciu);
Temeiurile de stingere a raporturilor juridice funciare :
a) renunţării benevole a deţinătorului la teren;
b) înstrăinării terenului de către proprietar;
c) retragerii terenului pentru nevoile statului şi societăţii;
d) decedării proprietarului;
e) neachitării sistematice a impozitului funciar în termenul stabilit de lege;
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f) expirării termenului pentru care a fost dat în folosinţă terenul;
g) încetării activităţii întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
h) încetării raporturilor de muncă, în virtutea cărora a fost repartizat lotul auxiliar, dacă
legislaţia nu prevede altfel;
i) nerespectării condiţiilor contractului de arendă, locaţiune sau concesiune;
j) exploatării terenului prin metode care conduc la degradarea solurilor, la poluarea lor
chimică, radioactivă şi de altă natură, la înrăutăţirea situaţiei ecologice;
Categoriile de raporturi funciare: de propritate funciară, de administrare a fondului
funciar, de utiliyare (breneficiere) funciră, de protecţie a terenurilor, de impozitare funciară, de
răspundere pentru încăkcarea legislaţiei funciere ş.a.
Particularităţile normelor juridice funciare:
- De regulă norma funciară conţine numai 2 elemente: ipoteza şi dispoziţia;
- Sancţiunea pentru nerespectarea normei funciare se conţine în alte acte normative:
Codul penal, contravenţional, civil;
- Normele ce reglementează unele raporturi funciare specifice se conţin în Codul civil,
contravenţional, alte acte normative;
- Pentru reglementarea unor raporturi specifice cu aspecte tehnice se apelează la a.ş.
numitele norme tehnico-juridice.

3. Administrarea Fondului funciar
Statul este abilitat să stabilească cadrul legislativ al activităţii de protecţie a terenurilor, să
organizeze şi să ţină la evidenţă aceste terenuri pe categorii de folosinţă. Tot statul întocmeşte şi
ţine datele (actele) cadastrale, controlează respectarea prevederilor legii de către deţinătorii de
terenuri, cum ar fi dispoziţiile referitoare la folosinţa integrală şi, potrivit destinaţiei economice
concrete a acestor terenuri, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii solului ş.a. Statul asigură şi
respectarea tuturor obligaţiilor asumate pe plan internaţional.
Reglementarea de stat a raporturilor funciare constă în crearea organelor statale şi stabilirea
sferei obligaţiilor lor în bază legală, fixarea formelor şi metodelor de administrare, precum şi a
funcţiilor (direcţiilor de activitate) exercitate de aceste organe.
Organele administrării de stat în domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor se clasifică în
funcţie de competenţă în: organe de competenţă generală şi organe de competenţă specială.
Din categoria organelor de competenţă generală fac parte:
- Parlamentul Republicii Moldova competenţa, căruia este prevăzută de art. 7 din Codul
funciar;
- Guvernul Republicii Moldova ( art.8 din Codul funciar);
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- Autorităţile administrării publice locale (art.9 din Codul funciar).
Un rol important în administrarea Fondului funciar revine Agenţiei Relaţii Funciare şi
Cadastru Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, structurii şi efectivuluilimită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărîra Guvernului Nr. 383
din 12.05.2010.
Funcţii de administrare sînt:
1. Funcţia de evidenţă funciară.
Evidenţa funciară economică, ce se manifestă prin ţinerea Cadastrului funciar general
potrivit 6/1, art.65 din Codul Funciar şi art.8 din Legea privind reglementarea de stat a regimului
proprietăţii

funciare

şi

prevederile

Legii

cadastrului

bunurilor

imobile

Nr.

1543

din 25.02.1998.
2. Funcţia de atribuire şi redistribuire a terenurilor care constă în:
a) atribuirea terenurilor în proprietate privată (cu eliberearea Titlului de autentificare a
dreptului deţinătorului de teren) sau/şi în folosinţă funciară;
b) efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului;
c) retragerea loturilor de teren proprietate publică din posesia beneficiarilor funciari,
folosite cu încălcarea prevederilor legislaţiei funciare, şi atribuirea lor ulterioară altor subiecte;
d) retragerea forţată (exproprierea) a terenurilor pentru necesităţile statului şi societăţii.
În scopul realizării funcţiei de atribuire a terenurilor prorietate publică în folosinţă, prin
Hotărîrea Guvernului nr.1451din 24.12.2007, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul
de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor. Regulamentul (Secţiunea II)
stabileşte modul de atribuire a terenurilor proprietate publică a statului, respectiv, a unităţilor
administrativ-teritoriale în folosinţa instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat şi
municipale, pentru desfăşurarea activităţii acestora.
3. Funcţia de consolidare a terenurilor agricole.
Consolidarea terenurilor agricole este reglementată de art. 70/1 – 70/5 Cod funciar şi
Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova Nr. 1075 din 01.10.2007.
Conform art.70/1 Cod funciar, consolidarea terenurilor agricole reprezintă un complex de
acţiuni juridice şi tehnice, întreprinse în scopul optimizării dimensiunii, amplasamentului
terenurilor şi organizării sistemului de măsuri în vederea combaterii eroziunii solului şi sporirii
fertilităţii lui, creînd condiţii propice pentru activitatea economică a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), a întreprinderilor şi cooperativelor agricole de producţie, care cultivă pămîntul aflat în
proprietate privată. Consolidării pot fi supuse terenurile agricole situate în limitele unei singure
localităţi şi se efectuează din iniţiativa proprietarilor de terenuri prin următoarele modalităţi:
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- în baza contractului de activitate economică comună (cooperativele agricole de
producţie);
- prin folosirea în comun a terenurilor agricole (în conformitate cu statutul
întreprinderilor agricole);
- prin separare, comasare şi redefinirea hotarelor sectoarelor de teren, prin arendă,
vînzare-cumpărare, prin schimbul sectoarelor de teren de către deţinătorii de teren, inclusiv între
deţinătorii de teren participanţi la procesul de consolidare; precum şi prin alte modalităţi
neinterzise de legislaţie.
Metoda de consolidare a sectoarelor de teren agricole o vor alege proprietarii de teren.
Consolidarea terenurilor agricole se înfăptuieşte în baza proiectului de consolidare elaborat de o
organizaţie autorizată de Guvern şi aprobat de proprietarii de teren. Consolidarea terenurilor
agricole, în conformitate cu prezenta lege, este un proces benevol şi proprietarul de teren, din
propria decizie, poate renunţa la procesul de consolidare a terenului în orice moment, pînă la
perfectarea proiectului de consolidare a terenului.
4. Schimbarea destinaţiei terenurilor. Schimbarea destinaţiei terenurilor este reglementată
de art. 71-75 Cod funciar şi Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a
destinaţiei şi schimbul terenurilor (Secţiunea III stabileşte modul de modificare a destinaţiei
terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, în legătură cu: trecerea terenurilor dintr-o categorie
în alta; utilizarea terenurilor din categoriile celor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic,
precum şi a terenurilor agricole (silvice) din componenţa altor categorii de terenuri pentru alte
necesităţi decît cele agricole (silvice).
Astfel, schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se efectuează prin hotărîre de Guvern,
la propunerea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, respectiv, de
nivelul al doilea, în temeiul cererii proprietarului şi cu acordul organelor pentru protecţia
mediului înconjurător. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de evaluare a
fertilităţii naturale mai mic de 40, în cazul trecerii acestora în fondul silvic, se efectuează prin
decizia consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, la propunerea consiliilor
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în temeiul cererii proprietarului.
Conform art. 72 Cod funciar, schimbarea destinaţiei terenurilor silvice de calitate superioară, a
terenurilor ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi
istorice este interzisă.
5. Funcţia de asigurare a folosirii raţionale a terenurilor.
Această funcţie prevede aplicarea de către organele statale a măsurilor juridice faţă de
subiectele ce folosesc terenuri în cazurile în care ele nu-şi onorează obligaţiile. Unul din
aspectele importante ale acestei funcţii constituie aplicarea măsurilor de răspundere juridică
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pentru încălcarea legislaţiei funciare. Nu este vorba de aplicarea sancţiunilor de ordin penal
contravenţional, care ţine de competenţa instanţelor de judecată. Conform art. 24 Cod funciar,
proprietarul funciar care, fără motive întemeiate, nu cultivă terenurile agricole şi nu ia măsuri
pentru protecţia şi ameliorarea solului se sancţionează administrativ în conformitate cu legislaţia
în vigoare. Or, art. 25 Cod funciar prevede, că în cazul cînd deţinătorul cu titlu de posesiune sau
de folosinţă nu utilizează terenul în scopul în care i s-a atribuit, autoritatea administraţiei publice
locale respectivă, la cererea proprietarului, va dispune aplicarea sancţiunilor contravenţionale
prevăzute de lege şi îl va soma în scris, stabilind termenul, să-şi îndeplinească obligaţiile.
În cazul în care deţinătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit (nu mai mare
de doi ani) el va pierde dreptul de posesiune sau de folosinţă a terenului prin decizia instanţei
judecătoreşti la cererea proprietarului funciar.
6.Funcţia de control asupra folosirii şi protecţiei terenurilor
În conformitate cu art.87 din Codul Funciar, sarcinile Serviciului controlului de stat în
domeniul folosirii şi protecţiei terenurilor

constau în asigurarea respectării de către toate

organele de stat şi obşteşti, persoanele fizice şi juridice (inclusiv cele străine) a cerinţelor
legislaţiei funciare în scopul folosirii eficiente şi protecţiei cuvenite a terenurilor.
Controlul de stat în acest domeniu este exercitat de către Guvern, autorităţile administraţiei
publice locale, precum şi de către Inspectoratul Ecologic de Stat, alte autorităţi abilitate.
4. Dreptul de proprietate funciară
4.1 Particularităţile dreptului de proprietate funciară
Proprietatea funciară este tratată ca:
a)

Categorie economică – semnifică apartenenţa lotului unui subiect concret

(exprimă apartenenţa bunului);
b)

Categorie juridică- semnifică consfinţirea în norma de drept a posesiei , folosinţei

şi dispoziţiei.
c)

Solul – stratul fertil (humus); Preţul pămîntului (preţul normativ) – evaluat în bal-

d)

Imobilitatea prezumă utilizarea terenului în locul aflării; soarta bunului amplasat

hectar;
pe teren urmează soarta juridică a terenului.
e)

Limitare spaţială (hotarele terenului nu pot fi extinse după dorinţă);

f)

Diverse loturi posedă diferită calitate (bonitate) şi, respectiv posedă divers preţ;

g)

Ca obiect al naturii, pămîntul necesită supraveghere permanentă a stării calitative

şi cantitative (monitoringul funciar);
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h)

Ca mijloc de producţie, terenul, în condiţii optimale de exploatare, nu-şi pierde

calităţile sale utile (nu se uzează);
i)

Posedînd valoare socială inestimabilă pîmîntul urmează a fi utilizat raţional,

conform destinaţiei şi supus evidenţei stricte (cadastrul funciar).
j)

Dreptul de proprietate funciară nu poartă caracter absolut şi impune un şir de

limite (obligaţii):
•

de a utiliza raţional şi de a proteja terenul (art. 5 Cod funciar); Poate fi instituită

prin lege obligaţia de folosire dacă nefolosirea bunurilor (terenurilor) ar contraveni intereselor
publice (art. 315 alin.(4) Cod civil);
•

de a respecta drepturile şi interesele legitime ale altor deţinători de teren (art. 29

Cod funciar);
•

de a respecta condiţiile speciale de utilizare (să decoperteze stratul fertil - art. 33

Cod funciar);
•

de a utiliza terenul strict conform destinaţiei (art. 29 Cod funciar);

•

de a respecta, conform recomandărilor agrotehnice, condiţiile de exploatare a

terenurilor, structura asolamentelor (art. 29 Cod funciar);
•

să ia măsuri de prevenire şi combatere a eroziunilor, a compactării solului, a

alunecărilor de teren, a salinizării sau înmlăştinirii secundare (art. 29 Cod funciar);
•

să prezinte la timp autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile stabilite

prin legislaţie, privitoare la starea şi folosirea terenului (art. 29 Cod funciar);
•

proprietarul funciar care, fără motive întemeiate, nu cultivă terenurile agricole şi

nu ia măsuri pentru protecţia şi ameliorarea solului se sancţionează administrativ în conformitate
cu legislaţia în vigoare (art. 24 Cod funciar).
•

dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia

mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini
care, potrivit legii, revin proprietarului alin.(alin. (5) art. 46 din Constituţia Republicii Moldova);
•

proprietarii funciari care exploatează bogăţii minerale sau efectuează alte lucrări

cu acţiune negativă asupra terenurilor agricole, pădurilor şi altor terenuri situate în afara
hotarelor terenurilor atribuite lor sînt obligaţi să prevadă şi să ia măsuri pentru neadmiterea
acţiunilor negative (art. 31 Cod funciar).
4.2 Dreptul de proprietate publică funciară
Dreptul de prorietate publică funciară este reglementat de Legea privind terenurile
proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007 .
Proprietatea publică asupra terenurilor poate fi:
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a) de interes naţional, regim de drept în care proprietatea aparţine statului (proprietate
publică a statului);
b) de interes local, regim de drept în care proprietatea aparţine satului (comunei), oraşului
(municipiului), raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale).
c) din domeniul public (sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile -nu pot fi
înstrăinate, ci pot fi date numai în administrare, în concesiune, în arendă sau în locaţiune; nu pot
fi supuse executării silite; asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; nu pot fi dobîndite de terţi
prin uzucapiune).
d) din domeniul privat (este supus regimului de drept comun).
Terenurile din domeniul public şi cel privat al statului sînt enumerate în art.4 al Legii nr.
91. Iar categoriile de terenuri din domeniul public şi cel privat al unităţilor administrativteritoriale sînt prevăyute în art. 5 al legii menț ionate.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor:
(1) Terenurile din proprietatea publică a statului pot fi transmise în proprietatea publică a
unităţii administrativ-teritoriale prin hotărîre de Guvern, cu acordul autorităţilor administraţiei
publice locale.
(2) Trecerea terenurilor din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în
proprietatea statului se face, la propunerea Guvernului, prin decizie, după caz, a consiliului
raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc
(municipal), sătesc (comunal).
(3) Trecerea terenurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativteritoriale în domeniul lor public se face prin hotărîre de Guvern sau, după caz, prin decizie a
consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, a consiliului
orăşenesc (municipal), sătesc (comunal).
(4) Trecerea terenurilor din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărîre de
Guvern sau, după caz, prin decizie a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal) dacă Constituţia sau
legea organică nu dispune altfel. Terenurile de uz public pot fi trecute în domeniul privat doar
dacă nu mai sînt destinate uzului public.
(5) Hotărîrea/decizia de trecere a terenului dintr-un domeniu în altul poate fi atacată în
contencios administrativ.
4.3 Dreptul de proprietate privată funciară
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Resursele
persoanelor fizice

naturale (inclusiv pămîntul- nota autorului) proprietate privată aparţin
sau juridice cu drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie, în

condiţiile legii. Dreptul de proprietate privată asupra resurselor naturale este limitat (art. 8 alin.4
al Legii cu privire la resursele naturale Nr. 1102 din 06.02.1997).
Subiectele dreptului de proprietate privată funciară sînt:
a)

persoanele fizice;

b)

persoanele juridice;

c)

persoanele fizice şi juridice străine, în condiţiile legii; (În cazul în care cetăţenii

străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic
prin moştenire legală sau testamentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii
numai cetăţenilor Republicii Moldova (art. 6 alin.(3) al Legii cu privire la preţul normativ şi
modul de vînzare –cumpărare a terenurilor).
d)

apatrizii, în condiţiile stabilite de lege.

Proprietatea privată funciară poate fi comună pe cote-părţi şi în devălmăşie (conform art.
344, 345 Cod civil).
Obiecte ale dreptului de proprietate privată funciară sînt:
a)

Terenurile cu destinaţie agricolă (iniţial cotele de teren echivalent, atribuire în

conformitate cu art. 12 Cod funciar (9 categorii cu dreptul la întreaga cotă echivalentă şi 3
categorii – cu dreptul la 50 % din mărimea cotei echivalente pe localitate);
b)

Loturile pe care sînt amplasate case de locuit particulare şi acareturi, atribuite

iniţial în condiţiile art. 11 Cod funciar; (în oraşe - de la 0,04 pînă la 0,07 hectare, în localităţi
rurale - pînă la 0,12 hectare. Dimensiunile concrete ale sectoarelor de teren se stabilesc de către
autorităţile administraţiei publice locale);
c)

Loturile din cadrul întovărăşirilor pomilegumicole (art. 40 Cod funciar); loturi

pentru grădini din extravilan (art. 39 Cod funciar);
d)

Terenuri din alte categorii (industrie,

energetică, comerţ, etc. pe care sînt

amplasate obiecte de diversă menire, aflate în proprietate privată);
e)

Terenuri din Fondul apelor:

în cazul construcţiei de obiective acvatice, în

condiţiile legii, pe terenurile proprietate privată a persoanelor juridice sau fizice, acestea devin
obiecte ale proprietăţii private, cu excepţia apei care se atribuie în folosinţă conform legislaţiei în
vigoare. Proprietate privată a persoanelor juridice sau fizice pot fi obiectivele acvatice separate
(închise), precum şi obiectivele acvatice care sînt amplasate pe pîraie şi nu au o legătură
hidraulică cu alte obiective acvatice de suprafaţă.);
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f)

Terenuri din Fondul forestier (art. 6 alin.(2) Codul silvic - proprietatea privată

asupra pădurilor se admite în cazul plantării acestora, în condiţiile legii, pe terenurile aflate în
proprietate privată.
4.4 Temeiurile de apariţie şi stingere a dreptului de proprietate funciară
Dreptul de prorietate funciară poate lua naştere şi se stinge avînd la bază:
a)

Legea (art. 11, 12 Cod funciar)

b)

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică (conform Legii exproprierii pentru

cauză de utilitate publică Nr. 488din 08.07.1999) ;
c)

Accesiunea imobilioară naturală (art. 328 Cod civil);

d)

Uzucapiunea imobiliară (art. 332 Cod civil);

e)

Tranzacţiile;

f)

Hotărîrea instanţei de judecată;

g)

Privatizarea;

h)

Renunţarea la dreptul de proprietate;

i)

Prin efectul actulului administrativ (decizia autorităţii).

j)

Decesul proprietarului persoană fizică dacă nu esxistă succesori;

k)

Neachitarea sistematică a impozitului funciar în termenul stabilit de lege (art. 23

pct.6 Cod funciar).

4.5 Unele aspect privind privatizarea terenurilor.
Unele aspect importante referitoare la privatizarea terenurilor sînt reglementate de
Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe
lîngă casă în localităţile urbane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.984
din 21.09.1998. Astfel, Regulamentul menț ionat stabileşte modul de

transmitere

în

proprietate privată a sectoarelor de teren ocupate de case, anexe gospodăreşti şi grădini,
atribuite conform legislaţiei, în localităţile urbane. Loturile de pămînt de pe lîngă casă sînt
trecute în proprietate:
a) proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate individuală;
b) proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate comună în devălmăşie;
c) proprietarilor caselor de locuit cu drept de proprietate comună în diviziune.
Nu pot fi transmise în proprietate privată, conform prezentului Regulament:
a) terenurile aferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate;
b) loturile de pămînt de pe lîngă casă, aflate în folosinţă provizorie a cetăţenilor.
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Transmiterea în proprietate a loturilor de pămînt de pe lîngă casă se efectuează din
iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, concomitent cu efectuarea înregistrării
primare

masive

sau la

cererea

proprietarilor

caselor

de

locuit.

Autorităţile administraţiei publice locale transmit terenurile în proprietatea proprietarilor
caselor de locuit în limitele prevăzute de documentele de atribuire a terenului pentru construcţia
şi exploatarea casei de locuit, inclusiv de contractul de atribuire a terenurilor în folosinţă pe
termen nelimitat.
Un alt act normativ important pemntru reglementarea privatizării constituie Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova Nr. 932 din 14.08.2007 cu privire la privatizarea terenurilor
proprietate publică a statului şi Regulamentul privind desfăşurarea concursurilor comerciale
pentru privatizarea terenurilor, proprietate publică a statului (Anexa 1 la Hotărîrea menţionată).
Regulamentul stabileşte:
a) modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor comerciale pentru privatizarea terenurilor,
proprietate publică a statului, atribuite în scop de construcţii;
b) modul de încheiere a contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor şi de achitare a preţului
terenurilor.
4.6. Conţinutul dreptului de proprietate funciară.
Conţinutul dreptului de proprietate funciară este format din atributele proprietarului:
a)

posesiunea;

b)

folosinţa;

c)

dispoziţia.

Reglementarea posesiunii şi folosinţei resurselor naturale proprietate publică ţine de
competenţa Guvernului şi se realizează prin intermediul organului de stat abilitat cu gestiunea
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi al autorităţilor administraţiei publice
locale. Resursele naturale proprietate publică se dau numai în posesiune provizorie şi folosinţă
(art. 9 al Legii resurselor naturale).
Conform art. 4 al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor dreptul de
proprietate asupra terenurilor din domeniul privat al statului sau al unităţii administrativteritoriale este supus regimului de drept comun dacă legea nu prevede altfel.Terenurile din
domeniul public pot fi date, după caz, în administrare ministerelor, altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice,
întreprinderilor de stat sau municipale. Darea în administrare se efectuează, după caz, prin
hotărîre de Guvern, prin decizie a consiliului raional, a Adunării Populare a unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, a consiliului orăşenesc (municipal), sătesc (comunal).
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Concesionarea (în baza Legii Nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni),
arendarea (în baza Legii Nr.198-XV din 15.05. 2003 cu privire la arenda în agricultură) şi
locaţiunea terenurilor din domeniul public se fac, după caz, prin hotărîre de Guvern, decizie a
consiliului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi sau al doilea. Concesionarea,
arendarea şi locaţiunea terenurilor se fac prin licitaţie publică. Contractul de locaţiune va
cuprinde în mod obligatoriu clauze care să asigure exploatarea terenului în locaţiune potrivit
specificului acestuia. Statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială poate atribui terenuri
în folosinţă persoanelor juridice cu scop nelucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de
utilitate publică, în conformitate cu legislaţia.
La dispunerea terenului deţinut cu drept comun pe cote părţi urmează să se ţină cont de
dreptul de preemţiune (art. 352 Cod civil). Pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile
proprietate comună în devălmăşie este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi
(art. 369 alin.(2) Codul civil).
4.7 Apărarea dreptului de prorietate funciară
Dreptul de prorietate funciră poate fi apărat prin contestarea actelor (acţiunilor ilegale)
ale autorităţilor publice ( funcţionarilor publici) în ordinea prevăzută de Legea cu privire la
petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994 şi Legea contenciosului administrativ Nr. 793-XIV din
10.02.2000) sau/şi prin acţiunea în justiţie în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă Nr. 225-XV din 30.05.2003.
Metodele civile de apărare a dreptului de prorietate funciară sînt:
a)

Revendicarea de către proprietar a bunului său (art.374 Cod civil - proprietarul

este în drept să-şi revendice bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia);
b)

Cererea privind înlăturarea încălcărilor care

nu sînt legate de privarea de

posesiune (art.376 Cod civil);
c)

Recunoaşterea dreptului de proprietate;

d)

Restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin

care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui;
e)

Recunoaşterea nulităţii actului juridic;

f)

Declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică;

g)

Repararea prejudiciilor;

h)

Neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o

autoritate publică (art. 11 Cod civil);
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Actele de vînzare-cumpărare, donaţie, amanetare, schimb şi alte tranzacţii dintre
deţinătorii de terenuri înfăptuite cu încălcarea modului stabilit de legislaţie sînt nule (art. 95
Cod funciar).
4.8 Exproprierea terenurilor pentru utilitate publică
Conform art. 1 al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică, prin expropriere se
înţelege transferul de bunuri

şi

de drepturi patrimoniale din proprietate privată

în

proprietate publică, transferul către stat de bunuri proprietate publică ce aparţin unei unităţi
administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativteritorială a drepturilor patrimoniale în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate
publică de interes naţional sau de interes local, în condiţiile prevăzute de lege, după o
dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Expropriat - este proprietarul

sau titularul de alte drepturi reale asupra obiectului

exproprierii. Expropriator - este statul pentru lucrările de interes naţional şi pentru lucrările de
interes local, prin organele lui abilitate sau prin persoane special desemnate conform legii.
Specificul exproprierii:
a)

Prealabila şi dreapta despăgubire;

b)

Controlul judiciar al exproprierii;

c)

În cazul exproprierii de teren, cuantumul despăgubirii nu trebuie să fie mai

mic decît preţul normativ stabilit în baza tarifelor prevăzute de legislaţie;
d)

Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilelor sau a drepturilor

patrimoniale supuse exproprierii şi din daunele cauzate proprietarului;
e)

În cazul exproprierii de teren, proprietarului i se va propune în proprietate un alt

teren. Dacă costul

terenului propus este mai mic decît

cel

al terenului expropriat,

expropriatorul va plăti diferenţa dintre costul terenului expropriat şi cel al terenului propus.

5. Dreptul de beneficiere asupra terenurilor.
Dreptul de beneficiere asupra terenurilor este reglementat de Codul funciar (art.15, 15/1,
17,-19, 36-40), Codul civil, Legea cu privire la arenda în agricultură ect. Obiecte ale dreptului de
beneficiere pot fi terenurile din cele 7 categorii care formează Fondul funciar. Subiectele
dreptului de beneficiere sînt persoanele fizice, juridice autohtone, precum şi persoanele fizice şi
juridice străine.
Conform art. 28, Cod funciar deţinătorii şi beneficiarii funciari dispun de următoarele
drepturi:
-

să folosească terenurile potrivit condiţiilor de atribuire;
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-

să fie proprietarii producţiei obţinute;

-

să folosească în modul stabilit de lege zăcămintele, pădurile, apele şi alte bogăţii

ale pămîntului;
-

să primească, în caz de stingere a dreptului de posesiune sau beneficiere,

compensarea cheltuielilor legate de ameliorarea terenului.
Totodată, beneficiarii au următoarele obligaţiuni:
-

să folosească terenurile în conformitate cu destinaţia lor;

-

să respecte, conform recomandărilor agrotehnice, condiţiile de exploatare a

terenurilor, structura asolamentelor, să nu admită folosirea abuzivă a îngrăşămintelor chimice şi
a preparatelor de fitosanitărie;
-

să achite la timp impozitul funciar şi alte plăţi pentru folosirea terenurilor;

-

să ia măsuri de prevenire şi combatere a eroziunilor, a compactării solului, a

alunecărilor de teren, a salinizării sau înmlăştinirii secundare, să asigure atît obţinerea unei
producţii calitative, cît şi protecţia solului şi sporirea fertilităţii lui;
-

să respecte drepturile altor deţinători de terenuri;

-

să păstreze bornele de hotar şi punctele reţelei geodezice de stat din teren;

-

să respecte proiectul de organizare a teritoriului;

-

să prezinte la timp autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile stabilite

prin legislaţie, privitoare la starea şi folosirea terenului.
Temeiurile de apariţie a dreptului de beneficiere sînt:
1.

Decizia autorităţii publice centrale sau locale de atribuire în folosinţă – pentru

terenurile proprietate publică ale statului sau autorităţii publice locale;
2.

Contractul de arendă sau chirie;

3.

Contractul de concesiune;

4.

Hotărîrea administraţiei întreprinderii (instituţiei) - pentru loturile auxiliare de

serviciu.
Conform

art.

22

din

Codul

funciar,

se

interzice

atribuirea în folosinţă (inclusiv provizorie) a terenurilor în alte scopuri decît cele agricole şi
silvice întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care nu au reparat prejudiciile şi pierderile
de producţie agricolă, legate de terenurile repartizate anterior, sau care nu şi-au
îndeplinit obligaţiile către deţinători privind folosirea conform destinaţiei a terenurilor, anterior
productive şi degradate ulterior din vina acestor întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
Temeiurile de stingere a dreptului de beneficiere, conform art. 23 Cod funciar sînt:
1) renunţarea benevolă a deţinătorului la teren;
2) înstrăinarea terenului de către proprietar;
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3) retragerea terenului pentru nevoile statului şi societăţii;
4) retragerea terenului în cazul şi în modul stabilit în articolul 25 din prezentul Cod;
5) decesul beneficiarului;
6) neachitarea sistematică a impozitului funciar în termenul stabilit de lege;
7) expirarea termenului pentru care a fost dat în folosinţă terenul;
8) încetarea activităţii întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
9) încetarea raporturilor de muncă, în virtutea cărora a fost repartizat lotul auxiliar,
dacă legislaţia nu prevede altfel;
10) nerespectarea condiţiilor contractului de arendă;
11) exploatarea terenului prin metode care conduc la degradarea solurilor, la poluarea lor
chimică, radioactivă şi de altă natură, la înrăutăţirea situaţiei ecologice;
12) folosirea terenurilor irigate prin metode care conduc la înmlăştinire, la salinizare
secundară şi la apariţia focarelor de eroziune prin irigare.
Dreptul de a folosi terenul se poate stinge dacă posesorul funciar sau beneficiarul funciar
a săvîrşit acţiuni indicate în articolul 96 din Codul funciar.
6. Tranzacţiile funciare.
Tranzacţie funciară – sunt acţiunile benevole ale subiecţilor raporturilor juridice funciare
obiectul cărora constituie sectoarele şi/sau loturile de teren, direcţionate

spre apariţia,

modificarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor funciare. Tranzacţiile funciare sunt determinate
de reguli generale şi speciale:
a)

Regulile generale:

•

Subiecţii sunt cei cu drepturi depline (persoane fizice, juridice, inclusiv cele

străine, statul);
•

Pot fi încheiate prin intermediul reprezentanţilor (să confirme împuternicirile în

formă scrisă, autentificată notarial);
•

Presupun acţiuni active ale subiecţilor;

•

Existenţa unui scop juridic final;

•

Acordul liber de voinţă a subiecţilor la încheierea tranzacţiilor;

•

Tranzacţiile să nu contravină legislaţiei prin: a) formă, b) procedură, c) conţinut,

d) obiect, şi e) subiect.
b)

Regulile speciale:

•

Se efectuează prin supravegherea din partea organelor de stat;

•

Lista subiecţilor este determinată;

•

Sunt determinate şi categoriile de terenuri care pot fi obiectul anumitor tranzacţii;
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•

Se efectuează într-o formă expres prevăzută de legislaţie;

•

La înstrăinarea terenurilor trebuie să se ţină cont de folosirea raţională a

terenurilor;
•

Sînt încheiate, ţinîndu-se cont de preţul normativ.

Potrivit art. 2 (1) al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a
terenurilor nr. 1308 din 25.07.1997 preţul normativ
estimare a valorii

al pământului constituie o măsură de

lui echivalente cu potenţialul natural şi economic al acestuia, exprimate în

valută naţională. Preţul normativ este creat din:
-

unitate

convenţională (grad-hectar);

-

ndici cadastrali (cantitativi şi calitativi)(grad de bonetate) care se stabileşte

conform datelor din cadastru sau în baza expertizei pedologice sau indicilor medii în unitatea
administrativ teritorială ;
-

tarifele stabilite în anexa legii;

-

se indexează anual, în funcţie de rata inflaţiei stabilită în bugetul de stat.

La preţul normativ al terenurilor localităţilor (cu excepţia loturilor de pămînt de pe lîngă
casă), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se
adaugă şi cheltuielile de amenajare inginerească a teritoriului. Tarifele pentru calcularea preţului
normativ al pămîntului se conţin în Anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzarecumpărare a pămîntului.
6.1. Vînzarea-cumpărarea terenurilor.
Conform art. 4 alin. (5) şi art. alin.5 (3) a Legii cu privire la preţul normativ şi modul de
vînzare –cumpărare a terenurilor, contractul de vînzare-cumpărare a terenului urmeayă a fi
întocmit în formă:
•

Scrisă

•

Autentificată notarial;

•

Înregistrat la OCT;

Nerespectarea acestor condiţii duce la nulitate contractului, conform art. 4 alin. (6) şi art.
5 alin. (4) a Legii menț ionate.
Obiectul contractului. Particularităţi:
- Loturile de pămînt de pe lîngă casă pot fi vindute integral sau parţial, la preţ liber,
inclusiv la licitaţie, atît persoanelor fizice şi persoanelor juridice, cît şi statului ( art. 8 al Legii
nr. 1308);
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-

Dreptul de proprietate asupra terenului se dobîndeşte în momentul înregistrării

contractului în registrul bunurilor immobile (art. 4 alin.(6) al Legii nr. 1308, art. 214, 321 Cod
civil);
- Nu sînt supuse vînzării-cumpărării loturile de pămînt de pe lîngă casă aflate în folosinţa
temporară a cetăţenilor, precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de
legislaţie;
- De dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate
comună beneficiază coproprietarii (art. 6 alin. (4) al Legii nr. 1308);
- Terenurile proprietate publică pe care sunt obiective pot fi obiectul vânzării numai după
ce obiectivele vor fi privatizate ( art. 9 alin. (3) al Legii nr. 1308);
- La încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenului, autoritatea administraţiei
publice locale poate stabili unele restricţii (servituţi) pe care proprietarii vor fi obligaţi să le
respecte (art. 4 alin.(8) al Legii nr. 1308);
- Membrii întovărăşirilor pomicole care doresc să cumpere lotul, aflat în folosinţa lor,
depun la autoritatea administraţiei publice locale o cerere de cumpărare, la care anexează
documentele ce confirmă calitatea de membru al întovărăşirii respective (art. 7 alin.(4) al Legii
nr. 1308). În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă, decizia consiliului local poate fi
atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii.
- Terenurile din zonele de protecţie şi zonele sanitare ale întreprinderilor pot fi vîndute
numai întreprinderilor în cauză, fără dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba
indicii acestor zone (art. 9 alin. (5) al Legii nr. 1308).
- Nu sînt supuse vînzării-cumpărării terenurile fondului apelor, cele destinate reţelelor
inginereşti, precum şi terenurile de uz public ( art. 9 alin. (6) al Legii nr. 1308);
Unele aspect importante, referitoare la vînzarea-cumpărarea terenurilor sînt reglementate de un
act subordonat legii - Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008.
Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor
aferente din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a
construcţiilor nefinalizate, precum şi a terenurilor aferente imobilelor private, înfiinţate în afara
procesului de privatizare, a terenurilor cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private
atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole (staţii şi garaje
de maşini şi tractoare, arii de păstrare şi prelucrare a cerealelor, încăperi frigorifice pentru
păstrarea fructelor şi legumelor, puncte de altoire a viţei de vie şi a pomilor fructiferi, sere, staţii
de purificare a reziduurilor animaliere, depozite, ateliere de reparaţii, de prelucrare a materiei
prime, ferme zootehnice etc.), folosite în scopul producţiei agricole şi agroindustriale.
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Teren aferent se consideră suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit bunurile
specificate mai sus şi terenul adiacent, atribuit la decizia proprietarului.
Totodată, prevederile Regulamentului nu se aplică terenurilor:
1)

din domeniul public;

2)

aferente caselor de locuit şi bunurilor privatizate sau private, amplasate în casele

de locuit;
3)

situate în zonele fondului apelor, în zone de odihnă, parcuri, grădini publice şi

scuaruri sau destinate dezvoltării reţelelor inginereşti şi necesităţilor publice, conform planului
de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi planului urbanistic general al
localităţilor acestei unităţi, aprobate în modul stabilit, aferente bunurilor din rezervele materiale
de stat, din rezervele de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor de protecţie civilă
nepasibile de privatizare;
4)

aferente bunurilor nepasibile privatizării;

5)

poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu substanţe biologice

periculoase;
6)

aferente bunurilor transmise întreprinderilor privatizate în gestiune economică;

7)

care,

potrivit

altor

acte

legislative,

nu

pot

fi

înstrăinate.

În cazul în care terenurile menţionate în prezentul punct constituie părţi integrante ale terenurilor
aferente, formarea acestora se efectuează la cererea persoanei interesate, în baza schemei
terenului aferent, elaborate, respectînd principiul proporţionalităţii, de întreprinderea licenţiată în
domeniul urbanismului, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile, prevăzute în Legea
cu privire la formarea bunurilor imobile.
6.2. Contractul de schimb şi donaţie al terenurilor.
La schimbul şi donaţia terenurilor se aplică prevederile art. art.823-826 şi, respectiv, art.
827 - 838 Cod civil . Părţile în contractul de schimb au obligaţia de-a transmite reciproc dreptul
de proprietate asupra unui teren. În cazul contractului de schimb al terenurilor se aplică regulile
de vânzare – cumpărare a terenurilor – art. 824 Cod civil:
•

Forma scrisă;

•

Autentificată notarial;

•

Înregistrarea la oficiul cadastral;

•

Categoriile de terenuri care pot fi înstrăinate;

•

Categoriile de subiecţi care intenţionează să schimbe terenurile.
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Unele aspect privind schimbul de terenuri proprietate publică a statului (domeniul privat)
şi terenurile proprietate privată sînt reflectate în prin Regulamentul cu privire la modul de
atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor (Secţiunea IV).
Astfel, conform pct 41 din Regulament schimbul între terenurile proprietate publică a
statului şi terenurile proprietate privată se poate realiza în scopul reglementării hotarelor
folosinţelor funciare, creării condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor, precum şi pentru
alte necesităţi ale statului. Schimbul de terenuri se efectuează în conformitate cu prevederile
Codului civil şi contractului de schimb. Totodată, deţinătorii terenurilor interesaţi în schimb
(reprezentanţii lor împuterniciţi) pot perfecta un contract intermediar privind intenţiile ce se
realizează

ulterior,

în

conformitate

cu

dispoziţiile

Codului

civil.

Schimbul terenurilor din domeniul public al statului, precum şi al terenurilor din domeniul public
al unităţilor administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată nu sînt acceptate pentru
examinare
Prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului
său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar) art. 827 Cod civil). În cazul contractului
de donaţie al terenurilor se aplică regulile de vânzare – cumpărare a terenurilor – art. 829 Cod
civil. Donaţia poate fi cu condiţie realizării sarcini sau unui scop, chiar dacă este un scop public
(art. 834 Cod civil). Donaţia terenului poate fi revocată în condiţiile stipulate de art. 835 Cod
civil.
6.3. Contractul de arendă în agricultură şi de locaţiune a terenurilor.
Arenda – este contractul încheiat între o parte - proprietar, uzufructuar sau un alt posesor
legal de terenuri şi alte de alte bunuri agricole (arendator) – şi altă parte (arendaş) cu privire la
exploatarea acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabili de părţi (conform art. 911 Cod
civil). Terenurile (cu excepţia celor cu destinaţie agricolă) pot constitui şi obiect al contractului
de locaţiune, în condiţiile prevăzute de art. 875 – 910 Cod civil.
Conform art. 2 Legii privind arenda în agricultură - arenda în agricultură - darea în
posesiune şi folosinţă, pe bază de contract, pe o durată determinată, contra plată, a terenurilor şi
a altor bunuri agricole;
Elementele contractului:
a)

Părţile contractulu.i

•

Arendatorul (să fie proprietar, uzufructuar, sau să deţină în posesie legală).

Calitatea de arendator o poate avea şi un grup de coproprietari ai bunurilor agricole. În cazul
proprietăţii publice proprietar este Guvernul sau APL.
•

Arendaşul (persoana fizică sau juridică, inclusiv străină).
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b)

Obiectul.

Obiecte ale relaţiilor de arendă sunt bunurile agricole aflate în proprietate publică sau
privat, cu excepţia celor scoase din circuitul civil sau în privinţa cărora, prin lege, sunt stabilite
alte interdicţii sau limitări. Art. 2 al Legii privind arenda în agricultură include în noţiunea de
bunuri agricole: mijloace

fixe; terenuri

cu destinaţie agricolă; terenuri

din intravilanul

localităţilor; terenuri ale fondului de rezervă; maşini; utilaje; instalaţii destinate lucrărilor
agricole; construcţii,

inclusiv construcţiile hidrotehnice; platforme; spaţii

de

depozitare

destinate păstrării producţiei agricole, cu terenurile aferente acestora; animale care se
folosesc în procesul agricol; după caz, mijloace circulante.
Descrierea bunurilor se include în Actul de predare-preluare, care se întocmeşte timp de
14 zile de la începutul sau sfârşitul arendei, care după semnare este parte componentă al
contractului.
c)

Termenul contractului.

Conform art. 8, 9 a Legii privind arenda în agricultură, termenul contractului poate fi :
stabilit de părţi, însă nu u mai mic de un an; maximum 30 ani; pentru plantaţiile multe anuale
termenul nu mai mic de 25 ani.

Termenul poate fi prelungit cu următoarele condiţii: aviz în

scris cu 30 zile până la expirare; se închei un contract adiţional. Dacă arendatorul nu solicită
bunurile la expirarea contractului acesta se consideră încheiat încă pentru un an agricol.
d)

Forma contractului. Contractul de arendă se întocmeşte în formă scrisă. Dacă

contractul este încheiat pe un termen de până la 3 ani – urmează a fi înregistrat la APL sau la
OCT, mai mult de 3 ani - la OCT .
e)

Plata de arendă. Conform art. 916 Cod civil şi art. 2 Legii privind arenda în

agricultură plata pentru arenda terenurilor agricole - recompensa ce se achită arendatorului
pentru folosirea terenului dat de acesta în arendă şi se stabileşte în:
-

bani;

-

în natură (într-o cantitate de producere sau într-un procent de producere, în

specificul producţiei crescute în zonă);
-

în bani şi natură;

-

altă formă stabilită de părţi.

Pentru terenurile proprietate publică plata este de la 2 – 10% din preţul normativ – art.22
Legii privind arenda în agricultură.
Plata se determină plata în funcţie de: suprafaţa terenului arendat; bonitate; relief; masura
posibilităţii de a efectua lucrările în mod

mecanizat, alte caracteristici ale terenului;

valoarea plantaţiilor multianuale amplasate pe el, dar nu va constitui mai

puţin de 2% pe an

din preţul normativ al terenului arendat.
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Reglementări speciale ale arendei:
- dacă bunul agricol este înstrăinat de arendator unui terţ, acesta subrogă arendatorul în
drepturile şi obligaţiile ce decurg din arendă;
- decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către
copărtaşi cu majoritate de voturi. Majoritatea de voturi se determină în funcţie de mărimea
cotelor-părţi;
- la contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor
copărtaşilor, cu semnătura celor care au acceptat condiţiile contractului;
- fructele obţinute la exploatarea bunului agricol arendat rămîn în proprietatea arendaşului
în cazul în care contractul nu prevede altfel;
- dreptul de folosinţă a bunurilor agricole arendate apare la încheierea contractului de
arendă, din momentul semnării actului de predare-preluare a bunuri;
- arendaşul are drept prioritar la încheierea unui nou contract de arendă;
- arendaşul este obligat să achite impozitele;
- răscumpărarea bunului agricol arendat se efectuează prin încheierea unui contract
separat de vînzare-cumpărare, care se omologhează şi se înregistrează în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare.
Unele aspecte importante privind arenda terenurilor agricole, în special exercitarea
dreptului de preemţiune a arendaşului şi eventuala recunoaştere a nulităţii tranzacţiei, încheiate
în detrimentul acestui drept, sînt reglementate de Codul civil şi Legea cu privire la arenda în
agricultură. Astfel, conform alin.(4) al art. 15 din Legea nr. 198, arendaşul beneficiază de
dreptul de preemţiune în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor date în arendă. Or,
potrivit alin.(1) al art. 793 Cod civil, titularul dreptului de preemţiune poate face uz de el în cazul
în care persoana obligată încheie cu un terţ contract de vînzare-cumpărare. În această ordine de
idei, art. 794 Cod civil stipulează, că persoana obligată urmează să informeze neîntîrziat titularul
dreptului de preemţiune despre intenţia sa şi condiţiile vînzării. Informarea poate fi executată de
terţul cu care vînzătorul intenţionează să încheie contractul de vînzare-cumpărare”. Iar conform
alin.(1) al art. 795 Cod civil, “dreptul de preemţiune se exercită pe calea informării persoanei
obligate. Drept urmare, art. 796 Cod civil expres stipulează nulitatea acordului dintre persoana
obligată şi un terţ în cazul neexecutării dreptului de preemţiune.
Atenţionăm, că potrivit art. 216 Cod civil RM actul juridic este nul în temeiurile
prevăzute de prezentul cod. Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sînt
nule dacă legea nu prevede altfel (al. (1) art. 220 Cod civil RM). Prin nulitate a actului juridic se
va întelege sanctiunea ce intervine în cazul în care, la încheierea actului juridic civil, nu au fost
respectate dispozitiile legale referitoare la conditiile de validitate a actului juridic, desfiintîndu-l
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(pct. 1 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele
de judecată a legislaţiei ce reglementează nulitatea actului juridic civil nr. 1 din 7 iulie 2008).
Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana care are un interes nascut si actual
(art.217 alin.(1) Cod civil). Instanta de judecata o invoca din oficiu ( pct. 7 al aceleiaşi Hotărîri a
Plenului CSJ). Menţionăm, în acest context, că actul juridic nul încetează cu efect retroactiv
din momentul încheierii. Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului
juridic nul (al. (1) şi (2) art. 219 Cod civil RM) .
La constatarea nulitatii actului juridic, obiect al cărui constituie terenurile, ce contravine
legii, urmeaza de retinut ca prin act juridic ce contravine legii se va întelege nu numai actul
încheiat cu nerespectarea prevederilor legii, dar si cel încheiat cu nerespectarea prevederilor
fixate în actele normative subordonate legii (instructiuni, regulamente, alte acte ministeriale sau
departamentale). În acest caz, se prezuma ca actele normative subordonate legii sunt emise în
temeiul legii si nu contravin ei ( pct. 11 al aceleiaşi Hotărîri a Plenului CSJ).
7. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei funciare
Pentru încălcarea (nerespectarea legislaşiei funciare survire răspundere penală,
contravenţională şi civilă, după caz
a)

Rrăspunderea penală. Este prevăzută de art. 227 Codul penal nr. 985-XV

din18.04. 2002 - poluarea solului.
Acest articol este protejează un element al mediului de o importanţă majoră – terenurile
ca patrimoniu naţional, mijloc de producţie în agricultură şi spaţiu de amplasament pentru
funcţionarea tuturor ramurilor economiei. Scopul acestui articol este protecţia solului prin
prevenirea poluării şi înrăutăţirii calităţii terenurilor ca rezultat al nerespectării regulilor de
exploatare economică (inclusiv a regulilor agrotehnice şi silvotehnice) sau a altor categorii de
activităţi. Sfera de aplicare a acestei norme este activitatea deţinătorilor de teren, precum şi
subiecţii activităţilor economice legate de circulaţia substanţelor chimice şi biologice
periculoase, şi a activităţilor în rezultatul cărora sînt produse (deşeuri) periculoase pentru sol.
Obiectul infracţiunii este pămîntul, sub aspectul diferitor categorii de terenuri, aflate ori nu în
circuitul gospodăresc, indiferent de tipul şi forma de proprietate, destinaţie, locul de
amplasament etc. Termenul de „sol” în sensul legii semnifică formaţiunile mineralo-organice,
stratul de la suprafaţă, caracterizat prin fertilitate.
Astfel, se sancţionează penal impurificarea, otrăvirea, infectarea sau o altă poluare a
solului cu produse nocive - rezultate ale activităţii economice ori de altă natură ca urmare a
încălcării regulilor de manipulare cu substanţe nocive, îngrăşăminte minerale, stimulenţi de
creştere a plantelor şi cu alte substanţe chimice sau biologice în timpul transportării, utilizării sau
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păstrării lor, dacă acestea au cauzat daune mediului, sănătăţii populaţiei şi producţiei agricole.
Dacă aceleaşi acţiuni au fost comise într-o zonă de situaţie ecologică excepţională sau în zona
unor calamităţi naturale, fiind urmate de decesul persoanei din imprudenţă - ele se pedepsesc cu
amendă de la 300 la 800 unităţi sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se
pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea acesteia.
Pentru semnificarea proceselor de influenţă nocivă asupra terenurilor (solului) în
legislaţia funciară şi cea ecologică sînt utilizaţi următorii termeni: poluare, otrăvire, infectare
(inclusiv cu bacterii patogene, boli parazitare şi infecţioase), însălenire, înmlăştinire,
deşertificare, eroziune, alterare (nimicirea stratului fertil) etc. Procesele menţionate provoacă
degradarea terenurilor, utilizarea în continuare a cărora poate aduce la pericolul vieţii şi sănătăţii
omului, la stări excepţionale, catastrofe, deteriorarea obiectelor istorico-culturale şi
landşafturilor, a poluării producţiei agricole şi izvoarelor de apă. La categoria celor degradate se
atribuie terenurile poluate cu substanţe toxice de provenienţă industrială cu depăşirea
concentraţiilor admisibile, radioactive, pesticide etc.
Pentru semnificarea proceselor de influenţă nocivă asupra terenurilor (solului) în
legislaţia funciară şi cea ecologică sînt utilizaţi următorii termeni: poluare, otrăvire, infectare
(inclusiv cu bacterii patogene, boli parazitare şi infecţioase), însălenire, înmlăştinire,
deşertificare, eroziune, alterare (nimicirea stratului fertil) etc. Procesele menţionate provoacă
degradarea terenurilor, utilizarea în continuare a cărora poate aduce la pericolul vieţii şi sănătăţii
omului, la stări excepţionale, catastrofe, deteriorarea obiectelor istorico-culturale şi
landşafturilor, a poluării producţiei agricole şi izvoarelor de apă.
La categoria celor degradate se atribuie terenurile poluate cu substanţe toxice de
provenienţă industrială cu depăşirea concentraţiilor admisibile, radioactive, pesticide etc.
Impurificarea terenurilor reprezintă amplasarea, în locuri interzise, a obiectelor
activităţii economice, deşeurilor de producţie şi menajere, iar poluarea terenurilor semnifică
înrăutăţirea calităţii acestora în rezultatul activităţii antropogene, inclusiv lipsa stratului fertil,
caracterizată prin concentraţia sporită de substanţe chimice şi nivelului înalt de radiaţie
comparativ cu cel normal.
Alterarea (nimicirea stratului fertil) este determinată ca deteriorarea parţială sau totală a
stratului fertil în rezultatul acţiunilor intenţionate sau imprudente şi se caracterizează prin
pierderea capacităţilor fizice şi biologice şi, de asemenea, prin micşorarea valorii naturaleconomice a terenurilor. Alterarea poate fi provocată şi în rezultatul acţiunilor (sau inacţiunilor),
manifestate prin deteriorarea mecanică sau în rezultatul arderii miriştii.
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Îngrăşăminte şi stimulenţi de creştere constituie substanţele, special destinate pentru
utilizarea în agricultură sau silvicultură în scopul contribuirii la hrana intensă a plantelor sau
care, fiind introduse în sol, ape, sau la prelucrarea plantelor şi seminţelor, creează condiţii de
dezvoltare rapidă a plantelor. Pentru protecţia plantelor, a producţiei agricole etc., precum şi
pentru reglarea creşterii şi dezvoltării plantelor, luptei cu buruienile, nimicirea bolilor şi
vătămătorilor plantelor sunt utilizate pesticidele (erbicide, zoocide, fungicide, defolianţi,
insecticide ş.a).
Utilizarea (păstrarea, transportarea) substanţelor care nu se atribuie la categoria de
îngrăşăminte, stimulenţi sau alte substanţe care nu sînt menţionate în articolul dat, exclude
aplicarea lui, indiferent de caracterul consecinţelor survenite în rezultatul activităţii economice
sau de altă natură.
Acţiuni, prin care sînt încălcate regulile de circulaţie şi manipulare cu îngrăşăminte,
stimulenţi şi substanţe chimice sînt considerate: păstrarea acestora în depozite care nu sînt
adaptate acestor scopuri, sub cerul liber, fără a lua în calcul categoria de toxicitate; păstrarea,
transportarea şi eliberarea acestor substanţe în ambalaj necorespunzător; transportarea cu
mijloace neadaptate acestor scopuri; depăşirea dozelor şi concentraţiilor de aplicare.
O infracţiune ecologică specifică domeniului este cea prevăzută de art. 225 şi întitulată
„Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea
mediului”. Subiecte ale răspunderii pentru comiterea infracţiunii date este persoana cu funcţii de
răspundere ori persoana care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie
nestatală, care tăinuieşte sau prezintă intenţionat date neautentice despre avariile cu poluare
excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau alte urmări periculoase
pentru viaţa sau sănătatea populaţiei, precum şi despre starea sănătăţii populaţiei afectate de
poluarea mediului.
b)

Răspunderea contravenţională.

Conform Codului contravenț ional Nr. 218 din 24.10.2008, contravenţii funciare
constituie:
-

Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil (art.92);

-

Degradarea terenurilor, falsificarea informaţiei despre starea şi folosirea lor

(art.115);
-

Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de

folosinţă a terenului (art.116);
-

Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure

folosirea lor conform destinaţiei (art.117);
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-

Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a

acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenire a altor
procese care deteriorează starea solului (art.118);
-

Decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului

superior de sol fertil (art.120).
În cazul ocupării nelegitime a terenurilor, în afară de sancţiunea contravenţională, se mai
aplică şi restituţia funciară – terenul ocupat nelegitim se restituie deţinătorului legal fără
compensarea cheltuielilor suportate pe perioada ocupării nelegitime (art. 101 Cod funciar).
Persoanele vinovate de ocuparea nelegitimă a terenurilor sînt obligate, cu forţe proprii, să
aducă terenul în stare bună pentru exploatare, să restabilească bornele de hotar, să demoleze
construcţiile ilegale. În caz contrar, restabilirea drepturilor încălcate se efectuează în mod forţat
din contul contravenientului, cu încasarea de la acesta a tuturor cheltuielilor.
c)

Răspunderea civilă.

Conform art.97 din Codul Funciar, pagubele pricinuite deţinătorilor de teren trebuie
reparate integral, inclusiv şi venitul ratat. Constatăm că pagubele pot fi cauzate pe mai multe căi:
retragerea sau ocuparea temporară a terenurilor; limitarea drepturilor deţinătorilor; înrăutăţirea
calităţii terenurilor etc.
Recuperarea pagubelor o fac întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cărora li s-au
repartizat terenuri retrase, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate duce la
limitarea drepturilor deţinătorilor, la înrăutăţirea calităţii terenurilor ori la folosirea lor în alte
scopuri, la scăderea producţiei agricole şi la înrăutăţirea calităţii ei. Pagubele sînt restituite prin
reabilitarea terenurilor afectate şi aducerea lor în stare pentru a fi folosite conform destinaţiei sau
în formă bănească.
Evaluarea prejudiciului cauzat resurselor solului se face conform Instrucţiunii privind
evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, aprobată prin ordinul ministrului ecologiei
nr.383 din 08.08.2004.
În cazul restituirii inoportune a terenurilor productive, date în folosinţă provizorie
persoanelor juridice, acestea repară deţinătorilor de terenuri pierderile din producţia agricolă şi
venitul ratat (art. 98 Cod funciar).
Una din încălcările legislaţiei funciare care atrage răspunderea civilă este încheierea
diferitelor tranzacţii cu neglijarea cerinţelor legislaţiei. Astfel, art.95 din Codul Funciar prevede
că actele de vînzare-cumpărare, donaţie, ipotecă, schimb şi alte tranzacţii dintre deţinătorii de
terenuri, încheiate cu încălcarea modului stabilit de legislaţie, sînt nule. Condiţiile nulităţii
tranzacţiilor sînt stipulate în Codul Civil.
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Deşi este o chestiune discutabilă, ne referim pe scurt şi la o "răspundere specială" în
domeniu. În art.2 din Codul Funciar este stabilită obligaţia deţinătorilor de terenuri de a asigura
cultivarea acestora şi protecţia calităţii solului. Articolele 24 şi 25 din Codul funciar prevăd că, în
cazurile în care proprietarul, posesorul său beneficiarul terenului, fără motive întemeiate, nu-l
cultivă sau nu ia măsuri pentru protecţia şi ameliorarea solului, organul autorităţii publice locale
va dispune aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi îl va soma în scris să-şi respecte obligaţiile.
Dacă deţinătorii de teren nu-şi onorează obligaţiile în termenul stabilit (nu mai mare de doi ani)
el va pierde dreptul de posesiune sau de folosinţă a terenului prin decizia instanţei judecătoreşti
la cererea proprietarului funciar.

8. Unele aspecte practice de examinare a litigiilor funciare
Orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţa judecătorească pentru aşi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime.
Prin urmare, instanţa judecătorească exercită apărarea drepturilor funciare ale cetăţenilor prin
somare la executarea unor obligaţii, prin declararea existenţei sau inexistenţei unui raport
juridic funciar, ori prin constatarea unui fapt care are valoare juridică.

a)

Litigii ce ţin de aplicarea prevederilor art. 11 Cod funciar.

Astfel, solicitanţii se adresează cu cereri către Consiliile locale privind atribuirea fără
plată a sectoarelor de teren pentru construcţia caselor individuale de locuit, ca familii nou
formate.
Practica examinării acestor categorii de litigii atestă, că temeiurile care au stat la baza
pronunţării unor sau altor soluţii asupra litigiilor respective diferă de la caz la caz.
In cazul pricinilor în care acţiunile au fost respinse, cele mai frecvente temeiuri invocate
sânt: terenurile se atribuie doar conform regulilor generale, în urma organizării licitaţiei;
familia solicitantului nu întruneşte calitatea de familie nou-formată; lipsa probelor care ar
demonstra că solicitanţii au nevoie de spaţiu locativ.
Aceleaşi motive sânt invocate şi în pricinile remise spre rejudecare, dar şi faptul că
lipsesc probe care ar confirma lipsa terenurilor în fondul de rezervă.
Temei pentru admiterea acţiunilor a constituit faptul că, conform prevederilor art. 11
Cod funciar solicitanţii dispun de dreptul de a li se atribui lot de pământ pentru construcţia casei
individuale de locuit, ca familiilor nou-formate.
In situaţia în care spaţiul locativ a devenit proprietate privată, când statul nu mai are
funcţia de investitor principal la dezvoltarea şi întreţinerea sectorului

locativ, asigurarea

populaţiei cu locuinţe a devenit o problemă personală pentru fiecare cetăţean. Reformele în
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sectorul locativ s-au produs într-o perioadă de timp scurtă, astfel populaţia nu este pregătită
pentru a se descurca în totalitatea actelor normative în vigoare, în sistemul relaţiilor de piaţă.
Imperfecţiunile din legislaţie la soluţionarea acestui gen de litigii generează dificultăţi
privitor la stabilirea subiecţilor care pot beneficia de teren fără plată şi respectiv, privitor la
constatarea existenţei rezervei intravilanului.
Conform art. 11 Cod funciar, autorităţile administraţiei publice atribuie fără plată,
eliberându-le titluri de proprietate familiilor nou-formate sectoare de teren din rezerva
intravilanului până la epuizarea acestuia pentru construcţia caselor de locuit, anexelor
gospodăreşti şi grădini: în oraşe - de la 0,04 până la 0,07 hectare, în localităţi rurale - până la
0,12 hectare.
Dimensiunile concrete ale sectoarelor de teren se stabilesc de către autorităţile
administraţiei publice locale.
Articolul 11 Cod funciar conţine noţiunea de „familie nou-formată", care nu are
dezvăluire semantică nici în această lege şi nici în alte acte legislative cum ar fi, de exemplu,
Codul familiei.
Art. 2 din Legea cu privire la tineret nr. 279-XIV din 11.02.1999 dă noţiunea de familie
tânără - cuplu, format prin căsătorie, în care nici unul dintre soţi nu a atins vârsta de 30 de ani;
familie formată dintr-un singur părinte de până la 30 de ani şi copil (copii).
Coroborând prevederile normelor citate rezultă, că pentru a deveni subiect al raporturilor
juridice reglementate de prevederile art. 11 alin. (1) Cod funciar, familia nou-formată trebuie să
întrunească următoarele condiţii:
- ambii soţi să aibă o vârstă de până la 30 de ani (inclusiv);
- lipsa în proprietatea soţilor sau a foştilor soţi, în cazul căsătoriilor repetate, a terenurilor
în scopurile indicate la art. 11 alin. (1) Cod funciar sau a altor bunuri imobile; deoarece
atribuirea loturilor de teren pentru construcţia caselor de locuit familiilor nou-formate are drept
scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai.
Legislatorul nu a specificat ce perioadă de timp de la momentul înregistrării căsătoriei
familia se va încadra în noţiunea de familie nou-formată şi respectiv acest fapt necesită o
anumită reglementare în domeniu.
Consiliul municipal Bălţi, prin decizia nr. 2/10 din 30.03.2006, în temeiul Legii privind
administraţia publică locală nr. 123-XV din 18.03.2003, Codului funciar (art.ll) ş. a., a aprobat
Regulamentul cu privire la ordinea de atribuire a sectoarelor de teren din intravilan pentru
construcţii individuale şi condiţiile de construcţie a caselor individuale pe teritoriul municipiului
Bălţi, prin care este reglementat şi modul de atribuire a loturilor de pământ pentru construcţia
caselor individuale de locuit în proprietatea familiilor tinere, totodată aprobând şi o listă a
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cetăţenilor luaţi la evidenţă, care au dreptul de a primi lot de teren pentru construcţia casei
individuale de locuit, ca familii nou-formate.
La pct. 2 al secţiunii a II-a din acest Regulament este specificat, că pot fi luate la
evidenţă pentru atribuirea unui teren de pământ, pentru construirea casei individuale de locuit,
familiile tinere, fiind căsătorite de nu mai puţin de 5 ani, care au nevoie de îmbunătăţirea
condiţiilor de trai şi familiile care sânt căsătorite în тип. Bălţi de nu mai puţin de 5 ani, unde
unul dintre soţi sau ambii au loc de muncă în mun. Bălţi pe parcursul a nu mai puţin de 5 ani, şi
care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai.
Este oportună aprobarea acestui Regulament, el contribuind la informarea cetăţenilor şi,
respectiv, la reglementarea condiţiilor de atribuire a loturilor de teren în mun. Bălti conform art.
11 Cod funciar.
Starea de fapt privind atribuirea terenurilor de pământ familiilor nou-formate, conform
art. 11 Cod funciar, în mun. Chişinău, reieşind din practica judiciară, se relevă că nici Consiliul
mun. Chişinău, nici Primăria mun. Chişinău nu au întreprins nici o măsură în vederea
reglementării acestei situaţii.
Autoritatea publică locală, prin răspunsurile formale la cererile de atribuire a loturilor de
pământ familiilor nou-formate, pentru construcţia caselor individuale de locuit, deseori invocă
faptul că, conform Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de
vânzare-cumpărare a pământului şi conform art. 11 Cod funciar, loturile de pământ pentru
construcţia caselor de locuit particulare în municipii nu se repartizează fără plată, iar potrivit art.
77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia
cazurilor stabilite expres prin lege.
Urmare celor expuse, norma art. 11 Cod funciar nu conţine specificări de genul că, în
localităţi rurale, loturile de pământ pentru construcţia casei individuale de locuit se atribuie
familiilor nou-formate fără plată, iar în municipii - contra plată. In afară de aceasta, în cuprinsul
art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI, la care face trimitere
organul administraţiei publice locale, se conţine şi sintagma „cu excepţia cazurilor stabilite
expres prin lege". Astfel, situaţia prevăzută de art. 11 alin. 1 Cod funciar este excepţională,
stabilită expres prin lege.
In acest context, se mai menţionează că, conform art. 10 alin. (8) lit. c) din Legea privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, nu se permite
înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu
capital privat a bunurilor domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, cu
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excepţia cazurilor în care aceste bunuri reprezintă terenuri care se atribuie persoanelor fizice
pentru construcţia de case individuale, în conformitate cu legea.
Legislaţia în vigoare nu reglementează clar care este modul de acordare a loturilor de
pământ familiilor nou-formate pentru construcţia caselor individuale de locuit.
Un factor primordial în soluţionarea acestei chestiuni îl constituie luarea la evidenţă a
persoanelor-solicitanţi să li se atribuie, conform art. 11 alin. 1 Cod funciar, teren de pământ
pentru construcţia casei individuale de locuit şi care au calitatea de familie nou-formată.
Art. 34 alin. (1), (2), (3) din Codul cu privire la locuinţe al R.S.S. Moldoveneşti, sânt
prevăzute criteriile de luare la evidenţă a cetăţenilor care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor
de trai:luarea la evidenţă a cetăţenilor care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, la
locul de trai se efectuează printr-o hotărâre a comitetului executiv al Sovietului raional,
orăşenesc, raional din oraş, de orăşel, sătesc de deputaţi ai norodului, iar la locul de muncă printr-o hotărâre comună a administraţiei şi a comitetului sindical ale întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei.
Cetăţeanului, luat la evidenţa i se aduce la cunoştinţă despre aceasta în scris de către
organul, care 1-a luat la evidenţă.
Listele cetăţenilor, luaţi la evidenta celor ce au nevoie de îmbunătăţirea
condiţiilor de locuit, se aduc la cunoştinţa tuturor şi urmează să fie precizate în mod periodic.
Coroborând norma citată cu prevederile art. 11 alin. 1 Cod funciar, se poate deduce că
organul administraţiei publice locale responsabil de luarea la evidentă a cetăţenilor care au
nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai, în urma examinării tuturor actelor prezentate, va
aduce la cunoştinţa solicitantului faptul luării sau refuzul luării acestuia la evidenţă pentru
atribuirea unui teren de pământ pentru construcţia casei individuale de locuit, ca familiei nouformate.
Spre deosebire de rândul general al cetăţenilor care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor
de trai, stipulările art. 11 alin. 1 Cod funciar acordă o anumită prioritate la luarea la evidenţă a
cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai.
Categoriile de persoane cu anumite facilităţi urmează a fi specificate

conform

înlesnirilor prevăzute de legile speciale.
Situaţia constatată denotă, că Primăria Chişinău nu deţine lista solicitanţilor de teren de
pământ pentru construcţia casei individuale de locuit.
Din prevederile Regulamentului cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în
RSSM, aprobat prin Hotărârea Sovietului Miniştrilor al RSSM nr. 405 din 25.11.1987 (care,
pentru moment, este unicul act normativ ce reglementează modul de luare la evidenţă a
cetăţenilor ce au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai), rezultă că, pentru a obţine de la
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Primăria municipiului Chişinău un teren de pământ pentru construirea casei de locuit, la cererea
depusă, se anexează următoarele documente:
- copia buletinului de identitate;
- certificatul de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău precum că solicitantul nu are în
proprietate un alt teren, o altă casă;
- certificatul de la locul de trai despre componenţa familiei, persoanele înscrise pe adresa
indicată şi suprafaţa apartamentului;
- documentul ce confirmă privilegiile solicitantului (la caz confirmare a statutului de
familie nou formată);
- certificatul de la Pretura de sector ce confirmă necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor
de trai;
- certificatul de căsătorie.
Conform pct. 13 al acestui Regulament, o condiţie obligatorie pentru luarea la evidenţă a
cetăţenilor, care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, o constituie domicilierea
permanentă (cu viza permanentă de înscriere în cartea de imobil) în oraşul Chişinău cel puţin în
decurs de 5 ani, iar la locul de muncă - în lucrul neîntrerupt la întreprinderea, instituţia,
organizaţia respectivă cel puţin în decursul ultimului an.
Rezultă, că pentru a lua decizia de atribuire a terenului de pământ pentru construcţia
casei individuale de locuit familiei nou-formate, pe lângă condiţiile că, ambii soţi, potrivit Legii
cu privire la tineret, ar trebui să aibă o vârstă de până la 30 de ani (inclusiv); să predomine
factorul necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de trai, trebuie să mai întrunească următoarele
condiţii:
- să fie inclus în rândul pentru atribuirea unui teren pentru construcţia casei individuale
de locuit, ca familie nou-formată, pentru a fi respectată ordinea succesiunii (rândului) stabilite
în listele pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- să domicilieze permanent în mun. Chişinău cel puţin în decurs de 5 ani, iar la locul de
muncă, în lucrul neîntrerupt la întreprinderea, instituţia, organizaţia respectivă cel puţin în
decursul ultimului an.
Refuzul organului administraţiei publice locale privind includerea în rândul pentru
atribuirea unui teren de pământ pentru construcţia casei de locuit, ca familie nou-formată, poate fi
contestat în instanţele judecătoreşti conform legislaţiei în vigoare.
Un alt temei pentru respingerea cererii de atribuire a terenului de pământ pentru
construcţia casei de locuit, ca familiei nou-formate, pe care îl invocă organul administraţiei
publice locale este că primăria nu dispune de fonduri de rezervă.
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În multiple cazuri în materialele cauzelor lipsesc date care să confirme lipsa terenurilor în
fondul de rezervă al mun. Chişinău.
Mai mult, cetăţenii nu au acces la cea mai elementară informaţie în domeniul locuinţelor,
nu cunosc ordinea şi regulile stabilite de administraţia publică în vederea alegerii unor forme
adecvate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Lipsa transparenţei informaţiei despre
terenurile din fondul de rezervă care se află în bilanţul primăriei, îi privează pe cetăţeni de
posibilitatea de a avea cea mai vagă idee despre activitatea organului administraţiei publice
locale legată de îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin atribuirea cetăţenilor din municipiu, în
special familiilor nou-formate, a terenurilor de pământ pentru construcţia caselor individuale de
locuit.
Sarcina probaţiunii, la judecarea acestei categorii de litigii, revine ambelor părţi.
În acest aspect reprezentanţii administraţiei publice locale nu prezintă probe concludente
care ar combate înscrisurile prezentate de reclamanţi ori ar demonstra că reclamanţii nu
beneficiază de dreptul de a primi teren pentru construcţia caselor individuale de locuit, ignorând
prevederile art. 118 CPC.
Cu referire la alte categorii de litigii de acest gen este de menţionat, că solicitanţii se
adresează cu cereri către Primării şi

Consilii

privind anularea deciziilor cu privire la

atribuirea în proprietate privată a terenurilor pentru construcţia caselor de locuit, anexelor
gospodăreşti şi grădini.
In cazul pricinilor în care acţiunile au fost respinse s-a ţinut cont de prevederile art.46
Cod funciar, terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale cuprind terenurile pe care sînt
amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care urmează să fie construite case, clădiri de
menire social-culturală, industrială şi cu alte destinaţii.
Aceste terenuri se atribuie întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor pentru zidirea şi
exploatarea construcţiilor industriale, a caselor, a clădirilor de menire social-culturală, a altor
construcţii şi amenajări, precum şi cetăţenilor pentru construcţia individuală de locuinţe.
Suprafaţa terenurilor şi condiţiile folosirii lor în scopurile menţionate se stabilesc
conform normelor şi documentaţiei tehnice de proiectare.
Pe terenurile atribuite se interzice începerea lucrărilor de construcţie pînă la permisiunea
dată de către organele de arhitectură şi urbanistică.
Respingerea acţiunilor nominalizate constituie şi faptul că, conform art. 77 alin.(5)
Legea privind administraţia publică locală, înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în
locaţiune a bunurilor

în proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac

prin licitaţie

publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.
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b)

Litigii iniţiate în baza adresării cu cereri către Consilii privind obligarea de a

acorda în arendă loturi de terenuri, aferente imobilelor pe care le deţin în proprietate.
La soluţionarea litigiilor privind emiterea deciziilor

cu privire

la darea în arendă a

terenurilor aferente imobilelor şi obligarea de a încheia contracte de arendă a terenurilor
aferente la cererile adresate Primăriilor şi Consiliilor, instanţele judecătoreşti urmează să i-a în
considerare, că în cazul pricinilor în care acţiunile au fost respinse s-a ţinut cont de prevederile
art. 42 Cod funciar, conform căruia terenurile din intravilan se află în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale, iar din municipii- în proprietate municipală, dar şi art. 9 alin.(2)
lit.h) Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05. 2007,
care prevede, că

în domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa autorităţii

administraţiei publice locale ţine deciderea asupra dării în locaţiune/arendă sau comodat a
terenurilor şi a altor bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale şi prevederile art. 53
alin.(3), care prevede, că după privatizarea de către două sau mai multe persoane a tuturor
părţilor (încăperilor nelocuibile) ale clădirii sau ale construcţiei, coproprietarii acesteia sînt în
drept:
a) să încheie contract de locaţiune a terenului aferent bunului privatizat; sau
b) să dobîndească în proprietate comună pe cote-părţi terenul respectiv.
S-a ţinut cont şi de art. 77 alin.(5) Legea nr. 436 din 28.12.2006, care prevede, că
înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia
cazurilor stabilite expres prin lege.
Astfel, darea în arendă a bunurilor ce constituie proprietate a Consiliilor urmează a fi
efectuată prin licitaţie publică şi solicitanţii nu pot pretinde la darea terenurilor în arendă dacă
nu sunt proprietari a acestor imobile.
În cazul în care se solicită acordarea în arendă a unor loturi de teren, care intră în
componenţa altor loturi de teren aferente altor imobile şi primele terenuri nu pot fi separate
de terenurile celelalte, deoarece există mai mulţi coproprietari, aceştia pot pretinde la acordarea
terenurilor în arendă sau în proprietate privată, terenurile urmînd a fi acordate în arendă sau
în proprietate comună în diviziune cu stabilirea cotelor ideale corespunzătoare imobilelor
deţinute în proprietate.
Nerespectarea acestor condiţii, dar şi faptul că terenurile solicitate în arendă nu sunt
bunuri imobile separate pot să genereze încălcarea drepturilor altor coproprietari a imobilelor
la cotele de terenuri care le revine fiecărui coproprietar. Urmare celor expuse, terenurile
solicitate nu sunt separate ca bunuri indivizibile, iar cotele-părţi ale fiecărui coproprietar nu
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au fost determinate şi cerinţa solicitanţilor privind obligarea de a le acorda în arendă loturi de
teren, aferente imobilelor pe care le deţin în proprietate sunt neîntemeiate.

c)

Litigii ce ţin de formarea bunurilor immobile.

In cazul pricinilor în care acţiunile au fost respinse s-a luat în considerare prevederile
art. 7 Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10. 2004, conform căruia
la formarea bunurilor imobile se vor respecta următoarele condiţii principale:
a) bunurile formate să corespundă destinaţiei iniţiale, să fie respectate normele de apărare
împotriva incendiilor, normele sanitare, ecologice, urbanistice ori schimbarea destinaţiei să se
facă, în cadrul procedurii de formare sau pînă la iniţierea ei;
b) să nu se formeze un bun imobil care nu va putea fi utilizat constant conform destinaţiei
sau ale cărui condiţii de utilizare vor fi înrăutăţite;
c) bunul imobil format să fie asigurat cu drum de acces ori să fie posibilă instituirea
servituţii de trecere, să fie posibilă asigurarea, după necesitate, a terenurilor destinate construcţiei
cu conducte de apă, cu canalizare etc.;
d) încăperea izolată ce se formează să fie asigurată cu intrare separată;
e) bunurile imobile să fie formate ca bunuri separate în fiecare unitate administrativteritorială dacă hotarele terenului ce se formează se intersectează cu hotarele diferitelor unităţi
administrativ-teritoriale;
f) configuraţia, dimensiunile şi alţi indici ai bunului imobil ce se formează să fie
conforme cerinţelor planului sau regimului stabilit dacă acest bun se formează pe un teritoriu
unde există plan urbanistic al localităţii sau dacă este stabilit un regim special de folosinţă a
terenului sau a construcţiei;
g) să se ţină cont, la formarea bunurilor imobile cu destinaţie agricolă, de normele
agrotehnice, de alte norme şi reguli prevăzute de legislaţie pentru această categorie de terenuri;
h) proiectarea hotarelor terenurilor destinate construcţiilor, forma şi dimensiunile lor să
fie conforme normelor stabilite în legislaţia cu privire la urbanism;
i) persoana interesată în formarea construcţiei, apartamentului, încăperii izolate ce
implică lucrări pentru care, în conformitate cu legislaţia, se cere autorizaţie de construire să
obţină o astfel de autorizaţie şi să depună o copie de pe ea la oficiul cadastral teritorial.
Articolul 9 Legea cu privire la formarea bunurilor immobile, bunurile imobile se pot
forma, conform prezentei legi, prin separare, divizare, comasare sau combinare a bunurilor
immobile înregistrate în Registrul bunurilor immobile.
Se permite comasarea bunurilor imobile, care conform planului cadastral au un hotar
comun.
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Articolul 12 alin.(1) aceiaşi Lege prevede că, comasarea este o modalitate de formare a
unui bun imobil prin unirea a două sau mai multor bunuri imobile înregistrate avînd hotare
comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparţinînd unuia şi aceluiaşi proprietar sau
aflîndu-se în proprietatea comună a aceloraşi persoane, la cererea lor, dar alineatul (3) prevede
că, temei pentru înregistrarea bunului imobil format prin comasare servesc actele ce confirmă
drepturile asupra bunurilor imobile iniţiale, decizia de formare a bunului imobil şi planul
cadastral sau geometric al bunului imobil format.
Proprietari a terenurilor devin persoanele fizice, dar şi juridice, care au obţinut aceste
terenuri în baza contractelor de vînzare-cumpărare.
Contractul sau decizia de formare a bunului imobil se întocmeşte de către proprietarii
bunurilor imobile după elaborarea planului bunului imobil, care devine parte componentă a
contractului sau deciziei.

d)

Litigii ce ţin de aplicarea unor prevederi referitoare la vînzarea – cumpărarea

terenurilor proprietate publică.
În diferite cazuri Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat se adresează cu cereri
către Primării privind anularea deciziilor, în baza cărora s-au atribuit în proprietate privată
persoanelor fizice, ca urmare a vânzării-cumpărării la preţul normativ a terenurilor de pământ.
In cazul pricinilor în care acţiunile au fost admise s-a ţinut cont de prevederile art. 82
alineatele (1) şi (2) Legea nr. 186-XIV din 06.11.1998, conform căruia Consiliile locale şi
raionale şi Consiliul municipal Chişinău decid, în condiţiile legii, cu privire la cumpărarea şi
vânzarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul public, că vânzarea, concesionarea, închirierea şi
locaţia de gestiune se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
Vânzarea terenului proprietate publică a Consiliului municipal Chişinău necesită să fie
efectuată numai prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
Terenurile proprietate publică desţinaţe consţrucţiilor se vând prin concurs sau la licitaţie,
condiţie expres stipulată şi la art.4 alin.(9) Legea nr. 1308-XIII din 25.07. 1997 privind preţul
normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului.
Condiţiile de pregătire, participare, desfăşurare a licitaţiei şi de achitare a obiectelor
cumpărate sunt stabilite la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997.
În diferite cazuri, instanţele pronunţă

soluţii diferite

şi în acest context instanţele

urmează să ţină cont de prevederile legale care determină regimul juridic al proprietăţii
publice care este supusă înstrăinării.
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Conform art. 1 alin. (1) şi (6) din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.99, proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale este una dintre formele proprietăţii publice.
Se declară proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale toate bunurile mobile şi
imobile, aflate pe teritoriul lor până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu excepţia bunurilor ce se aflau în proprietatea
statului şi în proprietate privată. Aceste bunuri pot fi transmise unităţilor administrativ-teritoriale
în proprietate publică în condiţiile acestei legi.
Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor
nr. 91-XV din 05.04.2007, de proprietate publică sînt terenurile cu drept de proprietate al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie
asupra cărora ţine de competenţa Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, iar
în conformitate cu alin. (4) al acestui articol, terenurile care sînt în proprietatea statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniului public aparţin domeniului
privat al statului sau domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Prin art. 3 alin. (1) al acestei legi este specificat scopul delimitării terenurilor de
proprietate publică:
a) protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a statului în interesul
deţinătorilor de terenuri şi al Republicii Moldova;
b) protecţia şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale în interesul deţinătorilor de terenuri şi al unităţilor administrativteritoriale.
Conform alin. (2) al acestui articol, delimitarea terenurilor proprietate publică se
efectuează prin acţiuni de identificare şi formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a
terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în modul stabilit de legislaţie.

e)

Litigii ce ț in de înregistrarea terenurilor.

Articolul 61 alin. 1 şi 2 Cod funciar, introdus prin Legea nr.1006-XV din 25.04.2002, în
vigoare 06.06.2002, stipulează că, terenurile, indiferent de destinaţie şi tipul de proprietate,
precum şi drepturile asupra lor, sînt supuse înregistrării de stat în registrul bunurilor imobile al
oficiului cadastral teritorial în modul stabilit de Legea cadastrului bunurilor imobile.
În cazul în care proprietarul sectorului de teren nu dispune de documentul care i-ar
confirma dreptul de proprietate asupra acestuia, pînă vor fi întreprinse acţiuni de stabilire a
dreptului de proprietate, acest drept este înregistrat condiţionat pe numele proprietarului
sectorului de teren, cu efectuarea menţiunii respective în registrul bunurilor imobile. Pe durata
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termenului de înregistrare condiţionată, proprietarul sectorului de teren nu este în drept să
efectueze tranzacţii cu acest teren.
Aliniatul (6) al art. 3 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.
91-XV din 05.04.2007 prevede că, înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului şi a
terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate
cu legislaţia.
Conform art. 321 alin. (2) Cod civil, în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se
dobândeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.
Articolul 4 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din
25.02.98 include în cercul de subiecţi ai înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor
imobile şi unităţile administrativ-teritoriale, iar ca obiecte ale înregistrării specifică bunurile
imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor. Alin. (3) lit. a) al acestui
articol prevede că, terenurile se raportă la bunurile imobile ce se înregistrează în registrul
bunurilor imobile.
Potrivit art. 5 din această lege, sînt supuse înregistrării obligatorii bunurile imobile şi
drepturile asupra lor indicate la art. 4 alin. (2) şi (3).
Registrul bunurilor imobile conţine înscrieri privind fiecare bun imobil, dreptul de
proprietate şi alte drepturi patrimoniale, titulari de drepturi, documentele ce confirmă drepturile,
tranzacţiile cu bunurile imobile şi alte temeiuri ale naşterii, modificării, grevării şi stingerii
drepturilor (art. 22 alin. (2) din legea dată).
Înscrierile despre terenuri se conţin în capitolul A din registrul bunurilor imobile (art. 23
alin. (1) lit. a) din legea dată).
Înregistrarea obligatorie a bunurilor imobile ale unităţilor administrativ-teritoriale rezultă
şi din conţinutul art. 11 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.
121-XVI din 04.05.2007 care prevede înregistrarea şi evidenţa bunurilor domeniului public.
Mai mult, conform dispoziţiilor pct. 12 alin. 2) lit. e) din Hotărîrea Guvernului nr. 136
din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu
reducere, în cazul expunerii terenurilor la licitaţii funciare, inclusiv pentru obţinerea dreptului de
încheiere a contractului de arendă este necesară prezentarea extrasului din registrul bunurilor
imobile ce confirmă înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv.
Realmente concluziile instanţelor judecătoreşti precum că: „Administraţia publică locală
prin Lege este proprietar al terenurilor din intravilan şi neînregistrarea dreptului de proprietate
asupra terenului din intravilan în registrul bunurilor imobile nu decade administraţia publică
locală din dreptul de proprietar, astfel, având drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie
asupra bunului” sînt neîntemeiate. Odată ce prevederile legale impun înregistrarea dreptului de
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proprietate şi drepturile asupra terenurilor, indiferent de destinaţie şi tipul lor de proprietate,
orice tranzacţie efectuată de către autoritatea administraţiei publice locale asupra terenurilor
neînregistrate se va considera contrară legii.
În ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită repunerea în termen a cererilor
de chemare în judecată pe această categorie de cauze se menţionează că, în sensul art. 116 CPC,
în cazul în care din motive întemeiate a fost omis termenul de îndeplinire a unui act de
procedură, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pot fi repuse în termen de către instanţă. La
cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii
actului. Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat
dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 zile, calculat din ziua în care a cunoscut
sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
Totodată, instanţele de judecată, la verificarea respectării termenului de prescripţie, vor
ţine cont de prevederile art. 67-69 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală,( în vigoare din 09 martie 2007).

f)

Litigii ce ţin de privatizarea terenurilor.

Instanţele judecătoreşti urmează să i-a în considerare, că în cazurile pricinilor în care acţiunile
au fost respinse s-a ţinut cont de prevederile art.4 alin.(10) Legea privind preţul normativ şi
modul de vînzare- cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997, conform căruia
terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul cu care lotul de pămînt de pe
lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform tarifului
indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află.
În cazul în care, după parametri şi amplasare, pot fi formate ca bunuri imobile de sine stătătoare,
terenurile menţionate se transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează în alt mod
conform legislaţiei.
Conform pct. 3 lit.a), pct. 5, pct.6 şi pct. 14 Regulamentul cu privire la modul de
transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 21 septembrie 1998, loturile de pămînt de pe lîngă
casă sunt trecute în proprietate

proprietarilor

caselor de locuit

cu drept

de proprietate

individuală.
Transmiterea în proprietate a loturilor de pămînt de pe lîngă casă se efectuează din
iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, concomitent cu efectuarea înregistrării primare
masive sau la cererea proprietarilor caselor de locuit.
Autorităţile administraţiei publice locale transmit terenurile prevăzute în punctul 2 al prezentului
Regulament în proprietatea proprietarilor caselor de locuit în limitele prevăzute de documentele
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de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, inclusiv de contractul de
atribuire a terenurilor în folosinţă pe termen nelimitat.
Dacă suprafaţa lotului de pămînt de pe lîngă casă de care real se foloseşte la moment
proprietarul casei de locuit este mai mare decît suprafaţa menţionată în documentul de atribuire a
terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, administraţia publică locală poate
decide transmiterea în proprietate a terenului de care real se foloseşte proprietarul casei de locuit,
dacă suprafaţa lui este mai mare cu cel mult 10 la sută decît suprafaţa menţionată în documente.
În celelalte cazuri asupra porţiunii de teren rămase, administraţia publică locală decide în
conformitate cu legislaţia.
Trecerea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă se poate efectua, la
cererea persoanei interesate, atît pînă la iniţierea, cît şi în cadrul lucrărilor de înregistrare primară
masivă. În acest caz persoana depune la primăria localităţii o cerere privind transmiterea
terenului în proprietate privată şi eliberarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de
teren. La cerere se anexează contractul de dare în folosinţă a terenului pe termen nelimitat sau
documentul de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit şi
documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra casei.
În cazul litigiilor privind obligarea de a radia dreptul de proprietate înregistrat în baza
procesului-verbal de recepţie finală

şi declararea nulă

a tranzacţiei de vînzare-cumpărare

încheiate între persoană juridică şi persone fizice la cererea Primăriilor către Întreprinderea de
Stat “Cadastru” instanţele judecătoreşti urmează să i-a în considerare, că în cazul pricinilor în
care acţiunile au fost respinse s-a ţinut cont de prevederile art.art. 505 alin.(2) Cod civil,
capitolul V p.70 şi capitolului VIII p.p. 118, 119, 120 Instrucţiunea nr. 487 a Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru din 22 iunie 2005, cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a
drepturilor asupra lor, radierea înscrisului din Registrul bunurilor imobile se efectuează în baza
documentelor ce confirmă

încetarea acţiunii faptelor juridice în al căror temei s-a făcut

înscrisul şi persoana cointeresată poate solicita rectificarea unei înscrieri în Registrul bunurilor
imobile, iar rectificarea înscrierii va fi efectuată de către Oficiul Cadastral Teritorial numai dacă
există

consimţământul titularului la care se referă această înscriere sau în lipsa

consimţământului- în temeiul

unei hotărîri judecătoreşti irevocabile prin care se dispune

rectificarea înscrisului solicitat.
Conform prevederilor art. art. 497 şi 307 alin.(1) Cod civil, înscrierile făcute în registrul
bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la proba contrară.
Conţinutul registrului este considerat autentic în favoarea celui care a dobîndit prin act
juridic un drept de la o persoană dacă dreptul era înscris în registru în numele persoanei. Această
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dispoziţie nu se aplică atunci cînd s-a notat o contestare asupra autenticităţii sau atunci cînd
neautenticitatea era cunoscută dobînditorului.
Este considerată posesor de bună-credinţă persoana care posedă legitim sau care se poate
considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a
temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-credinţă este prezumată.
Coraborînd prevederile normelor citate rezultă, că dreptul de proprietate reglementat de
prevederile art. 320 şi 321 alin.(2) Cod civil asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru
sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic,
succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta
este translativă de proprietate.
În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act
administrativ.
Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobîndire a dreptului de proprietate.
În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în
registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.
În diverse cazuri reclamanţii se adresează cu cereri către Consilii privind recunoaşterea
drepturilor de proprietate asupra unor terenuri de care s-au folosit mai mult de 15 ani,
deoarece achită impozitul funciar pentru terenurile care li s-au atribuit în proprietate privată şi
consideră, că au căpătat dreptul de proprietate prin uzucapiune.
In cazul pricinilor în care acţiunile au fost respinse s-a luat în considerare prevederile art.
332

alin.(1) Cod civil, conform căruia

dacă o persoană, fără să fi dobîndit dreptul de

proprietate, a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15
ani, aceasta devine proprietarul bunului respectiv.
Se invocă

şi art. 127 alin.(3) Constituţia Republicii Moldova, care prevede

că

proprietatea public aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
Pînă la transmiterea terenurilor în proprietatea persoanelor fizice concrete, terenurile de
pămînt constituie proprietate exclusivă a statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
În astfel de cazuri reglementările privind uzucapiunea nu sunt aplicabile.
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§ 6. Litigii fiscale (N. Clima, A. Rotaru)
1. Unele particularităţi legate de executarea obligaţiei fiscale
1.1 Specificul calculării impozitelor şi taxelor
Calcularea impozitului constă dintr-o totalitate de acţiuni ale persoanei care calculează
impozitul, vizând determinarea sumei impozitului sau taxei care urmează a fi plătite. În procesul
calculării impozitului se pot evidenţia cinci componente succesive: determinarea obiectului
impozitării; determinarea bazei impozabile; aplicarea după caz a înlesnirilor fiscale; aplicarea
cotei de calculare a impozitului; calcularea sumei impozitului.
În funcţie de cel care calculează, impozitele pot fi: calculate de organul fiscal; calculate
de contribuabil personal; calculate de alte persoane (persoane obligate să efectueze calcularea
si reț inerea la sursă a impozitului).
1.

Pentru persoanele fizice, în anumite cazuri, există un sistem simplificat de

calculare şi plată a impozitului, constând în calcularea acestuia de către organele fiscale.
Calcularea impozitelor de către organul fiscal se finalizează cu întocmirea de către acesta a unui
document, aviz (înştiinţare de plată), în care se reflectă mărimea sumei impozitului pe care
contribuabilul urmează să o achite la buget în modul corespunzător.
2.

De regulă, potrivit legislaţiei fiscale, persoanele juridice şi persoanele fizice –

întreprinzători individuali, în calitate de contribuabili sunt obligate să calculeze şi să achite de
sinestătător sumele impozitelor ce urmează a fi plătite. Plata impozitelor în acest caz se
efectuiază prin prezentarea la instituţiile financiare a ordinelor de plată în vederea transferării
sumelor impozitelor şi taxelor de pe conturile curente ale acestora, deschise în societăţile
bancare, pe conturile trezoreriale respective ale bugetului.
3.

În alte cazuri, obligaţia de calculare şi plată a impozitelor este în sarcina unor

persoane, care constituie sursa plăţii. Aceste persoane efectuează anumite plăţi, în favoarea unor
persoane fizice sau juridice, având obligaţia legală să efectuieze calcularea şi reţinerea
impozitului din aceste sume. În acest caz, persoanele indicate efectuiază în virtutea prevederilor
legislaţiei fiscale, calcularea şi plata impozitului pentru un “obiect al impunerii străin” care de
fapt aparţine beneficiarilor acestor plăţi.
Dintre cazurile de calculare şi plată a impozitului prin reţinere la sursa plăţii de către alte
persoane putem specifica următoarele:
a)

cazul calculării şi plăţii impozitului pe venit de către angajatori pentru salariaţii

lor, în baza contractului de muncă conform art. 88 din Codul fiscal (din salarii, onorarii, prime);
b)

cazul prevăzut de art.89 din Codul fiscal, când impozitul pe venit se reţine din

dobânzi şi royalty;
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c)

cazul prevăzut de art.90 Cod fiscal privind reţinerile din alte plăţi efectuate în

folosul rezidentului;
d)

cazul prevăzut la art.901 privind reţinerea finală de către plătitor a impozitului din

anumite tipuri de venit achitat de către acesta unor categorii de beneficiari;
e)

persoanele care fac reţineri din plăţile efectuate către un nerezident, în condiţiile

art. 91 din Codul fiscal.
În situaţiile descrise, persoanele juridice sau fizice care au obligaţia legală de calculare,
reţinere şi achitare a impozitelor pentru alte persoane, au în raport de aceste obligaţii, calitatea de
contribuabili, purtînd răspunderea prevăzută de legislaţia fiscală pentru neexecutarea acestora.
Or, potrivit art. 5, p. 2) din Codul fiscal, contribuabil, adică subiect al impunerii cu drepturile şi
obligaţiile respective prevăzute de lege, sunt şi persoanele care, conform legislaţiei fiscale, sunt
obligate să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate.
De altfel, şi prin prisma art. 169 alin. (2) Cod fiscal, obligaţia fiscală a contribuabilului ce
urmează să fie stinsă de un alt contribuabil care, conform legislaţiei fiscale, este obligat să reţină
sau să perceapă de la primul sumele ce constituie obligaţia fiscală şi să o stingă, încetează a fi
obligaţia fiscală a primului şi devine obligaţia fiscală a celui de-al doilea din momentul reţinerii
sau perceperii.
1.2 Modificarea obligaţiei fiscale
Conform prevederilor alin. (4) al art. 169 din Codul fiscal, modificarea obligaţiei fiscale
reprezintă schimbarea cuantumului ei generată de modificarea circumstanţelor, stabilite de
legislaţia fiscală, în funcţie de care a fost calculată obligaţia.
Totodată, art. 129 pct. 6) din Codul fiscal defineşte obligaţia fiscală ca fiind obligaţia
contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere
(penalitate) şi/sau amendă.
În fond, este vorba despre cazuri de modificare a unei obligaţiei fiscale stabilite sau
determinate iniţial fie de contribuabil însăşi fie de organul fiscal care, suportă anumite modificări
sub aspectul mărimii (cuantumului) acesteia, care pot interveni de regulă între momentul
calculării obligaţiei fiscale şi momentul în care aceasta urmează a fi stinsă.
Reieşind din dispoziţiile legale de mai sus, se impun două precizări:
-

legiuitorul indică doar o singură formă de modificare a unei obligaţii fiscale - şi

anume, prin schimbarea cuantumului (mărimii) acesteia;
-

schimbarea cuantumului (mărimii) acesteia să se producă în urma modificărilor

unor circumstanţe, stabilite de legislaţia fiscală, în funcţie de care a fost calculată obligaţia.
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Referitor la circumstanţele în funcţie de care în general se calculează obligaţiile fiscale,
menţionăm că legiuitorul nu le enumeră în mod expres, specificînd doar că acestea sunt stabilite
de legislaţia fiscală. Acestea se regăsesc în cuprinsul legislaţiei fiscale, sunt diverse şi pot varia
de la un contribuabil la altul în funcţie de mai multe împrejurări, şi anume: de statutul juridic al
acestuia, activitatea economică concretă desfăşurată de către acesta, de tipul obiectului impozabil
obţinut de către contribuabil (imobil, venit, efectuarea unei livrări impozabile cu T.V.A.), de
condiţiile în care a fost obţinut acesta, de cota de impunere, de înlesnirile sau scutirile acordate
de legislaţia fiscală unor categorii de contribuabili de care se ţine seama la calcularea
cuantumului impozitului sau taxei, de suportarea de contribuabil a unor cheltuieli permise spre
deducere din venitul brut etc.
Modificarea circumstanţelor descrise mai sus, intervenite între momentul calculării
obligaţiei fiscale şi momentul stingerii acesteia care pot schimba cuantumului (mărimea)
obligaţiei fiscale deja calculate şi se pot exprima prin următoarele:
- obţinerea sau pierderea între momentul calculării obligaţiei fiscale şi momentul stingerii
acesteia a dreptului la anumite scutiri sau înlesniri fiscale;
- recalculării unor cheltuieli permise spre deducere din venitul brut impozabil (în sensul
includerii sau excluderii lor din acest venit);
- schimbării statutului juridic al contribuabilului avînd ca efect modificarea regimului
fiscal aplicabil acestuia;
- constatarea de către organul fiscal a unor venituri suplimentare nedeclarate anterior de
către contribuabil ca urmare a estimării obligaţiilor fiscale ale contribuabilului prin metode şi
surse indirecte;
- reevaluarea unui bun imobil după calcularea obligaţiei fiscale dar pînă la stingerea
obligaţiei fiscale etc.
Astfel, cu titlu de exemplificare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la
o scutire în mărimea indicatorului expus de alin.(1) art. 35 din Codul fiscal pentru fiecare
persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie
indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Cod.
În scopul acordării scutirii, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte
cumulativ toate cerinţele expuse la alin.(1) art. 35 din Codul fiscal.
La obţinerea sau pierderea de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la
scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă sau după caz se anulează din luna
următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Prin urmare, obţinerea de către
contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute
constituie circumstanţe în funcţie de care a fost iniţial calculată obligaţia fiscală, iar pierderea
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acestui drept pe parcursul aceluiaşi an fiscal va constitui o modificare a acestei circumstanţe şi va
avea ca efect modificarea în final a cuantumului obligaţiei fiscale a contribuabilului.
De asemenea, constituie modificare a circumstanţelor, în funcţie de care a fost iniţial
calculată obligaţia fiscală, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în
cazul în care unul dintre ei a beneficiat în condiţiile art. 34 din Codul fiscal de scutirea soţului
(soţiei). Astfel, la prezentarea declaraţiei fiecare dintre ei se vor folosi numai de scutirea
personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.
În ambele cazuri scutirile acordate au micşorat iniţial baza impozabilă iar la pierderea
dreptului asupra acestora baza impozabilă se va majora şi ca efect se va schimba cuantumul
obligaţiei fiscale a contribuabilului respectiv.
În cazul persoanelor juridice, spre exemplu, conform prevederilor art. 541 - 544 din
Codul fiscal, subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care nu sînt înregistraţi ca
plătitori de T.V.A. dacă îndeplinesc condiţiile expuse la art. 541 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal
se vor impozita venitul din activitate operaţională cu cota de 3%. Dacă aceşti subiecţi devin pe
parcursul perioadei fiscale declarate, plătitori de T.V.A. - vor aplica din momentul în care sînt
înregistraţi ca plătitori de T.V.A., regimul de impozitare în modul general stabilit, fapt care, va
constitui o modificare a circumstanţelor în funcţie de care a fost iniţial calculată obligaţia fiscală
a acestor subiecţi. De asemenea, sunt în acest sens relevante şi prevederile alin. (21) şi (3) ale
art. 281 din Codul fiscal, referitoare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare. Astfel,
schimbarea după începutul anului fiscal a subiectului impunerii în cazul acestui impozit, va
genera modificarea în modul şi cazurile prevăzute de norma indicată a cuantumului obligaț iei
fiscale.
În cazul în care, conform art. 48 din Codul fiscal, contribuabilului i se restituie pe
parcursul anului fiscal cheltuielile, pierderile sau datoriile compromise deduse anterior, suma
restituită se ia în calcul şi se include în venitul brut al contribuabilului pe anul în care ea a fost
încasată, fapt care va avea ca efect modificarea sub aspectul cuantumului a obligaţiei fiscale
calculate pe anul în care aceste sume au fost încasat.
Astfel, pot fi considerate circumstanţele de natură să

modifice o obligaţie fiscală

calculată iniţial: modificarea unor elemente prevăzute de legislaţia fiscală în raport cu care s-a
efectuat individualizarea obligaţiei fiscale, modificarea situaţiei juridice a contribuabilului,
acordarea pe parcurs a înlesnirilor prevăzute de lege, modificarea actelor normative fiscale.
Modificarea unor elemente prevăzute de legislaţia fiscală în raport cu care s-a efectuat
individualizarea obligaţiei fiscale în sensul reducerii sau creşterii acesteia poate avea loc ca
urmare:
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- a admiterii unor eventuale contestaţii, formulate de contribuabil, atunci când obligaţia
stabilită iniţial va fi modificată fie conform hotărârii adoptate de instanţa de judecată, fie potrivit
deciziei adoptate de însuşi organul fiscal, în sensul reducerii obligaţiei, acordării unor înlesniri
sau neaplicării unor sancţiuni sau reducerii cuantumului acestora;
- ca urmare a controlului efectuat de organul fiscal. Actul de control şi decizia pe
marginea acestuia, întocmit de către organul fiscal poate modifica obligaţia determinată iniţial de
contribuabil sau de organul fiscal însăşi.
Modificarea situaţiei juridice a contribuabilului ca urmare a reorganizării contribuabilului
prin divizare, comasare, fuziune sau cazul lichidării acestuia pe parcursul anului fiscal poate
genera modificarea obligaţiei fiscale stabilite iniţial.
Modificarea obligaţiei fiscale prin acordarea unor înlesniri, poate interveni atunci când,
după individualizarea obligaţiei fiscale a unui contribuabil, acesta solicită şi i se acordă anumite
înlesniri prevăzute de lege (reduceri la plată, reducerea cotei, scutiri etc.). În acest mod obligaţia
fiscală va fi modificată în privinţa cuantumului sumei care face obiectul obligaţiei.
Modificarea actelor normative fiscale sunt întotdeauna de imediată aplicare, ele
modificând obligaţiile fiscale născute înainte de intrarea lor în vigoare, dar neajunse la scadenţă.
Potrivit art. 7 alin (2) din Codul fiscal, pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de noi
impozite şi taxe generale de stat şi locale, în afară de cele prevăzute de Codul fiscal, sau anularea
ori modificarea impozitelor şi taxelor în vigoare privind determinarea subiecţilor impunerii şi a
bazei impozabile, modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale se permit numai
concomitent cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale.
Prin urmare, deoarece legiuitorul nu a enumerat expres atît circumstanţele în funcţie de
care se calculează obligaţia fiscală, indicînd doar că sunt stabilite de legislaţia fiscală, cît şi
cazurile concrete cînd acestea se modifică, la examinarea litigiilor care au ca obiect modificarea
obligaţiei fiscale, instanţele de judecată vor aprecia şi constata de la caz la caz, ţinînd cont de
prevederile legislaţiei fiscale, dacă s-a produs de fapt o astfel de modificare şi dacă efectul direct
al modificării anumitor circumstanţe constă în schimbarea cuantumului (mărimii) unei obligaţi
fiscale concrete care aparţine unui contribuabil concret.

1.3 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale (Art. 170 CF)
Stingerea obligaţiei fiscale reprezintă o altă fază a procedurii fiscale, care constă în
totalitatea acţiunilor întreprinse de contribuabil sau alt subiect al raporturilor juridice fiscale, în
scopul plăţii reale (efective) a impozitului în bugetul respectiv.
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Reieşind din prevederile art. 179 din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul are
simultan mai multe obligaţii fiscale scadente, acesta va asigura stingerea obligaţiilor fiscale,
conform legislaţiei fiscale, după criteriul cronologic de naştere a fiecărui tip de obligaţie fiscală
indicat în documentul referitor la stingerea ei. În caz contrar, organul fiscal însăşi este în drept
să stingă obligaţia fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite reieşind din criteriul cronologic
de naştere a fiecărui tip de obligaţie fiscală. Această regulă se aplică pentru toate modalităţile de
stingere a obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.
Conform prevederilor art. 170 din Codul fiscal, stingerea obligaţiei fiscale se efectuează
prin următoarele modalităţi: achitare, anulare, prescripţie, scădere, compensare sau executare
silită.
Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare (plată), se efectuează conform prevederilor art.
171 din Codul fiscal. Regula generală în cazul stingerii obligaţiei fiscale prin achitare, constă în
stingerea acestora în monedă naţională. Totodată, în cazurile prevăzute de art. 347 alin. (3), 3484 alin. (2), şi art. 352 alin. (8) din Codul fiscal, sau de alte acte legislative din domeniul fiscal,
achitarea se poate efectua şi în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua
efectuării plăţii.
Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reţinere la sursă. Cazurile cînd plata
se efectuează prin reţinere la sursă sunt prevăzute la art. 88, 89, 90, 901 şi 92 din Codul fiscal.
Plata directă se efectuează prin virament sau în numerar.
Plata prin virament se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau
filialelor acestora). Plata prin virament include şi plăţile efectuate prin intermediul cardurilor
bancare, sau prin folosirea altor instrumente de plată prevăzute de legislaţie.
Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul:
- organului fiscal;
- autorităţilor administraţiei publice locale
- operatorilor de poştă sau
- instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora).
Reieşind din prevederile art. 171 alin.(2) din Codul fiscal, autorităţile administraţiei
publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor
persoane. Astfel, conform H.G.nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea Serviciului de colectare
a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL), aceste persoane pot fi: perceptorii
fiscali a SCITL din cadrul primăriilor sau, secretarul sau alt funcţionar al primăriei care nu este
investit cu dreptul de a semna documentele de casă, sau alte persoane care se investeşte de către
primar cu funcţiile perceptorului fiscal.
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Autorităţile şi instituţiile enumerate la art. 171 alin. (2) din Codul fiscal, (cu excepţia
celor financiare), care au încasat bani în numerar de la contribuabil sînt obligate să verse la
buget, în numele acestuia, în aceeaşi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate.
Autorităţile administraţiei publice locale din satele şi comunele în care nu există instituţii
financiare sau subdiviziuni ale acestora pot stabili pentru SCITL şi pentru operatorii de poştă o
altă periodicitate de vărsare la buget a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.
În cazul în care contribuabilul deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia
financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace,
ordinul de plată a contribuabilului în decursul zilei operaţionale în care a fost primită.
Sumele trecute la scăderi din contul bancar al contribuabilului pentru stingerea
obligaţiilor fiscale se transferă de instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la buget în
ziua operaţională în care au fost trecute la scăderi.
Sumele încasate în numerar de la contribuabili pentru stingerea obligaţiilor fiscale, se
transferă conform art. 171 alin.(6) din Codul fiscal de instituţia financiară (sucursala sau filiala
acesteia) la buget nu mai tîrziu de ziua operaţională următoare zilei în care au fost încasate.
Conform art. 178 alin.(1) din Codul fiscal, dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare
se consideră: a) data la care sumele au fost înscrise la buget în contul obligaţiei fiscale
respective; b) în cazul achitării prin intermediul cardurilor bancare, dată a stingerii obligaţiei
fiscale se consideră data zilei operaţionale în care a fost debitat contul de card, din care a fost
emis cardul utilizat la plată, al contribuabilului (deţinătorului de card) cu suma obligaţiei fiscale.
Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar
perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare, bon (chitanţă)
care se eliberează deţinătorului de card.
Referitor la prevederea art. 178 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, care prevede că dată a
stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră data la care sumele au fost înscrise la buget
în contul obligaţiei fiscale respective, se impune o precizare. Astfel, în raport de plătitorul care
achită impozitul, prevederea în cauză nu se va interpreta ad literam, deoarece norma indicată mai
sus, indică exclusiv destinaţia finală a plăţii. Este imposibil de a interpreta această prevedere în
sensul că plătitorul este obligat să achite impozitul în buget sau fondurile extrabugetare fără
utilizarea unor mecanisme intermediare. Acest lucru se explică prin faptul că la relaţiile care apar
în procesul achitării impozitelor participă nu numai plătitorul şi statul reprezentat de organele
sale, dar şi anumiţi intermediari (instituţiile financiare), în special banca care îl deserveşte în
legătură cu transferarea impozitului în buget.
Ordinul de plată reprezintă ordinul sau dispoziţia, dată de către plătitor băncii care îl
deserveşte, de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani. În acest caz beneficiarul va fi
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bugetul de stat. Încasarea mijloacelor băneşti pe contul beneficiarului se realizează numai după
transferarea sumelor respective de pe contul plătitorului, acesta efectuându-se exclusiv prin
ordinul de plată dat de plătitor.
În aceeaşi ordine de idei, sumele de bani nu pot fi încasate pe contul beneficiarului până
la transferarea lor de pe contul plătitorului. După transferarea lor însă, ultimul nu mai răspunde
de soarta ulterioară a acestor mijloace, deoarece s-a produs deja preluarea unei părţi din
proprietatea acestuia sub forma de impozit sau taxă, iar răspunderea în continuare o va purta
exclusiv instituţia bancară.
În concluzie, momentul plăţii impozitului coincide cu momentul transferării mijloacelor
băneşti de pe contul plătitorului, şi în acest sens, obligaţia acestuia de achitare a impozitului se
va stinge.
Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare se efectuează conform art. 172 din Codul fiscal,
prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei. În literatura de
specialitate mai întâlnim această modalitate de stingere a obligaţiei fiscale cu denumirea de
amnistie fiscală. Cu titlu de exemplificare, ne putem referi în acest caz la unele legi, adoptate de
Parlamentul Republicii Moldova în diferite perioade, fie privind anularea datoriilor istorice ale
unor întreprinderi aflate în proces de restructurare, fie prin anularea unor penalităţi şi amenzi
aplicate contribuabililor. Spre exemplu, Legea nr.111 din 27.04.2007, privind modificarea şi
completarea Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II
ale Codului fiscal (conţine reglementări privind amnistia fiscală şi legalizarea capitalului), sau
Legea nr. 389 din 08.12.2006, privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor. Scopul
acestor acte legislative constă de regulă în stimularea contribuabililor de a efectua plăţile la
bugetul de stat, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, anulîndu-li-se majorările de
întîrziere şi amenzile la impozite şi taxe. Cu referinţă la forma actului care anulează o obligaţie
fiscală, se va ţine cont atît de conţinutul prevederilor art. 132 din Constituţia R. Moldova, cît şi
ale art. 7 din Codul fiscal. Prin urmare, anularea unor obligaţii fiscale poate fi efectuată doar
printr-un act legislativ adoptat de Parlament. Conform prevederilor art. 178 alin. (2) din Codul
fiscal, dată a stingerii obligaţiei fiscale prin anulare este considerată data indicată în actul de
anulare.
Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie. Dacă nu a fost exercitat în termenele
prevăzute de Codul fiscal, dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit
se stinge prin prescripţie. Concomitent, se stinge şi obligaţia fiscală a contribuabilului.
Astfel, conform art. 264 şi 265 din Codul fiscal, obligaţiile fiscale exprimate prin
impozite, taxe, majorări de întârziere, sancţiuni fiscale aferente sau neaferente unor impozite şi
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taxe concrete - pot fi determinate în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea
dării de samă fiscale respective sau de la data săvârşirii încălcării fiscale.
Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada de 4 ani, ea
poate fi stinsă prin executare silită de către organul fiscal sau în baza unei hotărâri judecătoreşti,
doar dacă acţiunile organului fiscal sau sesizarea instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul
a 6 ani după determinarea obligaţiei fiscale. Conform prevederilor art. 178 alin. (3) din Codul
fiscal, dată a stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie este considerată prima zi după data în
care a expirat termenul de prescripţie.
Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere se efectuează conform art. 174 din Codul fiscal,
în situaţiile în care persoana fizică:
-

a decedat;

-

este declarat mort;

-

este declarat dispărut fără veste;

-

este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu

restrânsă.
În cazurile enumerate, stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale, se efectuează în
mărimea întregii obligaţii fiscale - dacă persoana nu a lăsat (nu dispune de) bunuri - sau în
mărimea părţii nestinse din obligaţia fiscală - dacă averea lăsata de ea (averea existentă) este
insuficientă. Prin urmare, obligaţia fiscală se va stinge prin scădere de către organul fiscal, doar
în cazul insuficienţei de bunuri, şi doar în partea nestinsă a acesteia.
Conform art. 186 din Codul fiscal, responsabili de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei
fizice decedate sau declarate moarte sunt moştenitorii acesteia, care o sting din valoarea
bunurilor moştenite şi proporţional părţii sale de moştenire. Obligaţia fiscală a persoanei fizice
declarate, în modul stabilit, dispărută fără veste se stinge de către tutorele numit să administreze
bunurile dispărutului din contul acestora iar obligaţia fiscală a persoanei fizice, inclusiv a
minorului, recunoscute, în conformitate cu legislaţia, incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu
restrînsă o sting părinţii, înfietorii, tutorele sau curatorul din contul bunurilor acesteia.
Este important să se ţină cont şi de prevederile art. 186 alin. (5) din Codul fiscal, care
prevede că în cazul în care instanţa judecătorească emite o decizie de anulare a declarării
persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste, ori o decizie de recunoaştere a capacităţii
depline de exerciţiu, acţiunea obligaţiilor fiscale stinse anterior prin scădere se restabileşte, fără
ca organul fiscal să fie în drept să aplice majorări de întîrziere şi amenzi pentru perioada cuprinsă
între momentul declarării morţii, dispariţiei fără veste, sau lipsirii persoanei fizice de capacitate
de exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă şi data emiterii deciziei respective.

642

În cazul contribuabilului – persoană juridică, stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale se
efectuează conform art. 173 alin. (3) din Codul fiscal, în urma încetării activităţii lui prin
lichidare, inclusiv pe cale judiciară, sau prin reorganizare. Astfel, se va ţine cont că, reieşind din
prevederile art. 184 şi 185 din Codul fiscal,

responsabilitatea stingerii obligaţiei fiscale a

persoanei juridice în curs de lichidare o are organul, organizaţia sau persoana, responsabili
conform legislaţiei civile de lichidarea acesteia. Obligaţia fiscală, se stinge în acest caz din
contul mijloacelor băneşti rezultate din comercializarea activelor, iar în cazul aplicării
modalităţilor de depăşire a insolvabilităţii, obligaţiile fiscale se sting conform prevederilor
legislaţiei insolvabilităţii.
În cazul reorganizării persoanei juridice, responsabil de stingerea obligaţiilor fiscale ale
acesteia este succesorul persoanei juridice, căruia, conform art. 185 alin.(2) din Codul fiscal, i se
impune obligaţia fiscală indiferent de faptul dacă a ştiut sau, înainte de finalizarea reorganizării,
că persoana reorganizată nu a stins în întregime sau parţial obligaţia fiscală. De asemenea,
conform art. 185 alin.(3) şi (4) din Codul fiscal, faptul reorganizării persoanei juridice nu
schimbă pentru succesorul acesteia termenele de stingere a obligaţiei fiscale, iar în cazul
existenţei mai multor succesori, fiecare din ei poartă răspundere pentru stingerea obligaţiei
fiscale a persoanei reorganizate, în limita drepturilor şi obligaţiilor preluate în urma
reorganizării.
În fond, din conţinutul prevederilor art. 174, 184, 185 şi 206 din Codul fiscal, rezultă că
stingerea obligaţiei fiscale prin scădere, atît în cazul persoanelor fizice (inclusiv a
întreprinzătorului individual), cît şi a celor juridice, se efectuează ca urmare a lipsei sau
insuficienţei de bunuri, precum şi în cazul lipsei succesorilor, inclusiv a constatării acestor
circumstanţe în procesul efectuării de către organul fiscal a executării silite a obligaţiilor fiscale
restante ale acestora. Este de fapt vorba despre constatarea în cazurile prevăzute la art. 5 pct. (32)
din Codul fiscal că datoria contribuabilului este compromisă. Cazurile cînd executarea silită a
obligaţiei fiscale se consideră imposibilă ca urmare a constatării că datoria este compromisă ( în
caz de lipsă sau insuficienţă de bunuri, lipsei succesorilor), sunt prevăzute la art. 206 alin. (1) din
Codul fiscal. Totodată, se va reţine că, reieşind prevederile art. 206 alin.(2) din Codul fiscal,
suma obligaţiei fiscale a cărei executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor fiscale
stinse prin scădere conform art.174 alin.(1), (2) şi (4) din Codul fiscal, vor fi luate la o evidenţă
specială, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pînă la expirarea termenului de prescripţie
pentru stingerea obligaţiei fiscale. Modului de luare şi ţinere în acest caz a evidenţei speciale este
reglementat prin Regulamentul privind evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat de
Ministerul Finanţelor sub nr. 4/2 din 01.04.2003 (M.O. nr. 126-131 din 27.06 2003). Cu toate
acestea, se va reţine că pentru persoanele fizice, în cazurile prevăzute la art. 186 alin.(5) din
643

Codul fiscal, sumele restante ale acestora (luate anterior la evidenţa specială pînă la expirarea
termenului de prescripţie), se vor restabili.
Conform prevederilor art.173 alin.(4) din Codul fiscal, stingerea obligaţiei fiscale prin
scădere, atît în cazul persoanelor fizice, cît şi a celor juridice, are loc în temeiul unei decizii a
conducerii organului fiscal, inclusiv în cazul când stingerea ei prin executare silită în
conformitate cu legislaţia fiscală este imposibilă. În cazul serviciului de colectare a impozitelor
şi taxelor locale din cadrul primăriilor, decizia se adoptă de către consiliul local. Decizia
inspectoratului fiscal de stat teritorial privind stingerea obligaţiei fiscale prin scădere poate fi
verificată, modificată sau anulată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Din cuprinsul prevederilor art. 5 pct. (32) din Codul fiscal rezultă că faptul lichidării
persoanei fără succesor de drepturi se confirmă prin decizia instanţei de judecată. Lista bunurilor
persoanei juridice sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarate insolvabile,
trebuie să fie confirmată prin decizia instanţei, care a derulat procesul de insolvabilitate. De
asemenea, prin decizia instanţei competente este confirmat faptul că persoana se află în proces de
lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depăşire a insolvabilităţii, precum şi faptul
că executarea obligaţiilor fiscale este imposibilă.
Pentru determinarea momentului din care obligaţiile fiscale se sting prin scădere, se va
tine cont de prevederile art. 178 alin. (3) din Codul fiscal, conform căruia, dată a stingerii
obligaţiei fiscale prin scădere este considerată data:
a) întocmirii actului comun al autorităţii administraţiei publice locale şi al organului
fiscal prin care ele constată că persoana decedată, declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită
de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă nu deţinea (nu deţine) bunuri;
b) rămînerii definitive a deciziei de încetare a activităţii persoanei juridice;
c) deciziei emise de conducerea organului fiscal privitor la imposibilitatea stingerii
obligaţiei fiscale prin executare silită.
În contextul stingerii prin scădere a obligaţiilor fiscale, se va ţine cont şi de prevederile
art. 1741 din Codul fiscal, în temeiul căruia, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de
evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, organul fiscal, stinge simplificat
obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică
activitate de întreprinzător. Astfel, organul fiscal stinge simplificat prin scădere obligaţia fiscală,
conform art.174 alin.(4), din Codul fiscal, doar în cazul în care stabileşte în cumul că:
a) persoana juridică are datorii la bugetul de stat, la bugetul unităţii administrativteritoriale şi/sau la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
b) persoana juridică nu este fondator al unei persoane juridice;
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c) persoana juridică, în decursul ultimelor 24 de luni consecutive, nu a depus dările de
seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;
d) faţă de persoana juridică au fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiei
fiscale prevăzute de lege;
e) persoana juridică nu dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul executării
obligaţiei fiscale.
Conform art. 1741 alin. (3) din Codul fiscal, lista contribuabililor ale căror obligaţii
fiscale au fost stinse simplificat prin scădere se prezintă de către Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat entităţii abilitate cu dreptul de înregistrare de stat pentru a iniţia din oficiu procedura de
radiere din Registrul de stat.
Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul
restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi
restituită. Compensarea se efectuează la iniţiativa organului fiscal sau la cererea contribuabilului,
dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel. Modalitatea de stingere a obligaţiei fiscale prin
compensaţie este prevăzută de art. 175 din Codul fiscal. Această modalitate de stingere a
obligaţiilor fiscale este aplicabilă atît persoanelor juridice şi fizice întreprinzători individuali, cît
şi persoanelor fizice cetăţeni.
Sub aspect procedural, în termen de pînă la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor
respective sau de la primirea cererii contribuabilului, organul fiscal întocmeşte documentul de
plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
În termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz,
dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi buget sau în contul unui alt buget sumele
consemnate în documentul de plată. După executarea documentului de plată, Trezoreria de Stat
remite, după caz, organului fiscal sau, (dacă sumele compensate au vizat obligaţii fiscale
constatate în vamă) - Serviciului Vamal extrasul din conturile trezoreriale de venituri. După ce a
primit extrasul din conturile trezoreriale de venituri, organul fiscal face înscrierile de rigoare în
contul personal al contribuabilului, iar Serviciul Vamal remite extrasul cel tîrziu a doua zi
unităţilor sale.
Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în
contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul
se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip.
Se va reţine că excedentul sumei compensate se restituie contribuabilului sau, în cazul
întreprinzătorilor, se utilizează, conform prevederilor art.101 alin.(8), art.1011 alin.(4) sau
art.125 alin.(5), în cazul stingerii restanţelor faţă de bugetul public naţional. Astfel, în acest scop,
cererea de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare din contul restituirii taxei pe valoarea
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adăugată sau a accizelor se va depune numai după aprobarea deciziei de restituire. Prin urmare,
reieşind din art. 101 alin.(8), art.1011 alin.(4) sau art.125 alin.(5) din Codul fiscal, restituirea
TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar
în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de
bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.
Stingerea datoriilor creditorului se va efectua numai după stingerea tuturor datoriilor faţă
de bugetul public naţional ale agentului economic, care deţine decizia de restituire a T.V.A. sau
accizelor. Documentele trezoreriale pentru creditor, în vederea stingerii datoriilor, se perfectează
pentru suma restanţei înregistrate în fişa contului personal al creditorului la data perfectării
documentelor.
Conform prevederilor Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin
compensare, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.42 din 07.07.2004 //Monitorul
Oficial 163-167/320, 03.09.2004, în setul de documente prezentat organului fiscal pentru
stingerea datoriilor faţă de bugetul public naţional ale creditorului agentului economic, care
deţine decizia de restituire a T.V.A. sau accizelor se vor include următoarele documente:
a) cererea de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare perfectată de către agentul
economic care deţine decizia de restituire a T.V.A. sau accizelor;
b) documentele ce confirmă dreptul la restituire (extrasul din decizia Comisiei
republicane privind restituirea T.V.A.; decizia comisiei organului fiscal de stat, la care se
deserveşte contribuabilul, privind restituirea T.V.A., decizia şefului organului fiscal privind
restituirea accizelor);
c) notificarea în original privind cesiunea creanţei şi solicitarea de a efectua stingerea
datoriilor faţă de bugetul public naţional;
d) originalul contractului de cesiune a creanţelor conform modelului indicat în anexa nr.3
la Regulament în original;
e) actul de verificare în original între agentul economic şi creditor întocmit la ziua
depunerii cererii;
f) documentele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia documentelor
indicate la literele b) şi c).
Transmiterea sumelor T.V.A./accizelor confirmate spre restituire de la creditori la alţi
agenţi economici nu se admite.
În cazul impozitului pe venit, conform prevederilor art.81 alin.(2) din titlul II al Codului
fiscal, dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul, în conformitate cu art.81 alin.(1)
lit. a) şi c), depăşesc suma totală calculată, conform art.15 din titlul II al Codului fiscal a
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impozitului pe venit, organul fiscal efectuează stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
conform art.175 din Codul fiscal şi după caz, restituirea la cont conform art.176 din Codul fiscal.
În cazul solicitării, conform prevederilor indicate la art.81 alin.(2) din Codul fiscal, de
către contribuabil - persoană care practică activitate de antreprenoriat a stingerii obligaţiei fiscale
prin compensare cu restituirea mijloacelor la contul bancar, organul fiscal va asigura în termen
de 30 de zile de la data depunerii cererii efectuarea unui control fiscal cu ieşire la faţa locului cu
verificare faptică (cu consemnarea în Decizie a sumei pasibile spre restituire), întocmirea
documentelor de plată trezoreriale şi transmiterea lor unităţilor Trezoreriei de Stat spre
executare. Prin derogare de la cele expuse, la decizia şefului (şefului-adjunct) al organului fiscal
restituirea la conturile bancare a sumei plătite în plus poate fi executată în temeiul controlului
fiscal cameral efectuat conform prevederilor art.215 alin.(4) din Codul fiscal.
Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse de
organul fiscal pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală. Modul
de efectuare a executării silite a obligaţiilor fiscale, şi respectiv operarea stingerii obligaţiei ca
urmare a aplicării acesteia este reglementat prin art. 193-207 din Codul fiscal.
1.4 Termenele de prescripţie în materie fiscală
Termenele de prescripţie în materie fiscală sunt reglementate la art. 264, 265 şi 266 din
Codului fiscal. Concomitent cu intrarea în vigoare a Titlului V al Codului fiscal (01.07.2002),
sunt aplicabile articolele menţionate mai sus, potrivit cărora obligaţiile fiscale (impozitele,
taxele, majorările de întârziere, sancţiunile fiscale aferente şi sancţiunile fiscale neaferente unor
impozite şi taxe concrete), cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, vor fi determinate în cel mult
4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru
achitarea plăţilor obligatorii sau de la data comiterii încălcării fiscale.
Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului (taxei), majorării de întârziere
(penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit (taxe) concrete, dacă darea de seamă,
care stabileşte obligaţia fiscală, conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce
constituie infracţiuni, ori nu a fost prezentată.
Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art.
264 al Codului fiscal, ea poate fi stinsă prin executare silită de către organul fiscal sau de către
instanţa judecătorească, însă numai în cazul în care acţiunile organului fiscal sau sesizarea
instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale.
Acelaşi termen de 6 ani (din data efectuării şi/sau apariţiei lor) se aplică pentru compensarea ori
restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi
restituite în conformitate cu art. 266 Cod fiscal.
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Astfel, din conţinutul articolelor 264 – 266 Cod fiscal urmează de evidenţiat două noţiuni
distincte în privinţa termenilor de prescripţie - termenul de prescripţie pentru determinarea
obligaţiilor fiscale (art. 264 CF), care este, la mod general, de 4 ani şi termenul de prescripţie
pentru stingerea obligaţiei fiscale (art. 265 CF), care este de 6 ani şi începe a curge după
determinarea obligaţiei fiscale. Prin urmare, dacă determinarea obligaţiilor fiscale a avut loc în
termenul limită de 4 ani, stingerea obligaţiei fiscale prin modalităţile prevăzute de Codul fiscal,
poate avea loc în următorii 6 ani.
Analogic cu termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale de 6 ani este şi
termenul de prescripţie pentru compensarea sau restituirea la cererea contribuabilului a sumelor
plătite în plus sau a sumelor care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite.
2. Executarea silită a obligaţiilor fiscale
2.1 Aspecte generale de executare silită a obligaţiei fiscale
Executarea silită în cadrul raporturilor juridice fiscale reprezintă calea subsidiară
excepţională de recuperare a creanţelor fiscale, ea fiind declanşată exclusiv în cazul neachitării
de bună voie - la termenele legale - a impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului.
Conform prevederilor art. 195 din Codul fiscal, executarea silită a obligaţiei fiscale o
efectuează doar organul fiscal. Astfel, deşi art. 131 din Codul fiscal prevede că organele care
exercită atribuţii de administrare fiscală sînt organele fiscale, organele vamale, serviciile de
colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor şi alte organe abilitate, conform
legislaţiei, în sensul art. 195 din Codul fiscal, dreptul de executare silită prin modalităţile expuse
în Codul fiscal, o au doar organele fiscale.
Conform art. 195 alin. (1) Cod fiscal, executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de
către organul fiscal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În temeiul alin. (2) din
acelaşi articol executarea silită a obligaţiei fiscale calculate de către serviciul de colectare a
impozitelor şi taxelor locale se efectuează doar în comun cu organul fiscal, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
Conform legislaţiei fiscale, executarea silită a creanţelor fiscale de la contribuabilii
restanţieri, se realizează prin următoarele modalităţi sau procedee:
-

încasarea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului;

-

ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar;

-

urmărirea bunurilor contribuabilului prin sechestrare, comercializare şi ridicare;

-

urmărirea datoriei debitoare.

Organul fiscal este în drept să aplice una sau concomitent mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale. Executarea silita a obligaţiei fiscale, în modul prevăzut la art.
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194 alin. (1) lit. b), c) şi d) al Codului fiscal, se face in temeiul unei hotărâri emise de conducerea
organului fiscal. Cheltuielile aferente executării silite a obligaţiei fiscale se efectuează de la
bugetul de stat, urmând să fie recuperate din contul contribuabilului.
2.2 Executarea silită a obligaţiei fiscale în cazul persoanelor juridice
Potrivit art. 197 din Codul fiscal, dacă termenul de plată a unui impozit a fost depăşit
începînd cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei,
organul fiscal este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii,
la conturile bancare (cu excepţia contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a
mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor
persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) ale contribuabilului dacă
acesta dispune de ele şi dacă organul fiscal le cunoaşte.
Conform reglementărilor imperative ale art. 197 alin. (2) Cod fiscal, în cazul în care
contribuabilul deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară este obligată să
execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso al organului fiscal în decursul zilei lucrătoare
în care a fost primit. Astfel, în partea ce ţine de determinarea zilei lucrătoare, deoarece acţiunea
prevăzută la art. 197 alin. (2) din Codul fiscal urmează să fie săvîrşită de către o organizaţie
(instituţie financiară), în acest caz, se vor aplica prevederile art. 264 din Codul civil. Astfel, dacă
acţiunea urmează a fi săvîrşită într-o entitate cu orar limitat de lucru, atunci termenul de
executare se consideră expirat la ora, cînd entitatea dată, conform regulilor interne stabilite, î-şi
încheie ziua de lucru sau î-şi încheie doar efectuarea unor operaţiuni (chiar dacă entitatea
continuă să lucreze). Spre exemplu, deşi conform programului banca activează pînă la 17 00,
unele operaţiuni bancare (spre exemplu plăţile prin transferuri băneşti) pot fi efectuate de către
bancă numai pînă la orele 16 00. În acest caz, se va lua în considerare că actele de executare
aferente acestor operaţiuni pot fi realizate pînă la orele orele 16 00 , iar altele pînă la 17 00.
Astfel, pentru determinarea faptului că instituţia financiară a respectat întocmai norma
imperativă de la art. 197 alin. (2) din Codul fiscal, se vor lua în considerare prevederile regulilor
interne referitoare la programul de lucru inclusiv de efectuare a anumitor operaţiuni. Totodată,
din conţinutul art. 197 alin. (2) din Codul fiscal, rezultă că instituţia financiară poate executa
parţial ordinul incaso (adică în limita mijloacelor existente în cont, dacă acestea nu au fost
suficiente pentru executarea totală a acestuia). Astfel, dacă ordinul incaso a fost executat parţial
(în ziua recepţionării lui şi pînă la finalizarea zilei de lucru) se va considera că ordinul incaso a
fost executat.
În cazul în care în ziua sau anterior recepţionării ordinului incaso privind încasarea
mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului au fost înaintate alte documente
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executorii şi/sau în aceeaşi zi au fost înaintate alte ordine incaso pentru acelaşi cont/conturi
bancare, emise de organele legal abilitate, şi mijloacele băneşti disponibile în aceste conturi nu
sînt suficiente pentru executarea integrală a ordinelor incaso şi a documentelor executorii
indicate, acestea (ordinul incaso şi documentul executoriu) se remit de către instituţia financiară
(sucursală sau filială) în aceeaşi zi primului executor judecătoresc emitent, pentru încasarea şi
distribuirea mijloacelor băneşti în ordinea satisfacerii creanţelor şi conform procedurii stabilite
de Codul de executare. În aceeaşi zi, instituţia financiară (sucursala sau filiala) va informa în
scris şi/sau prin alte metode legale organul fiscal despre existenţa altor ordine incaso şi/sau
documente executorii şi despre remiterea acestora executorului judecătoresc corespunzător.
Pentru situaţiile descrise mai sus, se vor aplica prin analogie dispoziţiile art. 92 din Codul de
executare, respectiv, organul fiscal va putea să se alăture la executare.

În urma alăturării

realizate şi după expirarea termenului de alăturare stabilit la art.92 din Codul de executare,
executorul judecătoresc va comunica, în termen de 3 zile, organului fiscal despre toate acţiunile
şi actele care trebuie sau au fost realizate cu această ocazie, în special cele care vizează gradul de
prioritate a creanţelor care concurează pentru mijloacele băneşti aflate pe conturile debitorului ce
sînt implicate în procedura de executare respectivă şi va solicita avizul organului fiscal în acest
sens. Repartizarea sumelor încasate de pe conturile debitorului (în speţele care vizează şi
creanţele statului) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi doar în baza avizului
pozitiv al organului fiscal.
În cazul primirii refuzului privind ordinea de repartizare a sumelor, actele ulterioare în
acest sens ale executorului judecătoresc sînt lovite de nulitate, executorul judecătoresc fiind
obligat să se conformeze prescripţiilor privind modul de repartizare a sumelor indicate de către
organul fiscal, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
În cazul în care contribuabilul nu deţine la contul său bancar mijloace băneşti pentru a
stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală şi nu există situaţiile de înaintare a altor documente
executorii, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) remite organului fiscal, în ziua
primirii, ordinul incaso, făcînd pe el menţiunea despre lipsa, totală sau parţială, a mijloacelor. În
cazul suspendării operaţiunilor la contul bancar pentru nestingerea obligaţiei fiscale, instituţia
financiară (sucursala sau filiala acesteia) informează imediat organul fiscal despre înscrierea în
contul contribuabilului a mijloacelor băneşti. Procedura încasării incontestabile a mijloacelor de
la conturile bancare este stabilită de Banca Naţională a Moldovei conform Regulamentului
privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor
băneşti din conturile bancare nr. 375 din 15.12.2005 (M.O. nr. 1-4 din 06.01.2006).
Prevederile enunţate mai sus nu se aplică în cazul în care în contul bancar al
contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor gajate, în
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limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita
creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat, sume care au o destinaţie specială
ca sume dobîndite în cazul exercitării dreptului la bunul gajat.
De asemenea, în cazul lipsei sau insuficienţei de mijloace băneşti în conturile bancare ale
plătitorului, organul fiscal poate proceda concomitent la aplicarea altor modalităţi de executare
silită. Astfel, organul fiscal va proceda fie la urmărirea bunurilor contribuabililor, fie la ridicarea
numerarului, inclusiv în valută străină, care se află în safeul casei contribuabilului sau în reţeaua
comercială a acestuia, fie la urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabilului.
Conform art. 198 Cod fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de
mijloace băneşti în numerar este aplicată doar contribuabilului persoană juridică sau persoană
fizică subiect al activităţii de întreprinzător.
Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută
străină, funcţionarul fiscal verifică locurile şi localurile în care contribuabilul păstrează
numerarul, precum şi reţeaua lui comercială.
În cazul când contribuabilul sau reprezentantul lui refuză de a participa la ridicarea
numerarului, deschiderea fără consimţământul reprezentantului contribuabilului sau în lipsa
acestuia a locurilor şi localurilor în care se păstrează numerarul se efectuează în prezenta a 2
martori asistenţi şi a colaboratorilor poliţiei. Până la sosirea acestora din urmă, funcţionarul fiscal
sigilează locurile şi localurile.
Faptul ridicării numerarului şi al deschiderii locurilor şi localurilor fără consimţământul
reprezentantului contribuabilului este consemnat în acte semnate de cei prezenţi. Actele se
întocmesc în două exemplare. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului sau
reprezentantului acestuia contra semnătură pe primul exemplar sau se expediază recomandat
contribuabilului în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare.
Funcţionarul fiscal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau
filialei acesteia) proxime, care este obligată sa le primească şi să le transfere la bugetele
respective pentru stingerea restanţelor, iar drept confirmare de predarea banilor serveşte recipisa
bancară sau copia ordinului de încasare.
Numerarul în valută străină se predă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei în
ziua predării, în ordinul de încasare a acesteia indicându-se numărul de cont unde se va efectua
înregistrarea în lei moldoveneşti, data şi cursul la care valuta a fost achiziţionată.
Dacă depunerea mijloacelor băneşti în numerar la instituţia financiară (sucursala sau
filiala acesteia) în ziua ridicării lor este imposibilă, ele vor fi predate casieriei organului fiscal
pentru ca aceasta să le transmită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) în
următoarea zi lucrătoare.
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Este necesar de menţionat că art. 198 alin (3) din Codul fiscal prevede o derogare de la
noţiunea de reprezentant al contribuabilului expusă în art.129 pct.(5). Astfel, la ridicarea
mijloacelor băneşti în numerar, în calitate de reprezentant al contribuabilului, participă casierul
(gestionarul) sau un alt angajat care îl înlocuieşte. În acest caz, este necesar de luat în considerare
că, fiind vorba despre o derogare, aceste persoane au calitatea de reprezentant al contribuabilului
doar în cadrul acestei modalităţi de executare silită şi doar în raport de obligaţiile acestora de
prezentare a documentelor necesare, asigurării accesului liber la seiful casei contribuabilului, în
încăperea izolată a casei, precum şi în reţeaua comercială a contribuabilului.
În lipsa mijloacelor băneşti la conturile contribuabilului şi/sau a mijloacelor băneşti,
ridicate în numerar, sau dacă aceste mijloace acoperă doar parţial stingerea datoriei fiscale a
contribuabilului, organele fiscale pot proceda la urmărirea bunurilor contribuabilului prin
sechestrarea, ridicarea şi comercializarea lor, inclusiv şi a bunurilor aflate la alte persoane.
După regula generală, hotărârea organului fiscal de sechestrare a bunurilor ca o măsură
de stingere forţată a obligaţiei fiscale se efectuează în prezenţa contribuabilului sau a
reprezentantului acestuia sau a unei alte persoane cu funcţie de răspundere a contribuabilului.
Dacă contribuabilul, reprezentantul lui sau persoana lui cu funcţie de răspundere se
eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţământul
sau în absenţa lor. Deschiderea fără consimţământul contribuabilului sau al persoanei lui cu
funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile,
precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi.
Dacă bunurile contribuabilului se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a altor
persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul contribuabilului sau al
persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa.
În acelaşi timp, atât contribuabilul, cât şi reprezentantul lui sau o altă persoană cu funcţie
de răspundere sînt obligaţi, conform legii, să prezinte toate bunurile funcţionarului fiscal pentru a
fi sechestrate.
Conform art.253 alin. (1) din Codul fiscal împiedicarea controlului fiscal prin
neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor,
în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date,
informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul
controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune se sancţionează cu amendă de 10000 de lei, iar prin
prisma art. 263 alin. (1) Cod fiscal pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua
executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin.(2)-(4),
persoanele fizice se sancţionează cu amendă în mărime de 5000 de lei, iar agenţii economici – în
mărime de 10000 de lei.
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2.3 Executarea silită a obligaţiei fiscale în cazul persoanelor fizice
Potrivit prevederilor Codului fiscal şi după cum a fost menţionat mai sus, executarea
silită a obligaţiei fiscale prin modalităţile expuse în Codul fiscal, se efectuează doar de către
organele fiscale. Această teză se aplică şi în cadrul executării obligaţiei fiscale a contribuabililor
persoane fizice.
În privinţa persoanelor fizice, executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează prin
aceleaşi modalităţi descrise mai sus, cu excepţia faptului că încasarea mijloacelor băneşti de la
contul contribuabilului şi ridicarea mijloacelor băneşti în numerar se admite doar în privinţa
persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător.
Astfel, în privinţa persoanelor fizice, atât subiecte ale activităţii de întreprinzător, cât şi
persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, modalitatea unică de executare a
obligaţiei fiscale o constituie urmărirea bunurilor acestora care se efectuiază prin sechestrare,
comercializare şi ridicarea lor ulterioară.
Atât sechestrul, cât şi alte acţiuni ulterioare de după sechestru în privinţa persoanelor
fizice, a căror obligaţii fiscale nu sunt stinse, se efectuează exclusiv de către organele fiscale.
Alte organe, inclusiv instanţele judecătoreşti, nu au competenţa de sechestrare, comercializare şi
ridicare a bunurilor contribuabilului persoană fizică.
Legislaţia fiscală prevede doar un singur caz potrivit cărui instanţele judecătoreşti au
competenţe de executare silită a obligaţiei fiscale. Conform art.199 alin.(4) Cod fiscal, dacă
persoana fizică nu permite accesul în domiciliu sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra
bunurile, funcţionarul fiscal consemnează faptul într-un alt act. În astfel de cazuri, organul fiscal
va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa de judecată emite o hotărâre de executare silită a
obligaţiei fiscale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă.
Sensul normei legale citate constă în faptul că, în cazul interdicţiei de către persoana
fizică a accesului în domiciliu (reşedinţă), pentru efectuarea sechestrării bunurilor, organul fiscal
porneşte în instanţa de judecată nu o acţiune de a permite accesul, dar o acţiune de a percepe
suma obligaţiilor fiscale, în mod forţat, printr-o hotărâre judecătorească.
Instanţa de judecată competentă va examina acţiunea după regulile generale de
procedură, va aprecia probele părţilor care confirmă sau infirmă datoria fiscală şi va pronunţa o
hotărâre de admitere a cerinţelor privind perceperea sumelor datorate sau va respinge acţiunea
organului fiscal.
Acelaşi sens rezultă şi din Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 31.05.2004, nr.18 “Cu
privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti”, potrivit
căreia, asemenea cazuri urmează a fi examinate potrivit regulilor prevăzute la art. 345 CPC.
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Procedura prealabilă se va considera respectată de către autoritatea fiscală dacă ultima va
prezenta actul întocmit de către funcţionarul fiscal, prin care se confirmă că contribuabilulpersoană fizică nu permite accesul funcţionarul fiscal în domiciliul sau reşedinţa sa în vederea
sechestrării bunurilor acestuia. În cazul unei hotărâri de admitere a cerinţelor formulate de către
organul fiscal, aceasta va fi executată conform prevederilor Codului de executare, inclusiv şi prin
sechestrarea, comercializarea şi ridicarea bunurilor persoanei fizice.
2.4 Sechestrarea bunurilor în cadrul executării silite a obligaţiei fiscale
În temeiul hotărârii organului fiscal privind executarea silită a obligaţiei fiscale, sunt
pasibile de sechestrare toate bunurile proprietate a contribuabilului, indiferent de locul aflării lor,
cu excepţia celor care, în conformitate cu art. 200 alin. (6) al Codului fiscal nu sunt sechestrabile.
Astfel, nu se sechestrează produsele agricole perisabile, conform unei liste aprobate de
Guvern (Anexa 2 la H.G. nr. 538 din 27.11.2002), bunurile gajate până la momentul sechestrului,
bunurile personale ale persoanei fizice care, conform Codului de executare, nu sunt urmăribile,
bunurile sechestrate de alte autorităţi publice şi alte bunuri care, conform legislaţiei, nu pot fi
urmărite.
Înainte de a se proceda la sechestrarea bunurilor contribuabilului, i se remite o copie de
pe hotărârea privind executarea silită a obligaţiei fiscale şi i se aduce la cunoştinţă, în scris sau
oral, ce drepturi şi obligaţii are în timpul sechestrării, ce răspundere prevede legislaţia pentru
neîndeplinirea obligaţiilor. Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de
răspundere sunt obligaţi să prezinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte
persoane la păstrare sau în folosinţă, precum şi documentele confirmative ale dreptului de
proprietate asupra bunurilor, şi să comunice în scris următoarea informaţie: despre bunurile care
nu aparţin contribuabilului şi despre proprietarii acestora; despre bunurile care aparţin
contribuabilului şi care au fost date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă; despre
bunurile gajate; despre bunurile sechestrate de alte autorităţi publice.
Pentru depistarea bunurilor contribuabilului, funcţionarul fiscal este în drept să cerceteze
ș i verifice locurile în care se presupune că se află acestea.
Pentru determinarea cantităţii suficiente de bunuri ce urmează a fi sechestrate, în
momentul sechestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunurilor după valoarea lor de bilanţ, în
conformitate cu datele contabilităţii contribuabilului, în cazul când persoanele care, conform
legislaţiei, nu ţin evidenţa contabilă şi când contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui
cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestru sau lipsesc, preţul de
sechestru al bunurilor îl stabileşte funcţionarul fiscal, luând în considerare starea lor tehnică şi
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alte caracteristici. Valorile mobiliare sânt sechestrate la preţul lor nominal. Cota-parte într-o
societate se determină conform documentelor ei de constituire.
În cazul sechestrării bunurilor, funcţionarul fiscal întocmeşte, în două exemplare, lista
bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnată de participanţii la sechestru.
În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea, cantitatea, semnele individuale şi
valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indică numărul, emitentul, preţul nominal şi alte date
cunoscute la momentul sechestrării.
După trecerea în listă a bunurilor sechestrate, se întocmeşte, în două exemplare, actul de
sechestru şi se semnează de participanţii la sechestru. Exemplarul al doilea se remite
contribuabilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere contra
semnătură.
Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării lor la momentul sechestrării: la
contribuabil sau la o altă persoană. În primul caz, se admite remiterea bunurilor spre păstrare
nemijlocit contribuabilului, care este obligat sa le primească. La decizia funcţionarului fiscal,
bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte persoane în bază de contract.
Despre răspunderea privind asigurarea integrităţii şi înstrăinarea bunurilor sechestrate
contribuabilul sau reprezentantul acestuia, persoana cu funcţie de răspundere sunt
preîntâmpinate, sub semnătură în actul de sechestru al bunurilor, de răspunderea penală conform
art. 251 al Codului Penal al Republicii Moldova.
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere
refuză să semneze actul de sechestru, funcţionarul fiscal notează în dreptul numelui acestuia: "A
refuzat sa semneze".
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere nu
sunt prezenţi la sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenţa a 2 martori
asistenţi, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore.
Actul de sechestru conţine somaţia că dacă, în termen de 30 zile lucrătoare din data
aplicării sechestrului, contribuabilul nu va plăti restanţele, bunurile sechestrate se vor
comercializa.
În cazul sechestrării valorilor mobiliare, organul fiscal va remite copia de pe actul de
sechestru registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. Aceştia vor consemna
în registrul respectiv, imediat după primirea copiei, sechestrarea valorilor mobiliare. Din acest
moment, nu se va mai face, fără acordul organului fiscal, nici o operaţiune cu valorile mobiliare
sechestrate.
De asemenea conform art. 2011 din Codul fiscal, executarea silită poate fi aplicată şi
asupra producţiei agricole nerecoltate (viitoare), cu excepţia produselor agricole perisabile
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prevăzute la art.200 alin.(6) lit.a) din Codul fiscal.

Aplicarea sechestrului în acest caz se

efectuiază conform regulilor generale prevăzute de Codul fiscal. Cu toate acestea, în cazul
sechestrării producţiei agricole nerecoltate, organul fiscal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua
următoare, copia actului de sechestru şi hotărîrea de executare silită a obligaţiei fiscale
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru notarea aplicării sechestrului
în Registrul producţiei agricole sechestrate, conform modului şi formularului aprobat de
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Din acest moment,
contribuabilului îi este interzis să efectueze fără acordul organului fiscal tranzacţii de înstrăinare
a producţiei agricole nerecoltate sechestrate. De asemenea, în acest caz se va ţine cont de faptul
că perioada de conformare benevolă a contribuabilului, în partea ce ţine de achitarea sumelor
obligaţiilor fiscale la buget, se va extinde pînă la apariţia în natură a obiectului sechestrului (a
producţiei agricole viitoare), adică pînă în momentul recoltării. Acest fapt constituie o derogare
de la termenul de 30 zile prevăzut de art. 199 alin. (5) şi art. 200 alin. (13) din Codul fiscal, la
expirarea căruia organul fiscal poate proceda la comercializarea bunurilor sechestrate. Prin
urmare, în cazul sechestrării producţiei agricole nerecoltate (viitoare), organul fiscal va putea
comercializa recolta obţinută doar dacă la momentul obţinerii acesteia, contribuabilul nu şi-a
onorat obligaţiile fiscale restante.
Dacă contribuabilul nu dispune de bunuri care, conform legislaţiei, sunt sechestrabile,
funcţionarul fiscal întocmeşte un act de carenţă, după care poate fi începută procedura de
insolvabilitate faţă de contribuabil.
Este necesar de menţionat că sechestrul aplicat asupra bunurilor ca o modalitate de
asigurare a executării silite se ridică (in tot sau în parte) în cazul stingerii, totale sau parţiale, a
obligaţiei fiscale şi al recuperării de către contribuabil a cheltuielilor de executare silită.
Sechestrul se ridică şi în alte cazuri, prevăzute de lege.
În cazul stingerii parţiale a obligaţiei fiscale, sechestrul de pe bunuri se ridică
proporţional părţii obligaţiei fiscale stinse, rămânând sechestrată partea de bunuri în valoarea
obligaţiei fiscale nestinse.
Ca regulă, în cazul neexecutării obligaţiilor fiscale după sechestrarea bunurilor,
comercializarea acestora se efectuează la licitaţii organizate conform prevederilor Codului fiscal.
Până la organizarea şi desfăşurarea nemijlocită a licitaţiei pentru comercializarea
bunurilor sechestrate, se evaluează bunurile sechestrate.
Potrivit art. 203 alin. (2), (3) Cod fiscal, evaluarea şi comercializarea bunurilor
sechestrate ale contribuabilului, cu excepţia celor prevăzute la alin.(7), (8), (9) şi (15) din art.
203 Cod fiscal, se organizează de către organul fiscal.
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Pentru efectuarea evaluării bunurilor şi comercializarea lor la licitaţie, inspectoratele
fiscale de stat teritoriale, iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat – subdiviziunea responsabilă, selectează persoanele care dispun de
licenţă pentru activitatea respectivă, încheie cu ele contracte şi le repartizează materialele pentru
evaluare. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depăşi 10% din mijloacele băneşti
obţinute din comercializarea bunurilor sechestrate.
Excepţiile prevăzute la alin.(7), (8), (9) şi (15) din art. 203 Cod fiscal, constau în faptul
că:
- expertiza, evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului care
fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor şi ale altor obiecte cuprinse în programul de
privatizare în care statul deţine mai mult de o pătrime din capitalul social se organizează de către
Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, în modul stabilit pentru
privatizarea patrimoniului public;
- comercializarea valorilor mobiliare sechestrate se efectuează de către Bursa de valori în
modul stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. În acest sens, organele fiscale vor remite
Bursei de valori documentele aferente sechestrării valorilor mobiliare, iar Bursa de valori va
organiza comercializarea acestora;
- bunurile sechestrate calificate drept mărfuri bursiere se comercializează prin
intermediul Bursei de mărfuri în modul stabilit de Guvern şi
- prin derogare de la prevederile prezentului articol şi ale art.204, comercializarea
bunurilor sechestrate a căror valoare, conform actului de sechestru, constituie mai puţin de 10000
lei (cu excepţia mijloacelor de transport, a imobilului, a valorilor mobiliare, a bunurilor calificate
drept mărfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10000 lei) se efectuează prin intermediul
unităţilor comerciale.
Derogarea de la modalitatea de evaluare a bunurilor sechestrate, în funcţie de apartenenţa
lor, de către comisia neautorizată şi neîmputernicită poate duce la declararea nulităţii atât a
actelor de evaluare, cât şi a licitaţiei ulterioare.
De asemenea, se va ţine cont de faptul că potrivit art. 4 lit. h), art.17 şi art. 22 din Legea
cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004 (Monitorul Oficial nr. 233236/999 din 17.12.2004), organul fiscal poate fi, în cazul sechestrării şi comercializării, în
conformitate cu legislaţia fiscală, iniţiatorul formării a unei părţi din bunul imobil pentru
stingerea datoriilor la plăţile obligatorii. Formarea bunului imobil de către organul fiscal poate fi
dispusă după apariţia, conform legislaţiei, a dreptului de comercializare a bunului imobil.
Cheltuielile de formare şi înregistrare a bunurilor imobile se consideră, în cazul formării
în temeiul hotărîrii organului fiscal, cheltuieli de executare silită a obligaţiilor fiscale, sumele
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respective transferîndu-se beneficiarilor în conformitate cu art.208 din Codul fiscal. În celelalte
cazuri, aceste cheltuieli sînt suportate de persoanele interesate.
Ţinem să menţionăm că toate litigiile care apar ca rezultat al sechestrării bunurilor,
ridicării sechestrului, evaluării şi comercializării bunurilor prin licitaţie şi altele sunt litigii de
contencios administrativ şi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.
3. Contestarea deciziilor organului fiscal sau a acţiunilor funcţionarului fiscal
Conform prevederilor art. 267 din Codul fiscal, decizia organului fiscal sau acţiunea
funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia
a fost întreprinsă acţiunea sau de către reprezentantul acesteia, în modul stabilit de Codul fiscal.
La determinarea, în sensul art. 267 alin.(1) din Codul fiscal, a calităţii de reprezentant al
persoanei, se va ţine cont de prevederile art. 129 pct. (5) din Codul fiscal, care indică că
reprezentant al contribuabilului (al persoanei) este persoana care acţionează în baza unei
procuri, eliberate în conformitate cu legislaţia; avocat învestit cu împuterniciri conform
legislaţiei; părinte, înfietor, tutore sau curator în cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de
exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă; alte persoane care, conform legislaţiei, pot avea
calitatea de reprezentant.
Calitatea de reprezentant al contribuabilului se va confirma în modul indicat de art. 244
din Codul fiscal. Totodată, se va reţine că art. 198 alin (3) din Codul fiscal prevede că prin
derogare de la noţiunea de reprezentant al contribuabilului expusă în art.129 pct.(5), la ridicarea
mijloacelor băneşti în numerar (modalitate de executare silită), în calitate de reprezentant al
contribuabilului, participă casierul (gestionarul) sau un alt angajat care îl înlocuieşte. În acest
caz, este necesar de luat în considerare că, fiind vorba despre o derogare, aceste persoane au
calitatea de reprezentant al contribuabilului doar în cadrul acestei modalităţi de executare silită şi
doar în raport de obligaţiile acestora de prezentare a documentelor necesare, asigurării accesului
liber la seiful casei contribuabilului, în încăperea izolată a casei, precum şi în reţeaua comercială
a contribuabilului.
În mod similar se va aprecia, spre exemplu, şi calitatea de reprezentant al
contribuabilului prevăzută la art. 224 alin.(2) din Codul fiscal în cazul efectuării cumpărăturii de
control, potrivit cărei contribuabilul (reprezentantul său în persoana vînzătorului, casierului sau
altei persoane împuternicirile de a acţiona în numele contribuabilului la realizarea bunurilor
materiale, la primirea comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor, care rezultă
din situaţia sau din documente confirmative) este informat despre aplicarea cumpărăturii de
control după efectuarea acesteia.
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Adică, în virtutea împrejurărilor în care se realizează reprezentarea în unele cazuri
prevăzute de Codul fiscal, aceasta nu poate fi încadrată doar în prevederile art. 129 pct. (5) din
Codul fiscal deoarece, se reduce doar la exercitarea anumitor tipuri şi acţiuni limitate şi expres
reglementate, (prezentare documente, asigurare acces, vînzătorul reprezintă contribuabilul la
realizarea bunurilor materiale, la primirea comenzii de executare a lucrărilor etc.). Prin urmare,
deşi aceste persoane acţionează prin derogare, ca reprezentanţi ai contribuabilului, din motivele
expuse mai sus, aceste persoane nu vor avea dreptul să depună contestaţii, deoarece aceste
persoane nu sunt vizate în mod direct prin acţiunile funcţionarului fiscal sau după caz prin
deciziile organului fiscal.
Conform art. 268 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal
sau acţiunii funcţionarului fiscal poate fi depusă, de către contribuabil sau (luînd în considerare
prevederile art. 129 pct. (5) din Codul fiscal ) de reprezentantul său, în decursul a 30 de zile de la
data primirii de către organul fiscal a deciziei sau a întreprinderii de către funcţionarul fiscal a
acţiunii contestate. În cazul omiterii din motive întemeiate a acestui termen, la cererea persoanei
vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, termenul poate fi restabilit, de
către organul fiscal competent să examineze contestaţia. Contestaţia depusă după expirarea
termenului indicat la art. 268 alin.(1) din Cod, sau în cazul în care organul fiscal a considerat
neîntemeiate motivele omiterii termenului de contestare, va rămîne neexaminată şi se va restitui
reclamantului.
Se va reţine că contestarea deciziilor şi acţiunilor legate de executarea silită a obligaţiei
fiscale se efectuează conform art. 273 din Codul fiscal, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
emiterii deciziei sau săvîrşirii acţiunilor contestate. Prin urmare, contestarea deciziilor şi
acţiunilor legate de executarea silită a obligaţiei fiscale nu se efectuează în termenul general de
contestare de 30 zile de la data primirii deciziei sau a întreprinderii de către funcţionarul fiscal
a acţiunii contestate, dar într-un termen mai restrîns, adică, 10 zile lucrătoare de la data emiterii
deciziei sau săvîrşirii acţiunilor contestate.
Totodată, se va reţine că reieș ind din prevederile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal,
decizia organului fiscal şi acţiunea funcţionarului fiscal privind executarea silită a obligaţiei
fiscale pot fi contestate, doar de către persoanele care cad sub incidenţa executării silite. Astfel,
în cazul contestării deciziilor şi acţiunilor de executare silită, luînd în considerare prevederile
Capitolului 9 din Titlul V al Codului fiscal, vor fi supuse contestării în termen de 10 zile
lucrătoare, următoarele acte ale organului fiscal:
-

hotărîrea organului fiscal privind executarea silită;

-

ordinul incaso;

-

actul de sechestru;
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-

procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei;

-

alte acte aferente procedurii de executare silită a obligaţiilor fiscale.

Conform prevederilor art.269 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei
organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal (inclusiv privind executarea silită a obligaţiei
fiscale) se depune la organul fiscal emitent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins
acţiunea contestată.
Este necesar de menţionat că potrivit art. 272 alin. (2) şi 273 alin. (2) din Codul fiscal,
faptul contestării deciziei organului fiscal (inclusiv a deciziilor şi acţiunilor de executare silită)
nu suspendă şi nu sistează executarea deciziei contestate cu excepţia deciziilor care se referă la
comercializarea bunurilor sechestrate de către organul fiscal în cadrul executării silite a
obligaţiilor fiscale.
Examinarea contestaţiei se efectuează reieşind din prevederile art. 270 Cod fiscal, de
către organul fiscal competent în termen de 30 de zile din data primirii, cu excepţia cazurilor în
care conducerea acestuia emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen, fapt despre
care este înştiinţat contribuabilul. Timpul cu care se prelungeşte termenul nu va depăşi 30 de
zile. Examinarea contestaţiei are loc cu participarea contribuabilului, cu citarea obligatorie a
acestuia în conformitate cu art.226 alin.(1), (2) şi alin.(3) lit. a) - e) din Codul fiscal. În procesul
examinării contestaţiei contribuabilul are dreptul de a da explicaţii şi să depună documente
confirmative, ţinîndu-se cont de faptul că, reieşind din prevederile art. 267 alin. (3) din Cod,
obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal se atribuie persoanei care
contestă decizia, ce de fapt constituie o derogare de la principiul general, prevăzut de art. 24
alin.(3) din Legea contenciosului administrativ, potrivit cărui la examinarea în instanţa de
contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar
în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
Contestaţia poate fi examinată şi în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în
modul stabilit de art.226 alin.(1), (2) şi alin.(3) lit. a) - e) din Codul fiscal şi, nu s-a prezentat din
motive neîntemeiate la examinarea cazului sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa
sa.
După examinare, conducerea organului fiscal emite o decizie pe marginea contestaţiei un
exemplar al căreia se remite contribuabilului.
Conform prevederilor art. 271 din Codul fiscal, ca urmare a examinării contestaţiei
împotriva deciziei organului fiscal, ultimul poate să emită una din următoarele decizii privind:
a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
b) satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
c) satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
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d) suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.
Pe marginea contestaţiei împotriva acţiunii funcţionarului fiscal, organul fiscal poate să
emită o decizie privind respingerea contestaţiei sau privind tragerea la răspundere a
funcţionarului fiscal în conformitate cu legislaţia, cu restabilirea drepturilor lezate ale persoanei
care a contestat acţiunea funcţionarului fiscal.
Conform prevederilor art. 269 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care, contribuabilul
nu este satisfăcut de decizia adoptată de către organul fiscal, aceasta poate fi contestată la
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau atacată în instanţa de judecată competentă. În caz de
adresare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, contestaţia este prezentată de către contribuabil
organului fiscal emitent a deciziei, care este obligat ca, în termen de 3 zile, să o remită
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, anexînd la ea materialele de control şi deciziile de
rigoare. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, ca urmare a examinării contestaţiei poate adopta
una din deciziile prevăzute la art. 271 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, iar copia acesteia se remite
conform art. 272 alin. (1) spre executare inspectoratului fiscal de stat teritorial.
Din conţinutul prevederilor art. 269 alin. (2) din Codul fiscal, rezultă că depunerea
contestaţiei asupra deciziei organului fiscal emitent la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu
exclude sesizarea în continuare a instanţei judecătoreşti competente.
În conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XV din 10
februarie 2000, examinarea cererilor împotriva deciziilor organelor Serviciului Fiscal de Stat şi
ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora sînt de competenţa instanţei de contencios
administrativ, deoarece provin de la o autoritate a administraţiei publice şi stabilesc pe cale
unilaterală o obligaţie fiscală în sarcina unui subiect de drept, parte într-un raportul juridic de
drept public. Astfel, conform art.1 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV
din 10 februarie 2000, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut
de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ
pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost
pricinuită.
Noţiunea de "act administrativ" este reglementată atît în art.2 din Legea contenciosului
administrativ, cît şi în Rezoluţia (77) 31 "Cu privire la protecţia individului faţă de actele
autorităţilor administrative", adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 28
septembrie 1997.
Ţinînd seama de prevederile menţionate, actul administrativ poate fi definit ca fiind un
act unilateral, cu caracter normativ sau individual, adoptat sau emis de către o autoritate publică
sau de o persoană privată împuternicită prin lege sau printr-un act administrativ, în mod
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unilateral, în baza şi în vederea exercitării legii, pentru naşterea, modificarea sau stingerea unor
raporturi juridice de drept administrativ.
Astfel, în materie fiscală, cel puţin următoarele, sunt acte administrative fie cu caracter
normativ fie individual:
-

actele oficiale emise de către organele Serviciului Fiscal de Stat sau alt organ cu

atribuţii de administrare fiscală (ordinele, circularele cu caracter obligatoriu, scrisorile oficiale,
regulamentele, metodologiile şi instrucţiunile);
-

deciziile, hotărîrile şi dispoziţiile organelor fiscale (privind rezultatele unui

control fiscal, de executare silită, de aplicare a sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei fiscale,
dispoziţia de suspendare a operaţiunilor pe conturile bancare, deciziile adoptate ca rezultat al
finalizării estimării prin metode indirecte a veniturilor, deciziile de restituire a impozitelor etc.);
-

deciziile şi dispoziţiile primarului (pretorului) care se referă la executarea

atribuţiilor serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, care
conform art. 131 alin. (1) din Codul fiscal este un organ cu atribuţii de administrare fiscală.
Nerespectarea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ fiscal conform
art. 267-273 din Codul fiscal, constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată
(art.170 alin.(1) lit. a) CPC), iar dacă cererea a fost primită, instanţa, în temeiul art.267 lit. a)
CPC, scoate cererea de pe rol.
Repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ nu poate constitui separat obiect al
acţiunii în contenciosul administrativ.
Din analiza art.3 alin.(2) din Lege, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl
constituie şi nesoluţionarea în termenul legal, de către organul fiscal a unei cereri depuse de către
contribuabil la organul fiscal referitoare la un drept recunoscut de lege. Astfel, nesoluţionarea
spre exemplu a cererilor contribuabilului de restituire a sumelor achitate de către acesta în plus,
de eliberare a certificatului privind lipsa restanţelor fiscale, de acordare a amînării sau eşalonări
de plată a impozitului, etc.), vor fi asimilate actului administrativ, deoarece, aceste drepturi şi
condiţiile de exercitare a lor sunt prevăzute expres de legislaţia fiscală.
Actele pregătitoare sau operaţiunile administrative şi tehnico-materiale care au stat la
baza emiterii actului administrativ fiscal contestat nu pot constitui de sine stătător obiect al
acţiunii în contenciosul administrativ, deoarece nu produc efecte juridice prin ele înşele.
Astfel, instanţele judecătoreşti vor ţine cont că procesele verbale şi actele (rapoartele)
întocmite în baza controlului efectuat de către organele fiscale constituie acte preparatorii, care
pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ concomitent cu decizia organului fiscal,
însă, în cazul în care prin aceste acte se aplică sancţiuni pecuniare aferente impozitelor şi taxelor,
actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ. Cu toate acestea, în
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cazul în care prin actul de control sau procesul verbal s-a constatat o contravenţie, fiind aplicată
o sancţiune contravenţională, actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia
contravenţională.
În cazul în care organul fiscal refuză întocmirea sau eliberarea actului administrativ
pregătitor (avizului, acordului, concluziei etc.), contribuabilul poate contesta în instanţa de
contencios administrativ actul pregătitor sau poate solicita obligarea organului fiscal la
întocmirea sau eliberarea actului pregătitor.
Este necesar de menţionat că răspunsul organului fiscal, care cuprinde punctul de vedere
cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ din domeniul fiscal, nu
poate fi considerat drept un act administrativ, deoarece răspunsul în cauză nu produce nici un
efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat. Totodată, în temeiul legii contenciosului
administrativ, instanţa nu se poate pronunţa şi nu poate discuta conţinutul unui răspuns la o
cerere adresată organului fiscal, deoarece contribuabilul (petiţionarul) nu poate să pretindă ca
răspunsul la cerere să fie expus conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens, după
dorinţa personală, stabilirea conţinutului răspunsului fiind atributul exclusiv al organului fiscal.
În cazul în care însă, organul fiscal nu a răspuns la toate solicitările petiţionarului, acesta este în
drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea autorităţii
publice de a-i răspunde la toate solicitările, deoarece dreptul petiţionarului de a primi răspuns
este un drept recunoscut de lege şi, prin urmare, se încadrează în prevederile art.3 alin.(2) din
Legea contenciosului administrativ.
Dacă organul fiscal, printr-o adresă, refuză emiterea unui act administrativ sau eliberarea
unor acte, precum şi în cazul în care cererea nu este examinată în termenul legal, persoana poate
contesta inacţiunile autorităţii publice, care sînt asimilate actului administrativ.
Rapoartele scrise ale funcţionarului fiscal sau alt document consultativ de specialitate,
inclusiv înscrisurile destinate să servească drept probă într-un proces civil şi care întrunesc
caracteristicile mijloacelor de probă, utilizate în cadrul procesului civil constituie, de fapt, nişte
acte pregătitoare ale hotărîrii judecătoreşti, care pot fi combătute cu mijloace procesuale
corespunzătoare şi apreciate de către instanţa judecătorească după intima ei convingere (art.130
CPC). Prin urmare, actele menţionate nu sînt supuse controlului legalităţii pe calea
contenciosului administrativ ș i nu pot fi contestate la organul fiscal.
Pe calea contenciosului administrativ, separat, nu se poate cere nici anularea rapoartelor
specialiştilor fiscali ca acte pretinse a fi false, deoarece, în temeiul art.227 CPC, cererea de
declarare a probelor ca fiind false se examinează în cadrul procedurii în care se examinează
acţiunea principală. De asemenea, factura fiscală nu poate constitui obiect de contestare deoarece
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acesta este un document justificativ, care poate fi administrat ca probă în instanţa de contencios
administrativ.
4. Răspunderea pentru încălcări fiscale
Conform prevederilor art. 129 pct. 12) din Codul fiscal, încălcare fiscală reprezintă o
acţiune sau inacţiune, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor
legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la
raporturile fiscale, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Codul fiscal.
Tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală, reprezintă în sensul art. 231 din Codul
fiscal, aplicarea de către organul fiscal, în condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, a unor
sancţiuni faţă de persoanele care au săvîrşit încălcări fiscale. Astfel, temeiul tragerii la
răspundere pentru încălcare fiscală este însăşi încălcarea fiscală. La aprecierea sintagmei de
„legislaţie fiscală”, se va lua în considerare că potrivit prevederilor art. 3 din Codul fiscal,
legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate în conformitate
cu acesta. Prin urmare, tipurile de încălcări fiscale, precum şi sancţiunile prevăzute pentru
acestea sunt reglementate atît în art. 253-263 din Codul fiscal, precum şi în alte acte normative în
materie fiscală adoptate în conformitate cu Codul fiscal.
Conform art. 235 din Codul fiscal, sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi
se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi
încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.
Prevederile art. 232 din Codul fiscal enumeră persoanele pasibile de răspundere pentru
încălcare fiscală. Astfel, răspunderea pentru încălcare fiscală se aplică:
a) contribuabilului persoană juridică a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o
încălcare fiscală;
b) contribuabilului persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, ce a
săvîrşit o încălcare fiscală;
c) contribuabilului persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, a cărui
persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală.
Conform dispoziţiilor art. 232 din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul - persoană
fizică care nu practică activitate de întreprinzător, este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are
capacitate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită de el va răspunde
reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) în funcţie de obiectul impozabil,
de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului;
De asemenea, conform prevederilor art. 233 din Codul fiscal, răspunderea pentru
încălcarea fiscală săvîrşită se aplică în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul
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săvîrşirii încălcării. Totodată, prevederile alin.(1) ale art.233 din Codul fiscal, instituie o excepţie
de la regula generală, aplicabilă în situaţiile cînd legea nouă prevede pentru încălcarea săvîrşită,
sancţiuni mai blînde. În acest caz, răspunderea pentru încălcarea fiscală săvîrşită se va aplica în
temeiul legii noi, fiind de fapt în acest caz admisă retroactivitatea ei. Această excepţie va opera
doar în două cazuri:
- legea nouă prevede pentru încălcarea săvîrşită, o sancţiune mai blîndă;
- încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea
penală.
Efectul retroactiv al legii fiscale cu referinţă la aplicarea sancţiunii „ mai blînde”, fiind de
fapt o excepţie de la principiul general al neretroactivităţii legii (inclusiv fiscale), se
fundamentează pe raţiuni de ordin umanitar şi rezultă din art. 22 din Constituţia R. Moldova,
care prevede că „ nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul
comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai
aspră decît cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos”.
Art. 233 alin. (3) din Codul fiscal prevede că tragerea la răspundere pentru încălcări
fiscale conform prevederilor Codului fiscal sau la o altă răspundere juridică pentru încălcarea
legislaţiei fiscale nu exonerează persoana sancţionată de obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau
majorării de întîrziere (penalităţii), stabilite de legislaţie. Tragerea la răspundere pentru încălcare
fiscală a contribuabililor specificaţi la art.232 din Codul fiscal, nu eliberează persoanele cu
funcţie de răspundere ale acestora, dacă există temeiurile respective, de răspundere
administrativă, penală sau de altă răspundere prevăzută de legislaţie.
Reieşind din prevederile art. 235 alin.(2) din Codul fiscal, pentru încălcarea fiscală poate
fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă, care, conform art. 236 alin. (1) din Codul
fiscal, este o sancţiune fiscală, constînd în obligarea persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de
a plăti o sumă de bani. Amenda se aplică indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu alte
sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei fiscale, ori plătite impozite, taxe, majorări de întîrziere
(penalităţi) calculate suplimentar la cele declarate sau nedeclarate.
Conform art. 236 alin. (1) din Codul fiscal, amenda reprezintă o parte a obligaţiei fiscale
şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală. Astfel, în acest caz, la perceperea
acesteia se va ţine cont şi de prevederile art. 252 din Codul fiscal.
Din prevederile art. 238 din Codul fiscal, reţinem că sancţiunea fiscală se aplică în
limitele stabilite de articolul respectiv din Codul fiscal (care prevede sancţiunea concretă pentru
încălcarea concretă), în strictă conformitate cu legislaţia fiscală, iar în cazul în care o persoană a
săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare încălcare
fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de
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legislaţia fiscală, cînd deşi faptul încălcării există, amenda nu se va aplica fie în întregime fie
parţial.
Astfel, conform art. 234 şi 236 alin. (3) din Codul fiscal, sancţiunea fiscală nu se aplică,
în întregime sau parţial, iar în cazul în care a fost deja stabilită se anulează, în întregime sau
parţial, în următoarele cazuri:
- dacă se prezintă dovezi ce confirmă legalitatea tuturor acţiunilor (inacţiunilor) sau a
unor acţiuni (inacţiuni) considerate anterior ilegale. Veridicitatea şi autenticitatea dovezilor
prezentate pot fi verificate de organul fiscal la sursă sau la alte persoane. Documentele prezentate
cu încălcarea termenelor stabilite de organul fiscal sau după efectuarea controlului fiscal sînt
verificate în mod obligatoriu (art. 234 alin. (1)).
- în cazul în care sancţiunea fiscală a fost deja stabilită, şi dacă nu apar obligaţii fiscale
suplimentare, aceasta se anulează în întregime. Această prevedere nu se extinde asupra
încălcărilor prevăzute la art.253, 254, 255, 256, 257 alin.(2), 259, 260 alin.(4), 262, 2621 şi 263
din Codul fiscal.
- persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a
amenzilor aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le
stinge concomitent cu acţiunile prevăzute la lit. b);
b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare
fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din
amenzile indicate în decizie;
c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de
încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b).
În baza documentelor prezentate conform lit. c), autoritatea abilitată să examineze
cazurile privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie
privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care, după adoptarea deciziei privind
reducerea amenzilor, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute la lit. a)
şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu
50% a amenzilor.
- persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit
impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt
absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.
- persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat
în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condiţiile
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reglementate la art.214 alin.(8), sînt absolvite de aplicarea amenzilor şi penalităţilor pentru
încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.
- amenda nu se aplică în cazul prevăzut de art. 236 alin. (3) din Codul fiscal, cînd
contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau
omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are
obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata
impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sînt
achitate pînă la anunţarea unui control fiscal.
Ţinîndu-se cont de cazurile şi condiţiile de absolvire integrală sau parţială de sancţiunea
fiscală sub formă de amendă, prevăzute la art. 234 şi 236 alin. (3) din Codul fiscal, acestea vor
opera uniform şi vor produce efecte similare pentru toate încălcările fiscale comise şi sancţionate
cu amendă, indiferent de faptul dacă aceste încălcări şi amenzi aplicate pentru ele, sunt prevăzute
doar de prevederile Codului fiscal, sau sunt prevăzute de alte acte legislative (normative) fiscale.
Astfel, condiţia esenţială în acest caz este ca actul legislativ (normativ) să se încadreze în
categoria de legislaţie fiscală, adică să corespundă prevederilor art.3 din Codul fiscal.
Totodată, la aprecierea cazurilor şi condiţiilor în care amenda nu se aplică fie în întregime
fie parţial, se va ţine cont şi de art. 234 alin.(3) din Codul fiscal, care prevede că insolvabilitatea
sau absenţa temporară din ţară a persoanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere a
persoanei juridice, precum şi iminenţa unor evenimente pe care persoana ce a săvîrşit încălcarea
fiscală putea să le prevadă, dar nu le-a prevăzut nu constituie temei pentru neaplicarea sau
anularea sancţiunii fiscale.
5. Procedura de examinare a cazurilor de încălcare fiscală
Din dispoziţiile art. 239 din Codul fiscal, rezultă că scopul procedurii de examinare a
cazului de încălcare fiscală constă în: clarificarea promptă, multilaterală, exhaustivă şi obiectivă
a circumstanţelor în care s-a produs încălcarea fiscală, soluţionarea cazului de încălcare fiscală în
strictă conformitate cu legislaţia, asigurarea îndeplinirii deciziei, precum şi stabilirea cauzelor şi
condiţiilor care au contribuit la comiterea încălcării fiscale, prevenirea încălcărilor, educarea în
spiritul respectării legilor şi consolidarea legalităţii.
Circumstanţele care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală sunt
prevăzute la art. 240 din Codul fiscal. Astfel, procedura de examinare a cazului de încălcare
fiscală nu poate fi iniţiată, iar procedura iniţiată urmează a fi încheiată dacă:
a) se constată că nu a avut loc nici o încălcare fiscală;
b) persoana căreia i s-a intentat procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală a
fost lichidată sau a decedat;
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c) nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii
necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale.
Conform prevederilor art. 241 din Codul fiscal, autorităţile abilitate să examineze cauzele
privind încălcările fiscale sînt organele fiscale şi organele Ministerului Afacerilor Interne. Se va
lua în considerare că Legea nr.120 din 25.05.2012 privind modificarea şi completarea unor acte
legislative (M.O.mr.103 din 29.05.2012), prevede că organele Ministerului Afacerilor Interne
sunt abilitate cu acest drept începînd cu data de 01 octombrie 2012. Totodată, sînt în drept, în
numele autorităţilor abilitate să examineze cauzele privind încălcările fiscale şi să aplice
sancţiuni fiscale:
- conducerea organului fiscal;
- ministrul afacerilor interne;
- şeful şi şeful adjunct al Departamentului poliţie;
- şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiei şi ai secţiilor specializate din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.
Cazul de încălcare fiscală este examinat la oficiul organului fiscal unde contribuabilul se
află la evidenţă sau asistenţă ori în alt loc, stabilit de organul fiscal sau organele Ministerului
Afacerilor Interne (art. 245 din Codul fiscal).
În scopul constatării lipsei sau existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 240 din Codul
fiscal, persoana care examinează cazul de încălcare fiscală, este obligată în baza art. 247 din
Codul fiscal, să clarifice următoarele circumstanţe ale cazului de încălcare fiscală:
a) dacă a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală;
b) dacă trebuie să fie trasă la răspundere persoana respectivă pentru săvîrşirea de
încălcare fiscală;
c) dacă există alte circumstanţe importante pentru soluţionarea justă a cazului.
Conform prevederilor art. 243 alin.(1) din Codul fiscal, cazul de încălcare fiscală se
examinează în prezenţa persoanei trase la răspundere pentru săvîrşirea încălcării. Organul fiscal
o anunţă în scris (prin citaţie) despre locul, data şi ora examinării cazului. Organul fiscal va
asigura obligatoriu citarea persoanei trase la răspundere în modul şi termenul stabilit de art. 226
alin. (2) din Codul fiscal. La cererea persoanei citate, organul fiscal poate schimba data, ora sau
locul de prezentare (art. 226 alin. (2), lit. d) din Codul fiscal ). Totodată, conform art. 242 alin.
(2) din Codul fiscal, cazul de încălcare fiscală poate fi examinat în lipsa persoanei trase la
răspundere pentru săvîrşirea încălcării numai dacă există informaţii că persoana a fost anunţată în
modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului şi dacă de la ea nu a parvenit un
demers argumentat de a fi amînată examinarea.
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De asemenea, art. 245 alin. (2) din Codul fiscal, prevede că, cazul de încălcare fiscală se
examinează în regim închis de către autoritatea abilitată să examineze astfel de cazuri, cu
condiţia respectării secretului fiscal.
În sensul art. 226 alin.(4) din Codul fiscal, înainte de audiere, se identifică persoana
citată, i se expun drepturile, obligaţiile, precum şi răspunderea pe care o implică depunerea
deliberată a unor mărturii false. Toate acestea se trec într-un proces-verbal, semnat, pentru
conformitate, de persoana citată. La audiere, i se solicită să declare tot ceea ce cunoaşte despre
cazul pentru care a fost citată. După ce persoana depune mărturii, funcţionarul fiscal îi poate
adresa întrebări. Mărturiile se consemnează în procesul-verbal, semnat de cel care le-a depus.
Conform art.243 alin.(3) din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică îşi exercită
drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar
contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.
În cazul în care drepturile sunt exercitate printr-un reprezentant, confirmarea
împuternicirilor acestuia se efectuează conform art. 244 din Codul fiscal, în următorul mod:
- persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă este
înfăţişată de reprezentantul ei legal (părinte, înfietor, tutore, curator). Acesta va prezenta
autorităţii care examinează cazul certificatul împuternicirilor. Reprezentantul legal efectuează,
personal sau prin reprezentant, toate acţiunile de care are dreptul, cu restricţiile prevăzute de
lege.
- împuternicirile reprezentantului, altul decît cel legal, trebuie să fie confirmate printr-o
procură, iar în cazul conducătorului persoanei juridice - printr-un document ce atestă funcţia ori
împuternicirile pe care le deţine. Astfel, procura dată de o persoană fizică se autentifică, după
caz: de notar, de secretarul primăriei satului (comunei), de administraţia (conducerea) persoanei
la care lucrează sau învaţă mandantul, de administraţia instituţiei curativ-profilactice staţionare
în care mandantul se află pentru tratament, de comandantul (şeful) unităţii militare – dacă
mandantul este militar – sau de şeful locului de detenţiune – dacă mandantul se află în
detenţiune. Procura din partea unei persoane juridice se eliberează de conducătorul ei (sau
adjunctul (locţiitorul) acestuia care se va determina reieţind din competenţa acestuia conform
actelor de constituire).
- împuternicirile avocatului se certifică printr-o ordonanţă (mandat) emisă de biroul de
avocaţi.
Reieşind din art. 242 din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcarea
fiscală are dreptul să ia cunoştinţă de dosarul său, să dea explicaţii, să prezinte probe, să
formuleze cereri, să conteste decizia asupra cazului de încălcare fiscală. Ea poate beneficia de
asistenţa unui avocat căruia îi încredinţează exercitarea, în numele său, a drepturilor menţionate.
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Conform art. 251 alin. (1) din Codul fiscal, în procesul examinării cazului, stabilind
cauzele şi condiţiile săvîrşirii încălcării fiscale, organul fiscal care examinează cazul poate
prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiţii. Dacă în procesul examinării cazurilor
de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracţiune, materialele se remit spre urmărire
penală organelor de urmărire penală conform competenţei.
Cazul de încălcare fiscală se examinează reieşind din prevederile art. 246 alin. (1) din
Codul fiscal, în termen de 15 zile din data:
a) prezentării dezacordului – dacă a fost prezentat la timp;
b) expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a fost prezentat sau dacă
acesta a fost prezentat cu întîrziere.
Astfel, în sensul art. 216 alin.(8) din Codul fiscal, contribuabilul, inclusiv prin
intermediul conducătorului sau altui reprezentant al său, în caz de dezacord cu actul de control
fiscal, este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea
dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Termenul de 15 zile calendaristice curge de la
data cînd contribuabilul a semnat actul de control fiscal. Totodată, aceiaşi normă (art. 216
alin.(8) din Codul fiscal) obligă contribuabilul (sau după caz reprezentantul) să semneze actul de
control fiscal, chiar şi în cazul dezacordului cu acesta. În dezacord, contribuabilul urmează să
specifice argumentele şi probele pe care î-şi fundamentează dezacordul, cu faptele constatate în
actul de control.
Deoarece norma de la art. 246 alin. (1) din Codul fiscal este una imperativă, respectarea
de către organul abilitat cu examinarea cauzei privind încălcarea fiscală, a termenului de 15 zile
pentru depunerea de către contribuabil a dezacordului este obligatorie, astfel încît organul abilitat
nu poate pînă la expirarea acestui termen să emită o decizie de sancţionare pe marginea cazului
de încălcare fiscală, indiferent dacă contribuabilul a prezentat sau nu în termenul de 15 zile acest
dezacord. Cu toate acestea, instanţele vor lua în considerare că, art. 246 alin. (21) din Codul
fiscal, prevede o derogare de la prevederile alin.(1) ale art. 246, prin care, la solicitarea scrisă a
contribuabilului cu menţiunea că este de acord cu rezultatele controlului, examinarea cazului de
încălcare fiscală poate fi efectuată fără respectarea termenului de prezentare a dezacordului
prevăzut la art.216 alin.(8) din Codul fiscal. Astfel, în acest caz, examinarea cazului de încălcare
fiscală şi emiterea deciziei pe margine acestuia se va efectua în termen de 15 zile din data
prezentării de către contribuabil a confirmării scrise că este de acord cu rezultatele controlului.
De asemenea, se va reţine că potrivit art. 246 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul prezentării
unor argumente întemeiate, termenul de examinare de 15 zile, menţionat la art. 246 alin.(1) din
Cod, poate fi prelungit cu 30 de zile prin decizia organului abilitat să examineze cazurile de
încălcare fiscală, inclusiv în baza demersului argumentat, prezentat de persoana trasă la
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răspundere pentru încălcare fiscală prin care aceasta solicită, conform art.243 alin.(2) din Codul
fiscal amînarea examinării cazului. Astfel, se va atrage atenţia asupra faptului că art. 246 alin. (2)
din Codul fiscal, prevede că termenul de examinare poate fi prelungit atît la iniţiativa organului
abilitat să examineze cazul de încălcare fiscală cît şi la iniţiativa persoanei trase la răspundere. În
ambele cazuri, persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală i se va comunică din timp,
conform art. 243 alin.(1), data examinării cazului. De asemenea, din conţinutul art. 246 alin.(2)
din Codul fiscal rezultă că în ambele cazuri, termenul de examinare se prelungeşte „ prin decizia
organului abilitat să examineze cazurile de încălcare fiscală”, şi prin urmare, contribuabilul, este
în drept să solicite ca organul abilitat să examineze cazul să-i prezinte decizia în baza căreia a
prelungit acest termen.
Conform prevederilor art. 249 din Codul fiscal, asupra cazului de încălcare fiscală poate
fi pronunţată una din următoarele decizii privind:
a) aplicarea de sancţiune fiscală şi/sau încasarea de impozit, taxă, calculate suplimentar,
de majorare de întîrziere;
b) clasarea cazului;
c) suspendarea cazului şi efectuarea unui control repetat.
Decizia privind clasarea cazului se pronunţă în cazul în care:
a) există circumstanţe, prevăzute de prezentul cod, ce exclud sau absolvă de răspundere
pentru săvîrşirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întîrziere
(penalităţii) necesare de a fi încasate conform legislaţiei fiscale;
b) este adoptat, conform art.172, un act de anulare a sancţiunii fiscale, sumei impozitului,
taxei, majorării de întîrziere (penalităţii);
c) există, pentru acelaşi fapt, în privinţa persoanei trase la răspundere pentru încălcare
fiscală, o decizie privind aplicarea unei sancţiuni fiscale şi/sau încasarea sumei impozitului,
taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) ori există o decizie de clasare a cazului;
d) materialele cazului se transmit conform competenţei, dacă se constată că examinarea
acestuia poate fi efectuată cu plenitudine de o altă autoritate abilitată să examineze cazurile de
încălcare fiscală.
Decizia privind suspendarea cazului şi efectuarea unui control repetat se pronunţă dacă
există mărturii contradictorii care, la momentul examinării cazului, nu pot fi argumentate prin
probe. După încheierea controlului repetat, reîncepe examinarea cazului.
Conform art.248 din Codul fiscal, după examinarea cazului de încălcare fiscală, organul
fiscal emite o decizie, care trebuie să conţină:
a) denumirea organului în al cărui nume se pronunţă decizia;
b) funcţia, numele şi prenumele persoanei care a emis decizia;
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c) data şi locul examinării cazului;
d) remarca despre participarea persoanelor care au săvîrşit încălcarea fiscală
(reprezentanţilor lor);
e) denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul), codul fiscal al persoanei care a
săvîrşit încălcarea fiscală;
f) descrierea încălcării fiscale cu indicarea articolelor, alineatelor, punctelor din actele
normative care au fost încălcate;
g) indicarea articolului, alineatului, punctului din actul normativ care prevede sancţiunea
fiscală;
h) decizia asupra cazului;
i) termenul şi modul de contestare a deciziei;
j) alte date referitoare la caz;
k) semnătura persoanei care a emis decizia.
Reieşind din prevederile art. 250 din Codul fiscal, decizia asupra cazului de încălcare
fiscală se pronunţă imediat după încheierea examinării lui, iar în decursul a 3 zile după emiterea
deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, un exemplar al deciziei se înmînează sau se
expediază recomandat persoanei vizate în ea.
Conform dispoziț iilor art. 252 din Codul fiscal, persoana vizată în decizia asupra cazului
de încălcare fiscală urmează să o execute în termen de 30 de zile din data pronunţării. Pentru
această perioadă nu se suspendă calcularea majorării de întîrziere. Totodată, în caz de contestare
a acesteia, executarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală nu se suspendă dacă autoritatea
care examinează contestaţia nu dispune altfel.
(3) După expirarea termenului de 30 de zile, dacă nu a fost executată benevol sau nu a
fost constituit gajul legal, decizia asupra cazului de încălcare fiscală este executată silit de către
organul fiscal unde persoana vizată se află la evidenţă sau asistenţă, în modul prevăzut de Cap. 9
din titlul V al Codului fiscal.

6. Unele aspecte juridice ale impunerii fiscale
6.1 Prevederi privind impozitul pe venit
6.1.1 Impunerea veniturilor persoanelor ce practică activitatea de întreprinzător
Subiecţii impunerii în cazul impozitului pe venit sunt persoanele fizice şi juridice care
obţin pe parcursul anului fiscal venit din orice sursă, aflate în Republica Moldova, precum şi
persoanele fizice şi juridice rezidente, care obţin venit investiţional şi financiar din sursele aflate
în afara Republicii Moldova.
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Art. 5, lit. a) şi b) din Codul fiscal, expune condiţiile în care persoanele fizice şi juridice
se consideră în scopuri fiscale rezidente a R. Moldova. Este necesar de menţionat că în cadrul
dreptului fiscal, pentru determinarea rezidenţei fiscale, se iau în considerare doar legăturile
economice între contribuabil şi stat. Prin urmare, în scopuri fiscale, nu au relevantă legăturile
politico-juridice dintre subiect şi stat (care spre exemplu sunt indisolubil necesare în dreptul
constituţional). Astfel, în cazul persoanelor fizice pot fi rezidenţi a R.Moldova atît cetăţenii
R.Moldova, cît şi cetăţenii străini sau apatrizii.
Obiectul impunerii este venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi
din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au
dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară
activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională.
În venitul brut al persoanelor ce practică activitate de întreprinzător, la calcularea
venitului impozabil, nu se includ tipurile de venit (neimpozabile), în conformitate cu art. 20 Cod
fiscal.

6.1.2 Deducerile din venitul impozabil
Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele care practică activitatea de
întreprinzător au dreptul la deduceri din venitul obţinut în urma activităţii sale şi avînd în vedere
importanţa acestor reglementări şi diversele litigii din practica judiciară, am considerat necesar
de a evidenţia acestea într-un subcapitol separat.
Deducerea este suma care se scade din venitul brut al contribuabilului şi conform art. 12
pct. 11) din Codul fiscal, deducerile constituie sume care, la calcularea venitului impozabil, se
scad din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor Codului fiscal.
Prin urmare, tinîndu-se cont şi de prevederile art. 12 pct. 11) din Codul fiscal, la
determinarea de către contribuabil a venitului său impozabil în cadrul activităţii de întreprinzător,
acesta este în drept să deducă (să scadă) din venitul brut cheltuielile ce ţin de fabricarea
(executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea
mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor
venituri impozabile. Deducerea acestor cheltuieli de către contribuabil se efectuează în modul şi
mărimea prevăzută de art. 23-36, 66 şi 69 din Codul fiscal.
Din analiza prevederilor art. 23-36, 66 şi 69 din Codul fiscal, concluzionăm asupra
existenț ei a două tipuri de deduceri:
-

Deduceri aferente activităţii de întreprinzător

-

Deduceri efectuate în afara activităţii de întreprinzător
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Deducerile aferente activităţii de întreprinzător (art.23-32 din Codul fiscal), sunt
aplicabile persoanelor juridice ţi fizice întreprinzători individuali. Totodată, pentru determinarea
subiecţilor care pot aplica acest tip de deduceri, se va lua în considerare specificul legislaţiei
fiscale, în special ale art. 5 pct. 16) din Codul fiscal care, prevede că în scopuri fiscale activitate
de întreprinzător, afacere (business) este orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii
efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept
scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se
obţine venit.
Astfel, în sensul prevederilor art. 5 pct. 16) din Codul fiscal, categoria subiecţilor care pot
aplica acest tip de deduceri nu se reduce doar la societăţile comerciale (cu scop lucrativ) şi la
întreprinzătorii individuali, dar poate să se extindă în anumite cazuri şi la persoanele juridice care
nu au ca scop obţinerea veniturilor (instituţii, fundaţii, asociaţii, şi alte organizaţii, cu excepţia
subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom etc.), cu condiţia
că acestea nu sunt scutite de plata impozitului pe venit. Spre exemplu, dacă organizaţia
necomercială nu îndeplineşte cerinţele art. 52 din Codul fiscal, atunci aceasta este plătitoare de
impozit pe venit în condiţii generale, iar la calcularea venitului impozabil va aplica si deducerile
respective.
Menţionăm că această derogare de la noţiunea tradiţională de activitate de întreprinzător
prevăzută de legislaţia fiscală se aplică conform art. 1 alin (3) din Codul fiscal exclusiv în limita
relaţiilor fiscale şi doar în scopuri fiscale.
Conform art. 24 alin (1) din Codul fiscal deducerile se permit în anul fiscal pe parcursul
căruia au fost calculate sau suportate cheltuielile, cu excepţia cazurilor cînd aceste cheltuieli
urmează să fie raportate la un alt an fiscal, în scopul reflectării corecte a venitului, spre exemplu
în cazurile prevăzute de art. 44 alin. (2) şi (3), sau art. 32 din Codul fiscal).
Regula generală în cazul deducerilor aferente activităţii de întreprinzător este conform
art. 23 din Codul fiscal că nu se permite deducerea cheltuielilor personale şi familiale decît în
cazul cînd cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător le depăşesc pe cele personale şi numai
pentru acea parte a cheltuielilor care se referă nemijlocit la desfăşurarea activităţii de
întreprinzător.
De asemenea, conform prevederilor legislaţiei fiscale, reieşind din obligativitatea
evidenţei corecte a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi din obligaţia contribuabililor de a
determina corect venitul impozabil, nu se permite deducerea cheltuielilor neconfirmate
documentar. Cu toate acestea. Art. 24 alin (10) din Codul fiscal stabileşte o excepţie prin care pot
fi deduse cheltuielile ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal,
neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.
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În componenţa deducerilor aferente activităţii de întreprinzător prevăzute de Codul fiscal
se includ următoarele:
a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul
anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător art. 24 alin (1) din Codul fiscal.
Cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea
anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, sunt indispensabile oricărei activităţi de
întreprinzător şi fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît de indici
calitativi, cît şi cu indici cantitativi.
Cheltuielile achitate reprezintă cheltuielile ordinare şi necesare achitate de contribuabil şi
recunoscute spre deducere.
Cheltuielile suportate – cheltuielile ordinare şi necesare, plata cărora nu s-a efectuat, dar
au fost determinate obligaţiuni privind plata lor.
Reieşind din noţiunea extrem de largă expusă la art. 24 alin (1) din Codul fiscal, este
imposibilă enumerarea lor exhaustivă. Astfel, ţinîndu-se cont de caracterul indispensabil al
acestora, aceste cheltuieli (care pot fi deduse) variază şi se deosebesc de la un contribuabil la
altul (atît sub aspectul naturii lor cît şi a mărimii acestora) în funcţie de activitatea de
întreprinzător desfăşurată efectiv de către acesta (servicii financiare, activitate de asigurare,
activitate în construcţie, agricultură, transport, fabricarea bunurilor etc.). Contribuabilul poate
încadra în această categorie de deduceri orice tip de cheltuieli cu condiţia că aceste cheltuieli au
fost efectuate de către contribuabil exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, fără de care
este imposibil de a face business, aceasta fiind de fapt condiţia generală pentru a fi posibilă
deducerea lor legală din venitul brut.
Astfel, spre exemplu, deşi Codul fiscal nu prevede expres deducerea cheltuielilor legate
de protecţia muncii, acestea vor fi considerate cheltuieli ordinare şi necesare, deoarece, conform
art. 225 - 244 din Codul muncii, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile sunt obligate prin lege
să asigure pentru toţi salariaţii condiţii de muncă sănătoase şi corespunzătoare cerinţelor de
protecț ie a muncii, purtînd răspundere în modul stabilit pentru dauna pricinuită sănătăţii lor. De
asemenea, se vor încadra în această categorie şi orice cheltuieli legate de întreţinerea şi reparaţia
automobilului întreprinderii utilizat pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, deşi aceste
cheltuieli nu sunt expres prevăzute de Codul fiscal.
Este necesar de menţionat că modul de determinare de către contribuabil a venitului său
impozabil şi implicit a cheltuielilor ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea
producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor
bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri impozabile se determină de către
contribuabil luînd în considerare prevederile Codului fiscal, - conform Standardelor Naţionale
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de Contabilitate (S.N.C.) sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.).
Contribuabilii şi condiţiile în care aceştia aplică doar (S.I.R.F.) sau doar (S.N.C.) sunt prevăzute
la art. 4 şi 47 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007.
Notă: Conform prevederilor art. 3 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007,
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.) – sunt standarde şi interpretări,
emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în
Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova (au fost introduse în R.
Moldova prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007, Monitorul Oficial 47-48/302, din
07.03.2008).
Standarde Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) – sunt standarde şi interpretări, bazate pe
directivele Uniunii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova, care stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea contabilităţii şi
raportarea financiară;
Reieș ind din cele expuse, în acest caz se va ţine cont atît de prevederile art. 4 şi art. 47
din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 precum şi de Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14
martie 2007, în special de obligaţia entităţilor de interes public să aplice, începînd cu 1 ianuarie
2011, S.I.R.F. la întocmirea rapoartelor financiare.
Entitate de interes public reprezintă conform art.3 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.
113 din 27.04.2007 o entitate care are importanţă deosebită pentru public datorită domeniului
(tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie
de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la
Bursa de Valori a Republicii Moldova.
b) cota cheltuielilor din cheltuielile mixte (cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii de
întreprinzător şi personale) aferente activităţii de întreprinzător (art. 24 alin. (2) din Codul fiscal)
În fond este vorba despre aceleaşi cheltuieli ordinare şi necesare suportate de către
contribuabil exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
După cum sa menţionat, conform art. 23 din Codul fiscal, regula generală în cazul
deducerilor aferente activităţii de întreprinzător este că nu se permite deducerea cheltuielilor
personale şi familiale. Tot odată, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul fiscal în cazul
în care cheltuielile suportate de contribuabil cuprind cheltuielile aferente activităţii de
întreprinzător şi cheltuielile personale, deducerea se permite numai atunci cînd cheltuielile
aferente activităţii de întreprinzător le depăşesc pe cele personale şi numai pentru acea parte a
cheltuielilor care se referă nemijlocit la desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Astfel, condiţia
de bază pentru ca aceste cheltuieli să poată fi în acest caz deduse, constă în predominarea
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cheltuielilor realizate în scopuri de afaceri asupra cheltuielilor personale (adică mai mult de 50
%).
Cota cheltuielilor suportate în cadrul activităţii de întreprinzător se va confirma prin
contracte, documente de plată, facturi etc. De exemplu, la închirierea unei clădiri cu 2 etaje, din
care etajul 1 serveşte pentru desfăşurarea activităţii de afaceri, iar etajul 2 ca locuinţă pentru
contribuabil, cheltuielile pentru locaţiunea primului etaj constituie 70% din suma totală către
plată. Chiria se plăteşte printr-o sumă unică. Cheltuielile pentru închirierea spaţiului locativ nu se
deduc. În acest caz este necesar de a determina prin calcul proporţia (ponderea) din suma totală a
chiriei a sumei chiriei pentru încăperea care este utilizată exclusiv pentru activitatea de
întreprinzător (care constituie 70% din suma totală către plată) şi suma chiriei pentru etajul 2
utilizat ca locuinţă pentru contribuabil (în acest scop poate fi utilizat contractul de locaţiune în
care să fie inclus spaţiul locativ în metri pătraţi pentru afaceri şi locuinţă).
c) cheltuielile de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a persoanelor juridice (art. 24
alin. (3) din Codul fiscal.)
Modul ș i limitele deducerii acestor cheltuieli sunt stabilite de Guvern. Astfel, deducerea
cheltuielilor de delegaţii se efectuează în conformitate cu normativele prevăzute în Hotărîrea
Guvernului nr.10 din 05 ianuarie 2012 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica Moldova".
Deducerea cheltuielilor de reprezentanţă se efectuează în conformitate cu Regulamentul
cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.130 din 6 februarie 1998 "Cu privire la limitarea unor tipuri
de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr.26-27, art.191), cu modificările şi completările ulterioare.
Deducerea cheltuielilor de asigurare se reglementează prin Hotărîrea Guvernului nr.484
din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi
persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli
aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr.62-65, art.595), cu modificările şi completările ulterioare;
d) dobînzile, care se referă exclusiv la efectuarea activităţii de întreprinzător, cu excepţia
dobînzii aferente procurării (construcţiei) activelor materiale pe termen lung pînă la punerea lor
în exploatare.
Conform art.25 al Codului, dobînzile suportate în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu
excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) se permit spre deducere în
limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a
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Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicate la operaţiunile
de politică monetară pe termen scurt.
Dobînzile (discontul) aferente titlurilor de creanţe pe termen lung, emisia cărora s-a
efectuat după 1 ianuarie 1998, permise ca deducere a dobînzii emitentului, se determină prin
repartizarea proporţională sumei dobînzii (discontului) la perioada de valabilitate a titlului de
creanţă;
e) uzura mijloacelor fixe. Mărimea deducerii uzurii calculate a proprietăţii se determină
în conformitate cu prevederile de la art. 26 din Codul fiscal, ţinîndu-se cont şi de art. 24 şi 27 din
Cod.
f) cheltuielile pentru reparaţia proprietăţii în mărime nu mai mare de limita stabilită din
baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul perioadei de gestiune (limita este
stabilită în art.27 din Codul fiscal)
Excepţie fac cheltuielile pentru reparaţia drumurilor. Se permite deducerea cheltuielilor
pentru reparaţia drumurilor ca cheltuieli curente în mărimea efectivă suportată.
Modul de determinare şi deducere a cheltuielilor sau consumurilor specificate la literele
e) şi f) ale prezentului capitol este reflectat în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii
mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.305).
La aceste tipuri de cheltuieli se atribuie cheltuielile suportate sau achitate în legătură cu
efectuarea tuturor categoriilor de reparaţii;
g) cheltuielile legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice, cu excepţia cheltuielilor
analogice legate de procurarea terenului sau altor bunuri supuse uzurii, precum şi faţă de orice
alte cheltuieli achitate sau suportate în scopul descoperirii sau precizării locului de amplasare a
resurselor naturale, determinării cantităţii şi calităţii lor;
h) amortizarea activelor nemateriale.
Se permite deducerea amortizării fiecărei unităţi a proprietăţii nemateriale, avînd
termenul de exploatare limitat, luînd în considerare termenul ei de exploatare prin aplicarea
metodei liniare.
La activele nemateriale se atribuie conform art. 28 din Codul fiscal, brevetele de invenţie,
drepturile de autor şi drepturi conexe, desene şi modele industriale, contracte, drepturi speciale
etc. cu termen de exploatare limitat. Prin urmare la nemateriale se atribuie valoarea dreptului
pentru utilizarea terenurilor, resurselor naturale, mijloacelor fixe (maşini, utilaje, clădiri),
brevetele, licenţele pentru anumite genuri de activitate, elementele know-how, produsele soft
(complexe de programare) şi aparatele cu dirijare programată, drepturile monopoliste şi
privilegiile, inclusiv dreptul pentru cinema, folosirea licenţelor şi certificatelor pentru anumite
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genuri de activitate, cheltuielile de organizare (inclusiv plata pentru înregistrarea de stat şi
reînregistrarea întreprinderii, procurarea şi înregistrarea locului de broker, perfectarea
documentelor etc.), drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile de marketing.
La stabilirea sumei deducerii amortizării valoarea iniţială a activului nematerial se
distribuie pe perioada ce nu depăşeşte termenul funcţionării utile, începînd cu data recunoaşterii
iniţiale a activului.
Termenul exploatării utile a activului nematerial se determină pentru termenul în decursul
căruia el este util întreprinderii. Modul de stabilire a termenului exploatării utile a activelor
nemateriale se efectuează potrivit cerinţelor Standardului Naţional de Contabilitate 13
"Contabilitatea activelor nemateriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38,
art.70).
Deducerea amortizării proprietăţii nemateriale se determină prin aplicarea metodei liniare
din momentul utilizării activului nematerial pînă la amortizarea lui completă sau ieşirii din uz;
i) cheltuielile legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile (art.29 din Codul
fiscal)
În funcț ie de împrejurările în care cheltuielile deductibile au fost suportate de către
contribuabil, cheltuielile permise spre deducere se divizează în acest caz în două tipuri:
- cheltuieli legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile;
- cheltuieli legate de explorarea şi exploatarea zăcămintelor de resurse naturale.
Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile se permite
în conformitate cu art.24 alin.(1) dacă acestea sunt ordinare şi necesare achitate sau suportate de
contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. De
asemenea se vor deduce cheltuielile de delegaţii, de reprezentanţă şi de asigurare a persoanelor
juridice care practică activităţi în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de resurse
naturale.
Toate cheltuielile legate de explorarea şi exploatarea zăcămintelor de resurse naturale
suportate pînă la începutul exploatării, precum şi plăţile aferente dobînzii se reflectă la creşterea
valorii resurselor naturale.
Mărimea deducerii cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale se determină prin
înmulţirea bazei valorice a resurselor naturale (baza valorică la începutul perioadei de gestiune)
cu rezultatul obţinut din împărţirea volumului extracţiei resurselor naturale pe parcursul
perioadei de gestiune la volumul total al extracţiei prognozat pentru zăcămîntul dat (în expresie
naturală):
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Baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune se determină ca diferenţa
dintre baza valorică a zăcămîntului la începutul perioadei de gestiune precedente şi suma
cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale în perioada de gestiune precedentă:
Volumul prognozat al extracţiei resurselor naturale în perioada de gestiune curentă se
determină ca diferenţa dintre volumul prognozat pentru zăcămîntul respectiv în perioada de
gestiune precedentă şi volumul extracţiei resurselor naturale în perioada de gestiune precedentă.
Dacă depozitul natural continuă să fie exploatat după epuizarea totală a bazei valorice a
resurselor naturale, pentru determinarea cheltuielilor spre deducere – suma cheltuielilor legate de
extracţia resurselor naturale nu se calculează şi baza valorică a resurselor naturale se egalează cu
zero.
Dacă extracţia resurselor naturale din depozitul natural s-a terminat pînă la deducerea
totală a cheltuielilor legate de explorarea şi exploatarea resurselor naturale, valoarea reziduală a
resurselor naturale se deduce în perioada gestionară curentă şi baza valorică a resurselor naturale
se egalează cu zero;
j) suma cheltuielilor viitoare pentru recultivarea terenurilor, care se determină conform
art. 29 alin (4) din Codul fiscal ca raportul dintre cheltuielile necesare (prognozate) pentru
recultivare şi soldul rezervelor industriale ale substanţelor utile de la zăcămîntul respectiv,
înmulţit cu volumul substanţelor utile extrase în perioada de gestiune.
Suma cheltuielilor necesare planificate pentru recultivarea terenurilor în perioada de
gestiune se determină ca diferenţa dintre suma cheltuielilor necesare planificate pentru
recultivarea terenurilor în perioada de gestiune precedentă şi suma cheltuielilor pentru
recultivarea terenurilor în perioada de gestiune precedentă ce a fost recunoscută la deducere;
k) suma cheltuielilor viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în
cazul atribuirii terenurilor prin hotărîre de Guvern art. 29 alin (5) din Codul fiscal. Mărimea
cheltuielilor viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole se determină ca raportul
dintre costul pierderilor şi soldul rezervelor industriale din conturul terenului existent atribuit,
înmulţit cu volumul substanţelor utile extrase în perioada de gestiune.
Costul pierderilor producţiei agricole în perioada de gestiune (planificate) se determină ca
diferenţa dintre costul pierderilor producţiei agricole în perioada de gestiune precedentă şi costul
pierderilor producţiei agricole în perioada de gestiune precedentă ce a fost recunoscută la
deducere;
l) suma datoriilor compromise, dacă aceste datorii s-au format în cadrul desfăşurării
activităţii de întreprinzător.
Datorie compromisă constituie creanţa nerambursată în unul dintre cazurile prevăzute la
art. 206 alin. (1) din Codul fiscal, precum şi în Regulamentul Ministerului Finanţelor nr.4/2 din
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01.04.2003, privind evidenţa specială a obligaţiei fiscale //Monitorul Oficial 126-131/162,
27.06.2003. Aceste cazuri sunt:
a) persoana lichidată nu are succesor;
b) persoana, care desfăşoară activitate de întreprinzător este declarată insolvabilă şi nu
dispune de bunuri;
c) persoana fizică, ce nu este subiect al activităţii de întreprinzător nu posedă bunuri care
ar putea fi sechestrate conform capitolului 9 din titlul V al Codului fiscal;
d) persoana fizică ce nu este subiect al activităţii de întreprinzător şi-a părăsit domiciliul,
nu poate fi găsită şi nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform capitolului 9 din titlul V al
Codului fiscal;
e) persoana fizică a decedat şi nu există alte persoane obligate prin lege să-i stingă
obligaţia fiscală;
f) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de
depăşire a insolvabilităţii, conform legislaţiei;
g) persoana dispune de act judiciar, ce atestă imposibilitatea executării silite a obligaţiilor
fiscale.
Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în
baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective.
m) defalcările de reduceri pentru pierderi la credite (în fondul de risc) pentru instituţiile
financiare.
Pentru instituţiile financiare se permite deducerea defalcărilor de reduceri pentru pierderi
la active şi angajamente condiţionale ale căror volum se determină conform regulamentului
aprobat de Banca Naţională a Moldovei, şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente
(provizioane), pentru organizaţiile de microfinanţare, efectuate conform regulamentelor interne
cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii
eventualelor pierderi, condiţionate de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente.
La calcularea mărimii reducerii pentru pierderile respective în calcul nu se includ
creditele ale căror pierderi, conform legislaţiei, se compensează din contul diminuării
impozitului pe venit ori din contul mijloacelor bugetului de stat;
n) defalcări privind formarea rezervei şi fondurilor de asigurare.
Companiilor de asigurări li se permite deducerea cheltuielilor legate de formarea rezervei
şi a fondurilor de asigurare în modul stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 4 mai 1998
"Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor
matematice ale asigurătorului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65,
art.594);
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o) defalcări obligatorii în Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a
populaţiei, efectuate pe parcursul anului fiscal în cuantumurile stabilite de Legea Fondului
republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie
2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460);
p) toate impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu excepţia impozitului pe
venit;
q) donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare, cu condiţia ca acestea să nu fie mai
mari de norma stabilită la articolul 36 din Cod. Totodată, venitul impozabil al contribuabilului se
determină fără a se lua în considerare scutirile care i se acordă.
Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare reprezintă donaţiile făcute în
favoarea:
- autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51 din Cod;
- organizaţiilor necomerciale prevăzute la articolul 52 alin.(1) lit. a) şi b) din Cod;
- organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit. c) din Cod;
- organizaţiilor sindicale şi patronale prevăzute la art.533 din Cod.
La articolul 52 alin.(1) lit. a) şi b) din Cod sînt enumerate următoarele categorii de
organizaţii necomerciale:
-

instituţiile care activează în sferele ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, ştiinţei şi

culturii;
-

societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor, societăţile veteranilor şi alte asociaţii

obşteşti, fundaţiile, organizaţiile filantropice care se ocupă în mod exclusiv de:
-

acordarea de ajutor material şi de servicii gratuite invalizilor, oamenilor bolnavi,

persoanelor singure, orfanilor sau copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, familiilor cu mulţi
copii, şomerilor, persoanelor care au avut de suferit în urma războaielor, calamităţilor naturale,
catastrofelor ecologice şi epidemiilor;
-

activitatea ce ţine de apărarea drepturilor omului, învăţămînt, dobîndirea şi

propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii, acordarea ajutorului social populaţiei, cultură, artă,
sport de amatori, lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, protecţia mediului şi de alte
domenii cu caracter social util, în conformitate cu legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu
privire la fundaţii.
Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul în care
ele pot fi confirmate în modul stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998 "Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri
filantropice şi/sau de sponsorizare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65,
art.600), cu modificările şi completările ulterioare;
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r) cheltuielile de investiţii.
Investiţia constituie activul deţinut de întreprinderea investitoare în scopul ameliorării
situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobînzilor, dividendelor, redevenţelor etc.),
majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special ca rezultat al operaţiunilor
comerciale) (S.N.C. 25 "Contabilitatea investiţiilor") (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1997, nr.88-91, art.182).
Nu se constată investiţie:
-

stocurile de mărfuri şi materiale specificate în S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi

materiale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182);
-

terenurile şi clădirile specificate în S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale

pe termen lung" (cu excepţia proprietăţii investiţionale) (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1997, nr.88-91, art.182).
Proprietatea investiţională constituie investiţii în terenuri, clădiri, care nu se utilizează şi
nu se exploatează la întreprinderea-investitor sau la altă întreprindere din aceeaşi categorie.
Se disting următoarele forme de investiţii: financiară şi materială. Forma financiară a
investiţiilor reprezintă plasarea mijloacelor pentru procurarea titlurilor de valoare, cotelor de
participaţie în capitalul statutar al altor întreprinderi etc. Forma materială a investiţiilor
reprezintă investirea mijloacelor în terenuri, clădiri, bijuterii, obiecte de artă, aur, briliante etc.
Venit din investiţii – venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele
financiare, dacă contribuabilul nu participă la organizarea acestei activităţi cu regularitate,
permanent şi substanţial.
La calcularea venitului impozabil din activitatea de investiţii se deduc cheltuielile legate
de investiţiile ce ţin de cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul
perioadei fiscale, în scopul obţinerii venitului din investiţii.
Acestea cuprind cheltuielile pentru serviciile de consulting şi intermediare, cheltuielile
achitate pentru serviciile de păstrare şi evidenţă a hîrtiilor de valoare pe termen lung şi evidenţa
calculelor privind operaţiunile cu ele, registrul acţionarilor, achitarea pentru înregistrarea
acţiunilor cotate la bursa de valori, alte cheltuieli legate de investiţii; dobînzile calculate pe
datorii, cu condiţia ca dobînda să nu depăşească suma venitului din investiţii;
s) pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător (depăşirea deducerilor prevăzute,
conform Codului, faţă de venitul brut) se reportă eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.
Astfel, conform prevederilor art.32 din Cod, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente
activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma
pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei
ani.
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Suma reportată pe unul din anii fiscali următori celui în care s-au înregistrat pierderile
este egală cu suma totală a pierderilor, redusă cu suma totală permisă spre deducere în fiecare din
următorii doi ani.
Dacă contribuabilul a suportat pierderi pe parcursul a mai mult de un an, prevederile
art.32 din Cod se aplică faţă de aceste pierderi în ordinea în care au apărut.
t) diferenţele negative de curs, apreciate conform S.N.C. 21 "Efectele variaţiilor
cursurilor valutare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70) şi ţinînd
cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.488 din 4 mai 1998 "Despre aprobarea
Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în
valută străină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu
modificările şi completările ulterioare;
u) sumele achitate ca impozite şi taxe de către subdiviziunile situate în unităţile
administrativ-teritoriale ale căror bugete nu constituie parte componentă a bugetului public
naţional;
v) suma reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale, în limitele aprobate anual de
către conducătorii întreprinderilor;
w) cheltuielile aferente transmiterii gratuite a proprietăţii conform deciziei Guvernului
sau a autorităţilor competente ale administraţiei publice locale;
x) cheltuielile suportate de întreprinderile agricole pentru întreţinerea obiectelor de
menire social-culturală aflate la bilanţ, conform normativelor stabilite la elaborarea bugetului;
y) se permite deducerea sumelor şi despăgubirilor de asigurare, precum şi a altor plăţi
efectuate în favoarea deţinătorilor poliţelor de asigurare, care au dreptul la obţinerea lor, poliţe
care urmează a fi achitate în conformitate cu contractele de asigurare şi reasigurare şi cu
condiţiile anuităţilor;
z) societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali li se permite deducerea
cheltuielilor, în mărime de 15% din venitul vînzărilor în anul de gestiune aferente auditului
rapoartelor financiare anuale şi/sau rapoartelor financiare anuale consolidate, atît pentru
formarea provizioanelor aferente riscului de audit, cît şi pentru primele de asigurare conform
contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiate potrivit legislaţiei în
vigoare pentru asigurarea riscului de audit.
z 1) cheltuielile achitate în decursul anului sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de
membru destinate activităţii patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli
constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.
Nu se permite deducerea următoarelor cheltuieli:
1) cheltuielilor personale şi familiale (art. 23 din Codul fiscal);
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2) sumelor plătite la procurarea proprietăţii pe care se calculează uzura (amortizarea) şi
faţă de care se aplică prevederile art.26, 28 şi 29 din Codul fiscal;
3) sumelor pentru compensaţii, remuneraţii, dobînzi, plăţi pentru închirieri de bunuri şi
altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane
cu funcţii de răspundere sau al unui conducător de agent economic, al unui membru al societăţii
sau al altei persoane interdependente, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume.
Conform art. 5 pct. 12 din Codul fiscal, prin persoană interdependentă se înţelege un membru al
familiei contribuabilului sau persoana care controlează contribuabilul, este controlat de
contribuabil sau se află împreună cu acesta sub controlul unui terţ. În sensul prevederii expuse:
a) familia contribuabilului include: soţia (soţul) contribuabilului; părinţii contribuabilului; copiii
contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; bunicii contribuabilului; nepoţii (nepoatele) contribuabilului
şi soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; străbunicii
contribuabilului; strănepoţii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor; fraţii şi surorile părinţilor
contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; nepoţii (nepoatele) contribuabilului de pe frate (soră) şi
soţiile (soţii) lor; fraţii şi surorile bunicilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii fraţilor şi
surorilor părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor; copiii nepoţilor (nepoatelor)
contribuabilului de pe frate (soră) şi soţii (soţiile) lor; precum şi persoanele enumerate din partea
soţiei (soţului) contribuabilului, iar b) prin control se înţelege posesia (directă sau prin una ori
mai multe persoane interdependente) a cel puţin 50% din capitalul sau din drepturile de vot ale
unei persoane. În acest caz, persoana fizică este considerată posesor al tuturor cotelor de
participaţie în capital, cote ce aparţin, în mod direct sau indirect, membrilor familiei sale;
4) pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi
prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente;
5) cheltuielilor, pentru care s-au format obligaţiuni privind persoanele interdependente,
care folosesc metoda de casă în modul stabilit de art. 44 alin. (5) Cod fiscal;
6) cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare;
7) cheltuielilor neconfirmate documentar (regula generală).
Ca excepţie deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar se efectuează în mărimea
indicată de art. 24 alin. (10) Cod fiscal (0.2% din venitul impozabil);
8) sumelor achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător;
9) sumei din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active;
10) impozitelor pe venit, penalităţilor şi amenzilor aferente lor, precum şi a amenzilor şi
penalităţilor aferente altor impozite, taxe şi plăţi obligatorii la buget, a amenzilor şi penalităţilor
aplicate pentru încălcarea actelor normative;
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11) defalcărilor în fondurile de rezervă, cu excepţia reducerilor pentru pierderi la active şi
la angajamente condiţionale, pentru instituţiile financiare, efectuate conform art. 31 alin.(3) din
Codul fiscal, şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente (provizioane), pentru
organizaţiile de microfinanţare, efectuate conform art. 31 alin.(4) Cod fiscal;
12) plăţilor pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul
înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale;
13) impozitelor achitate în numele unei persoane, alta decît contribuabilul.
În concluzie, remarcăm faptul că deducerile cheltuielilor ordinare şi necesare aferente
activităţii de întreprinzător se permit doar subiecţilor care obţin venituri în cadrul unei astfel de
activităţi ţinîndu-se cont în acest caz de prevederile art. 5 pct. 16) din Codul fiscal
Orice alte cheltuieli, chiar şi necesare, suportate de contribuabili, dar care nu practică
activitatea de întreprinzător în modul stabilit de legislaţie, la calcularea venitului impozabil nu se
deduc şi nu se raportează la prevederile art. 24 şi altor prevederi din Codul fiscal privind
deducerile aferente activităţii de întreprinzător.

6.1.3 Deducerile efectuate în afara activităţii de întreprinzător (art. 36 şi 66 din
Codul fiscal)
Conform art. 36 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă, are dreptul la
deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de
sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al
contribuabilului se determină fără a se lua în considerare scutirile care se acordă conform art. 33,
34 şi 35 din Codul fiscal. În acest caz, pot fi deduse, numai donaţiile făcute în scopuri
filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate
la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) şi la art.533, precum şi în
favoarea caselor de copii de tip familial. Donaţiile indicate vor fi deduse numai în cazul
confirmării lor în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998 "Despre
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri
filantropice şi/sau de sponsorizare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65,
art.600), cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 36 alin.(4) din Codul fiscal, se permite persoanelor fizice şi juridice
deducerea cheltuielilor de investiţii în limitele venitului din investiţii ce ţin de:
a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul anului fiscal în
scopul obţinerii venitului din investiţii;
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b) dobînzile pe datorie, cu condiţia ca dobînda să nu depăşească suma venitului din
investiţii.
Reieș ind din prevederile art. 12 pct. 5) din Codul fiscal 5), este venit din investiţii,
venitul obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă
participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi
substanţială. Prin urmare, contribuabilul va fi în drept să deducă cheltuielilor de investiţii în
limitele venitului din investiţii doar dacă participarea acestuia la organizarea acestei activităţi nu
este regulată, permanentă şi substanţială, respectiv, această activitate nu constituie prin
regularitatea desfăşurării şi scopul ei o activitate de întreprinzător.
Se permite, conform art. 36 alin.(5) din Codul fiscal deducerea defalcărilor obligatorii în
Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, efectuate pe parcursul
anului fiscal în cuantumurile stabilite de legislaţie.
Conform art. 36 alin.(6) din Codul fiscal se deduc, în cuantumurile stabilite de legislaţie,
sumele pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate de angajator,
precum şi sumele primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele
fizice asigurate conform legislaţiei.
De asemenea, conform art. 36 alin.(7) din Codul fiscal, se permite deducerea
contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe
parcursul anului fiscal, în cuantumurile stabilite de legislaţie.
Conform prevederilor art. 66 alin. (2) şi art. din Codul fiscal, persoanei fizice i se
permite deducerea din venitul său brut a unei sume egale cu vărsămîntul făcut de ea în fondul
nestatal de pensii, inclusiv în fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate, în limitele
stabilite la art.67 alin.(1).
Conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente pot beneficia de
următoarele scutiri:
-

scutirea personală (art. 33 alin.(1) din Codul fiscal);

-

scutirea personală majoră (art. 33 alin.(2) din Codul fiscal);

-

scutiri acordate soţiei (soţului), (art. 34 din Codul fiscal);

-

scutire pentru persoanele întreţinute (art. 35 din Codul fiscal);

Conform prevederilor art. 6 alin.(9) lit. g) din Codul fiscal prevede expres că scutirile
specificate la articolele 33, 34 şi 35 şi cota zero la aplicarea TVA nu se consideră facilităţi
(înlesniri) fiscale. Tinîndu-se cont de prevederile art. 6 alin. (9) din Codul fiscal, de faptul că
legiuitorul a plasat scutirile specificate la articolele 33, 34 şi 35 din Codul fiscal în Capitolul 4
din Titlul II al Codului fiscal, întitulîndu-l “scutiri şi alte deduceri”, precum şi reieşind din
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mecanismul de acţiune a acestora asupra venitului impozabil, scutirile indicate corespund în
totalitate noţiunii de deducere expuse la art. 12 pct. 11) din Codul fiscal.
Prin urmare, acestea constituie sume care, la calcularea venitului impozabil, se scad din
venitul brut al contribuabilului conform prevederilor Codului fiscal. De altfel, în legislaţiile
fiscale ale altor state, aceste scutiri sunt expres denumite deduceri, şi poartă denumirea generică
fie de deduceri personale, (art. 56 din Codul fiscal al României), fie de deduceri standarde, (art.
218 din Codul fiscal al Federaţiei Ruse). Reieşind din cele expuse, putem admite că scutirile
prevăzute la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal, constituie deduceri acordate exclusiv persoanelor
fizice.
La examinarea litigiilor fiscale ce se referă la compartimentul achitării impozitului pe
venit, calcularea venitului impozabil, sumele care se scad din venitul brut ca deduceri, deducerile
care nu se permit etc., urmează a se conduce, de rînd cu actele normative menţionate, şi de
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit,
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al
persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, Regulamentul cu privire la
reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul, toate trei aprobate prin
hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente.
6.1.4 Impunerea veniturilor notarilor privaţi
Conform prevederilor art. 2 alin.(6) din Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din
08.11.2002 (Monitorul Oficial din 21 noiembrie 2002, nr.154-157), şi art. 691 din Codul fiscal,
activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu cade sub incidenţa actelor normative
care reglementează această activitate. Prin urmare, pentru aprecierea obligaţiilor fiscale ale
notarilor publici privind impozitul pe venit, instanţele urmează să se conducă de prevederile
Capitolului 101 din Codul fiscal “Impozitarea notarilor publici”, prin care se va aplica un regim
de impozitare diferit de cel stabilit la aprecierea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit ale
persoanelor ce practică activitatea de întreprinzător.
În baza art.692 din Codul fiscal, subiect al impunerii cu impozitul pe venit este notarul
public. Astfel, notarii publici, indiferent de forma desfăşurării activităţii profesionale – în cadrul
biroului notarial individual sau în cadrul biroului comun (în care îşi desfăşoară activitatea mai
mulţi notari), aceştia sînt obligaţi să determine, să declare şi să-şi onoreze în mod individual
obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferent activităţii notariale desfăşurate. Aceasta
rezultă şi din prevederile art. 27 alin. (3) ale Legii cu privire la notariat, care prevede că în cadrul
biroului comun, fiecare notar îşi desfăşoară activitatea notarială în mod individual şi răspunde
personal pentru activitatea sa.
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Reieşind din prevederile art.693 din Codul fiscal, obiectul impunerii notarilor îl constituie
venitul notarului public. Venitul notarului public este constituit din venitul obţinut din toate
sursele ce ţin de activitatea notarială desfăşurată în baza prevederilor Legii cu privire la notariat
nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002. Astfel, pentru determinarea surselor de venit obţinut de către
notari din activitatea notarială se va aplica art.35 din legea indicată. Confirmarea efectuării
veniturilor obţinute din toate sursele ce ţin de activitatea notarială, se efectuează prin actul
notarial emis, registrul notarial, conturile de plată a onorariului pentru actele şi acţiunile
notariale.
Modul de calculare şi determinarea a cuantumului plăţilor pentru serviciile notariale
prestate de către notari şi pentru efectuarea actelor notariale se reglementează prin Legea cu
privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale nr. 271din 27.06.2003 (Monitorul
Oficial nr. 141-145 din 11.07.2003).
La determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit, notarii vor deduce în baza
art.694 din Codul fiscal din suma venitului obţinut din sursele menţionate la art.35 din Legea cu
privire la notariat, doar următoarele cheltuieli:
- cheltuielile aferente exercitării activităţii notariale;
- cheltuielile privind asigurarea tehnico-materială a activităţii notariale;
- cheltuielile de arendă a biroului notarial;
- cheltuielile privind întreţinerea biroului notarial;
- plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat.
Astfel, în litigiile legate de determinarea obligaţiilor fiscale ale notarului privind
impozitul pe venit, instanţele de judecată vor lua în considerare că potrivit prevederilor art.694
din Codul fiscal, notarul are dreptul să deducă (scadă) din mijloacele primite pentru serviciile
notariale doar cheltuielile care se referă expres la activitatea notarială desfăşurată.
Prin urmare, se va ţine cont şi se va aprecia dacă cheltuielile efectuate şi ulterior deduse
sunt aferente activităţii notariale desfăşurare sau nu se referă la aceasta, inclusiv dacă acestea
sunt confirmate documentar. În acest caz este vorba doar despre cheltuieli indispensabile, care
neefectuîndu-se pot afecta negativ desfăşurarea în condiţii normale a activităţii notariale. Spre
exemplu, sunt considerate cheltuieli aferente activităţii notariale plata pentru utilizarea
Registrului gajurilor bunurilor mobile sau a informaţiei din Registrul bunurilor imobile, plata
pentru blanchete şi hîrtia utilizate pentru întocmirea actelor notariale, mobilierul necesar
notarului pentru activitatea sa (inclusiv pentru organizarea arhivei notariale) etc.
Venitul impozabil al notarului privat, în baza alin.(2) art.695 din Codul fiscal, se
determină lunar prin micşorarea venitului, determinat conform prevederilor art.693 din Codul
fiscal, cu suma cheltuielilor stabilite la art.694 din Codul fiscal.
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Conform prevederilor alin.(2) art.695 din Codul fiscal, cota impozitului pe venit
constituie 18% .
Impozitul pe venit din activitatea notarială, reieşind din faptul că perioada fiscală este
luna calendaristică, se determină lunar prin înmulţirea venitului impozabil lunar obţinut de notar
la cota impozitului pe venit stabilită la alin.(2) art.695 din Codul fiscal. Dacă într-o oarecare
perioadă fiscală gestionară (o lună) cheltuielile notarului depăşesc veniturile sale, aceasta nu
influenţează la determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit pe perioadele fiscale
ulterioare.
În scopul determinării obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit, notarii, completează
lunar de sine stătător Calculul impozitului pe venit al notarului privat. Formularul-tip al
Calculului (forma CNOTAR), este aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 147 din 22.07.2003 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.177-181 din 15.08.2003). Calculul
se prezintă de către notari nu mai tîrziu de ultima zi a lunii, care urmează după încheierea
perioadei fiscale gestionare la inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia se deserveşte
notarul privat, indiferent de faptul determinării venitului impozabil sau a pierderilor pentru
fiecare perioadă fiscală. Fiecare notar urmează să achite la buget suma impozitului pe venit,
pentru fiecare perioadă fiscală, nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea Calculului pe
această perioadă. De asemenea, deoarece notarii au calitatea de persoană fizică (rezidentă),
aceştia pot beneficia de scutirile prevăzute la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal suma cărora se
indică în Calculul impozitului pe venit al notarului privat.
Pentru neprezentarea Calculului şi neachitarea impozitului pe venit în termenii stabiliţi
faţă de notari se aplică sancţiunile fiscale şi administrative stabilite prin legislaţia în vigoare.
Notarii care, pe lîngă venitul din activitatea notarială desfăşurată, obţin şi alte venituri
impozabile, prezintă la finele anului fiscal Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe
venit pentru perioada de gestiune (forma CET). În Declaraţie notarii vor indica toate sursele de
venit impozabile cu excepţia celor aferente activităţii notariale. Totodată, în cazul cînd pe
parcursul anului de către notarul privat nu a fost utilizată totalmente suma scutirilor conform
art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal, (utilizarea cărora se indică în Calculul impozitului pe venit al
notarului privat ), atunci suma rămasă neutilizată a scutirii va fi reflectată în Declaraţia persoanei
fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).
Pe lîngă determinarea şi plata de către notari a impozitului pe venit, aceştia au conform
Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.1-4 din 06.01.2000), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2012 nr.270 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15 (4053) din
17.01.2012), şi obligaţia de a achita contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
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Astfel, conform prevederilor art. 17 din Legea privind sistemul public de asigurări
sociale, notarii se încadrează în categoria persoanelor fizice care îşi organizează şi desfăşoară
activitatea pe cont propriu, iar conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
sunt obligaţi să achite contribuţia de asigurare individuală anuală, care în anul 2012 constituie
sumă de 4704 lei. Contribuţia respectivă se achită lunar de către notar, cîte 1/12 din suma anuală,
pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune, iar o dată în an, pînă la data de 10
ianuarie 2013, notarii (care nu au persoane angajate) prezintă declaraţii privind calcularea
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform modelului elaborat de Casa
Naţională de Asigurări Sociale, Forma 4-BASS (an). În cazul în care notarul are persoane
angajate, pentru anul 2012, declaraţia se va prezenta pentru trimestrele I-III trimestrial, pînă la
data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, iar pentru trimestrul IV, pînă la
data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului.
De asemenea se va ţine cont de faptul ca prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
se pot acorda scutiri de obligaţiunea de a plăti contribuţii unor persoane fizice invalizi şi
pensionari, facilităţi date se referă şi la avocaţi, notari.
În practica judiciară mai multe discuţii au avut loc pe marginea litigiilor privind
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
obligatorie pentru notarii privaţi.
În acest sens, menţionăm că tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
pentru notarii privaţi se stabilesc anual de către legile bugetelor asigurărilor sociale de stat şi se
execută în modul stabilit.
Astfel, prin legile menţionate pentru notarii privaţi au fost stabilite următoarele tarife ale
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii:
- pentru anul 2010 - 4044 lei anual pentru asigurarea individuală;
- pentru anul 2011 - 4368 lei anual pentru asigurarea individuală;
- pentru anul 2012 - 4704 lei anual pentru asigurarea individuală, care asigură notarii cu
pensie minimă pentru limită de vîrstă şi ajutorul de deces.
În anii precedenţi tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru
notarii privaţi erau stabilite diferit şi de fiecare dată urmează a se aplica legile bugetelor
asigurărilor sociale de stat pentru perioada respectivă.
O altă modalitate de achitare a contribuţiei de asigurare de stat obligatorie decât cea
stabilită în legile anuale ale bugetului de asigurări sociale constituie o încălcare a legislaţiei
fiscale, cu consecinţele prevăzute de lege.
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se achită de către notari în
conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr.1585-XIII din
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27.02.1998, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 şi legile anuale ale fondurilor
obligatorii de asistenţă medicală.
Astfel, prin anexa nr. 2 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare
a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, notarii publici fac parte din categoriile
de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se
asigură în mod individual, iar prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2010, 2011, 2012 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în
mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzuț i de
anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, inclusiv pentru
notari, a fost stabilită în proporţie de 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, inclusiv angajat şi
angajator).

6.1.5 Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
Prin legea nr.267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Monitorul Oficial nr.13-14 din 13.01.2012), în Codul fiscal a fost introdus un Capitol nou,
Cap.111 Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, în vigoare
din 13.01.2012.
Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice sunt frecvent
utilizate în legislaţiile fiscale moderne şi fac parte din reglementările de conformare a
contribuabililor. Acestea produc două efecte: unul pasiv şi altul activ. Astfel, însăşi faptul
existenţei acestor reglementări, determină pe de o parte contribuabilii să se conformeze şi să
asigure respectarea de către ei a legislaţiei fiscale, iar pe de altă parte, prin utilizarea acestui
instrument ca urmare a nerespectării legislaţiei fiscale, organul fiscal va restabili echitatea
fiscală. În fond, aceste metode au scopul de a exclude fenomenul de evaziune fiscală şi de a spori
gradul de conformare benevolă a persoanelor fizice prevederilor legislaţiei fiscale.
Din prevederile art.2261 alin.(1) din Codul fiscal, rezultă că metoda indirectă de estimare
este o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei
fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale
persoanei respective, iar din alin. (2) al aceluiaşi articol, sursă indirectă de informaţie este orice
sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la
persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare
relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte. Sursele indirecte de
informaţii sunt expuse la art. 22611 din Codul fiscal.
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Procedura estimării prin metode indirecte a veniturilor, se aplică cumulativ doar
persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţin venituri considerabile,
efectuează cheltuieli personale de proporţii, declară venituri mai mici decît cele estimate a fi
reale, şi prin urmare, achită impozitul pe venit mai mic decît cel real datorat. Selectarea acestor
persoane fizice, se va efectua de către organul fiscal reieşind din prevederile art. 22613 din
Codul fiscal, ca urmare a analizei riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt grad
de risc al nedeclarării veniturilor, şi doar ca urmare a stabilirii în urma acestei analize, a unei
diferenţe semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de
persoana fizică sau de plătitorii de venit. Astfel, conform art. 22613 alin. (8) din Codul fiscal,
diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate de către organul fiscal şi
veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai
mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera
risc minim acceptat, şi în cazul acestor persoane fizice nu se va iniţia nici o verificare prealabilă.
Subiecţi ai estimării şi determinării venitului impozabil prin metode indirecte sînt
conform art. 2263 din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova
care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:
a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri
imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma
de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au
început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o
după aceasta dată;
b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli
individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.
Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt conform art. 2264 din Codul fiscal, orice
venituri obţinute începînd cu 1 ianuarie 2012 de persoana fizică din sursele de venit impozabil
stabilite conform art.18 din Codul fiscal, cu excepţia:
a) veniturilor specificate la art.901 alin.(1), (3), (31), (33) şi (34) din Codul fiscal;
b) veniturilor obţinute de persoanele fizice în afara Republicii Moldova, inclusiv cele ce
sînt transmise rudelor şi afinilor de pînă la gradul III, dacă:
- sînt confirmate documentar prin declaraţiile vamale, documentele ce confirmă transferul
bancar, documentele ce autentifică intrarea lor legală în ţară după 1 ianuarie 2012;
- sînt prezentate documente ce confirmă gradul de rudenie sau de afinitate.
Prima etapă pentru conformarea contribuabililor care obţin venituri şi efectuează
cheltuieli considerabile, constă în declararea conform art. 2267 din Codul fiscal a disponibilului
de mijloace băneşti.
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Astfel, persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare
de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul
fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei, pînă la 31 decembrie 2012,
declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti.
În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este
obligată să anexeze la declaraţie documentele indicate la art. 2267 alin. (4) din Codul fiscal, care
confirmă disponibilul sumei declarate. Acestea trebuie să respecte obligatoriu condiţiile de la
alin.(5) şi (6) din acelaşi articol. În acest caz, se va ţine cont de caracterul imperativ al
prevederilor indicate referitoare la faptul anexării documentelor confirmative, precum şi la
conţinutul tipul şi forma acestora.
Se va lua în considerare că reieşind din art. 2267 alin. (1) din Codul fiscal, depunerea
acestei declaraţii este o acţiune de o singură dată, termenul limită pentru depunere fiind 31
ianuarie 2012. Din conţinutul art. 2267 alin. (3) rezultă că sumele declarate conform alin.(1) din
acelaşi articol, nu vor fi luate în calcul la estimarea veniturilor impozabile (se vor considera ca
venituri obţinute pînă la 01.01.2012). Prin urmare, suma declarată nu va fi supusă impozitării sau
controlului privind sursele din care a fost obţinută. Totodată, suma declarată în acest mod, va
servi drept temei pentru a dovedi ulterior, în cazul unor tranzacţii, diferenţa dintre suma venitului
impozitat şi suma venitului estimat prin metode indirecte. Pentru persoanele fizice care erau
obligate şi nu au depus declaraţia în conformitate cu art. 2267 alin.(1), mijloacele băneşti
nedeclarate vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012, şi prin urmare, se vor
supune impozitării în modul stabilit, ţinîndu-se cont de limita prevăzută la art. 2266 alin.(6) din
Codul fiscal. Adică, diferenţa care va depăşi suma de 500 mii lei, se va considera că este obţinută
după 1 ianuarie 2012, şi prin urmare, se va supune impozitării în modul stabilit.
Persoanele fizice care nu corespund condiţiilor de la art. 2267 din Codul fiscal, (dispun
de mijloace băneşti mai mici de 500 mii lei), nu au obligaţia să depună declaraţia privind
disponibilul de mijloace băneşti. Cu toate acestea, reieşind din art. 2266 alin.(6) din Codul fiscal,
acest fapt nu-i lipseşte pe aceşti cetăţeni de dreptul de a utiliza suma de 500 mii lei (presupusă a
fi disponibilă la 01 ianuarie 2012) ca dovadă a diferenţei dintre suma venitului impozitat şi suma
venitului estimat şi constatat prin metode indirecte. Adică, venitului impozabil estimat va fi
determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 500 mii lei.
Totodată, se va atrage atenţia că art. 2267 alin.(7) din Codul fiscal, prevede obligaţii
distincte referitoare la modul de confirmare de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti în
numerar. Astfel, persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace
băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei, pot confirma disponibilul prin
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depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea
extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa
dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luată în
considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.
În fond, din prevederile art. 2263, 2264 şi 2267 alin. (3) şi (7) din Codul fiscal, rezultă de
fapt şi existenţa unor clauze de amnistie fiscală, deoarece imobilele a căror construcţie a început
până la 1 ianuarie 2012, dar şi mijloacele băneşti deţinute până la această dată şi declarate de
către persoana fizică până la 31 decembrie 2012, nu vor fi luate în calcul la estimarea veniturilor
impozabile (se vor considera ca venituri obţinute pînă la 01.01.2012). De asemenea, nu se vor
lua în calcul veniturile obţinute peste hotare, inclusiv cele transmise rudelor şi afinilor de până la
gradul III cu condiţia că se vor confirma documentar în modul stabilit de art. 2264 din Codul
fiscal.
De asemenea, se va atrage atenţia că din dispoziţiile art. 2267 alin. (4) şi (5) din Codul
fiscal, rezultă că nu se declară disponibilul de mijloace băneşti obţinut de către persoana fizică
dintr-un credit sau împrumut. Prin urmare, se va declara doar soldul de mijloace băneşti
împrumutate de către persoana fizică altei persoane fizice sau juridice.
De asemenea, reieşind din prevederile art. 2264 , 2266 alin.(4) şi (8) din Codul fiscal,
obiecte ale estimării prin metode indirecte va fi doar venitul obţinut începînd cu 1 ianuarie 2012.
Aceasta rezultă şi din conţinutul art. 2267 din Codul fiscal, astfel încît, nedeclararea
disponibilului de mijloace băneşti va avea ca efect doar lipsirea persoanei supuse verificării de
dreptul de a argumenta că sunt venituri obţinute pînă la data de 01 ianuarie 2012, şi prin urmare,
în scopuri fiscale se vor considera ca fiind venituri obţinute după 01 ianuarie 2012 fiind în acest
mod supuse impozitării. Totodată, reieşind din sensul art. 2264 , 2266 alin.(4) şi (8) din Codul
fiscal, deducem că termenul de prescripţie pentru determinarea venitului impozabil estimat,
stabilit la art. 2262 din Codul fiscal, poate fi aplicat doar pînă la data de 01 ianuarie 2012.
Sub aspect procedural, conform art. 2266, organul fiscal este în drept să utilizeze
următoarele metode indirecte de estimare a venitului impozabil:
a) metoda cheltuielilor (art. 2268 din Cod fiscal);
b) metoda fluxului de mijloace băneşti (art. 2269 din Cod fiscal);
c) metoda proprietăţii (art. 22610 din Cod fiscal);
d) alte metode utilizate în practica internaţională.
Totodată la art. 22612din Codul fiscal reglementează următoarele etape de verificare a
persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare:
a) analiza şi selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării;
b) verificarea fiscală prealabilă a persoanei fizice;
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c) controlul fiscal.
Selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării prealabile se efectuează conform
prevederilor art. 22613 din Codul fiscal. Selectarea persoanelor este precedată de analiza
riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt grad de risc al nedeclarării veniturilor.
Astfel, dacă ca urmare a acestei analize a riscurilor, organul fiscal a stabilit o diferenţă
semnificativă dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de persoana
fizică sau de plătitorii de venit, atunci persoana fizică va fi supusă verificării fiscale prealabile.
Conform art. 22613 alin. (8) din Codul fiscal, diferenţa este semnificativă dacă între veniturile
impozabile estimate de către organul fiscal şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică
sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de
pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat, şi în cazul acestor persoane
fizice nu se va iniţia verificarea fiscală prealabilă.
Verificarea fiscală prealabilă se efectuează conform art. 22614 din Codul fiscal, şi constă
în reconstituirea situaţiei fiscale prealabile a persoanei fizice supuse verificării şi compararea
venitului impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil
declarat de aceasta. Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul organului fiscal în baza
informaţiilor deţinute de către acesta obţinute din toate sursele. Activitatea de verificare fiscală
prealabilă se desfăşoară cu înştiinţarea persoanei fizice ( art. 22614 alin.(3) din Codul fiscal).
Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală
prealabilă (art. 22614 alin.(5) din Codul fiscal). Se va atrage atenţia asupra faptului că raportul
de verificare fiscală prealabilă nu este act administrativ ( art. 22614 alin.(9) din Codul fiscal), şi
prin urmare, nu poate fi contestat în mod separat de decizia organului fiscal. După examinarea
raportului de verificare fiscală prealabilă, conducătorul organului fiscal emite decizia privind
iniţierea controlului fiscal sau privind încetarea procedurii de determinare a venitului impozabil
estimat (art. 22614 alin.(7) din Codul fiscal). Durata verificării fiscale prealabile nu va depăşi 45
de zile de la data înştiinţării privind iniţierea verificării prealabile ( art. 22614 alin.(8) din Codul
fiscal).
Procedura efectuării controlului fiscal este reglementată în art. 22615 din Codul fiscal şi
după efectuarea acesteia, poate rezulta în calcularea impozitului pe venit suplimentar. Astfel, în
baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal, organul fiscal citează persoana fizică supusă
verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal. Citaţia se va emite în
conformitate cu prevederile art.226 alin.(1)–(3). Persoana citată este obligată să prezinte, pînă la
iniţierea controlului fiscal, declaraţia cu privire la proprietate conform formularului şi modului
stabilit de Ministerul Finanţelor. Conform art. 22615 alin. (3) din Codul fiscal, la data prezentării
persoanei fizice citate, organul fiscal o va anunţa despre rezultatele verificării fiscale prealabile
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şi despre iniţierea controlului fiscal, iar în final se va întocmi un proces-verbal de înştiinţare.
Controlul fiscal se va iniţia nu mai devreme de 15 zile de la data înmînării procesului-verbal de
înştiinţare, cu prezentarea deciziei privind iniţierea controlului fiscal (art. 22615 alin. (6) din
Codul fiscal).
Controlul fiscal se efectuează la sediul organului fiscal cu respectarea prevederilor
art.145 alin.(2)–(6) din Codul fiscal. Durata efectuării controlului fiscal este stabilită de organul
fiscal şi nu poate depăşi 3 luni de la data iniţierii verificării prealabile. Persoana verificată poate
solicita prelungirea termenului de control cu 45 de zile.
Se va atrage atenţia că reieşind din prevederile art. 22615 alin. (17) din Cod, organul
fiscal este în drept să efectueze cu acordul persoanei fizice supuse verificării, controlul fiscal
suplimentar la domiciliul acesteia. În caz de refuz, organul fiscal va întocmi un act de control
fiscal, în baza căruia va înainta o acţiune în instanţa de judecată. După ce instanţa de judecată
emite o hotărîre în favoarea organului fiscal, acesta, însoţit de colaboratorul poliţiei, va efectua
controlul fiscal faptic la domiciliul persoanei fizice supuse verificării.
Examinarea cazurilor de încălcare fiscală şi contestarea deciziei pronunţate ca urmare a
controlului fiscal efectuat se vor efectua în condiţiile generale stabilite la art. 231- 267 şi 267275 din Codul fiscal. Dacă persoana fizică supusă verificării va fi de acord, la orice etapă, cu
obligaţiile fiscale estimate şi le va achita, controlul fiscal nu va fi iniţiat sau, în cazul în care a
fost iniţiat, va fi finisat prin emiterea deciziei corespunzătoare, fără aplicarea amenzilor fiscale.
În cazul în care în procesul controlului fiscal se vor constata cheltuieli sau venituri comune ale
persoanei supuse controlului cu alte persoane, organul fiscal este în drept conform art. 22615
alin. (25) din Codul fiscal să iniţieze procedura de aplicare a metodelor indirecte de estimare a
obligaţiei fiscale şi în cazul acestor persoane.
De asemenea, se va atrage atenţia şi asupra obligaţiunilor de respectare de către organul
fiscal sau funcţionarii fiscali a confidenţialităţii informaţiilor primite, prevăzute la art. 22616 din
Codul fiscal.

7. Unele aspecte legate de aplicarea taxei pe valoarea adăugată
Taxa pe valoare adăugată (în continuare – T.V.A.), este reglementată prin Titlul III din
Codul fiscal, aprobat prin Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr.
1417-XIII din 17.12.1997. În sensul art.93 din Codul fiscal, taxa pe valoarea este un impozit
general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor
livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum
şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Concomitent, art. 93 alin.(6) ș i (8) din Codul fiscal, prevede că livrare impozabilă este o livrare
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de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către
subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător, iar importul de mărfuri este
introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală.
Subiecţii impozabili cu T.V.A., conform articolului 94 Cod fiscal, sunt:
-

persoanele fizice şi juridice înregistrate sau ce urmează să fie înregistrate în

conformitate cu art. 112 Cod fiscal;
-

persoanele fizice şi juridice ce importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice ce

importă mărfuri pentru necesităţile personale, valoarea cărora nu depăşeşte limita stabilită în
legea bugetului de stat pentru anul în curs;
-

persoanele juridice şi fizice ce importă servicii recunoscute ca livrări impozabile

efectuate de aceste persoane.
Potrivit art. 112 alin. (1) Cod fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător,
cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medicosanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este
obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni
consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia
livrărilor scutite de T.V.A. Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat,
completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a
avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a
avut loc depăşirea.
Trebuie de menţionat că 12 luni consecutive de livrări de mărfuri, servicii, nu trebuie
privite în sens restrâns - adică livrarea lor nu trebuie efectuată lunar, ci pe parcursul celor 12
luni. în acest sens, în oricare perioadă de 12 luni, subiectul depăşind 600.000 lei este obligat de a
se înregistra ca subiect al Taxei pe Valoarea Adăugată. De exemplu: în cazul în care un agent
economic va efectua livrări de mărfuri, servicii în primele trei luni ale anului, iar a patra şi a
cincea lună nu va efectua asemenea activităţi, după care va continua efectuarea livrărilor de
mărfuri, servicii în celelalte şapte luni ale anului care, pe parcursul a 12 luni, va depăşi 600.000
lei, contribuabilul va fi obligat de a fi înregistrat ca subiect al Taxei pe Valoarea Adăugată.
Calculul depăşirii sumei de 200.000 lei va fi efectuat din prima lună a anului, indiferent de faptul
că în acele două luni din cele douăsprezece nu s-a efectuat nici o livrare de mărfuri, servicii.
Totodată articolul 112 alin. (2) Cod Fiscal prevede şi dreptul înregistrării subiectului
impozabil şi anume subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se
înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni
consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în
sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de
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cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii
de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al
Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în
care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de
Stat, completînd formularul respectiv.
Conform art. 95 din Codul fiscal, obiecte impozabile cu T.V.A. constituie:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul
activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum
personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în
vigoare, importate de către persoanele fizice;
c) importul serviciilor în Republica Moldova.
Concomitent, nu constituie conform art. 95 alin.(2) din Codul fiscal obiecte impozabile:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere;
b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;
c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau
de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul
anului precedent anului în care se efectuează această livrare;
d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.
Din conț inutul art. 93 alin.(3) ș i (4) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri este
transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb,
transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin
alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist,
prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de
către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor
comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
Livrarea (prestarea) de servicii este activitatea de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale,
de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing
operaţional, transmiterea drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată
parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de
cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plată parţială
sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi
de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării
contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul
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administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul
fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.
Cotele de impunere cu T.V.A. sunt stabilite la art. 96 din Codul fiscal.
Conform art. 114 din Codul fiscal perioada fiscală privind T.V.A. constituie o lună
calendaristică, începînd cu prima zi a lunii.
7.1 Trecerea în cont a T.V.A.
Modul de calculare ș i achitare a T.V.A. (ca regulă generală), este prevăzut la art. 101 din
Codul fiscal. Astfel, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit. a) din Codul fiscal, sînt obligaţi să
declare, conform art.115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform
art.114, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce
urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi
sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor
materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) folosite pentru
desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul
de trecere în cont conform art.102 din Codul fiscal.
Reieşind din prevederile art. 101 alin. (2) din Codul fiscal, dacă suma T.V.A. achitată sau
ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma
T.V.A. primită sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile,
serviciile livrate, diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei
T.V.A. ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate. De la această regulă
sunt exceptate cazurile prevăzute la art. 101 alin.(3), (5) şi (6) din Codul fiscal.
Trecerea în cont nu este şi nu poate fi considerată o facilitate (înlesnire) fiscală, din două
motive. În primul rînd, deoarece aceasta nu se încadrează cel puţin formal în noţiunea de
facilitate (înlesnire) fiscală prevăzută la art.6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, iar în al doilea rînd,
mecanismul de acţiune şi efectele trecerii în cont sunt total diferite de cele ale unei facilităţi
(înlesniri) fiscale. Astfel, faptul trecerii în cont a unor sume ale T.V.A., nu are ca efect reducerea
obiectului impozabil al subiecţilor (valoarea propriilor livrării impozabile a acestora rămîne
aceiaşi), respectiv, nu se reduce nici cuantumul impozitului care urmează a fi achitat de către
fiecare dintre aceştia în buget (în raport de propriile livrări). Astfel, trecerea în cont vizează doar
sumele TVA –ului constatate ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate de către cumpărători
(beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor, şi sumele T.V.A. achitate furnizorilor la
momentul procurării valorilor materiale sau serviciilor respective. Prin urmare, mecanismul
trecerii în cont este de fapt un mod de regularizare a T.V.A.-ului achitat, şi raportarea acestuia la
propriile livrări impozabile. Prin acest mecanism se exclude de fapt suportarea într-o anumită
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perioadă fiscală de către un subiect plătitor de T.V.A. a unor obligaşii fiscale mai mari decît cele
real datorate de el, adică, sincronizarea mărimii impozitului datorat cu mărimea reală a obiectului
impozabil care a generat achitarea impozitului. Totodată, în virtutea scopului acestui mecanism
precum şi a efectelor sale asupra obligaţiilor fiscale ale subiectului, trecerea în cont reprezintă
concomitent şi un „avantaj fiscal” pentru contribuabil.
Dreptul de a trece în cont a sumele T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate se
efectuează doar în cazul subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 din Codul fiscal ca
plătitor de T.V.A. Această condiţie rezultă din conţinutul dispoziţiilor art. 102 din Codul fiscal.
Se va atrage atenţia că în acest caz, condiţia înregistrării conform art.112 din Codul fiscal este
aplicabilă atît cumpărătorilor (beneficiarilor) de mărfuri şi servicii livrate lor, cît şi furnizorilor
acestor mărfuri şi servicii.
Din dispoziţiile legale expuse mai sus, trecerea în cont a TVA-ului achitat pentru valorile
materiale, şi serviciile procurate se efectuează de către subiectul impozabil în cadrul
următoarelor etape:
- calculează T.V.A. de la livrările efectuate, formîndu-se o datorie faţă de buget;
- trece în cont sumele T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor pentru
valorile materiale, serviciile procurate, micşorînd această datorie faţă de buget;
- achită la buget diferenţa dintre sumele de T.V.A. calculate şi sumele T.V.A. trecute în
cont;
- în cazul depăşirii sumelor T.V.A. trecute în cont asupra sumelor T.V.A. calculate, suma
depăşirii se raportează la următoarea perioadă fiscală sau se restituie la buget în dependenţă de
situaţia concretă, în raport de prevederile legislaţiei fiscale (art. 101 alin. (2) din Codul fiscal).
Trecerea în cont a taxei pe valoarea adăugată pentru valorile materiale, serviciile
procurate, se efectuează dacă subiectul impozabil dispune de factura T.V.A. (fiscală) sau
documentul care confirmă achitarea T.V.A la valorile materiale, serviciile procurate, pe care a
fost achitată furnizorului taxa pe valoarea adăugată. Factura T.V.A. trebuie să includă toată
informaţia conform prevederilor art.117 Cod fiscal şi să fie eliberată de organele abilitate.
Cazurile şi condiţiile concrete în care subiectul impozabil efectuează trecerea în cont a
sumelor care constituie diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de
către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele T.V.A. achitate
sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor
(inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate), sunt stabilite la art. 102 din Codul fiscal
Mărimea trecerii în cont a T.V.A. se determină de către subiectul impozabil lunar în
modul stabilit la art. 102 alin.(2) din Codul fiscal ţinîndu-se cont de suma TVA, achitată sau care
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urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru
efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi a celor scutite de TVA.
Instanţele vor lua act că, potrivit prevederilor art.102 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul
subiectului la trecerea în cont a T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv
transmise în cadrul realizării contractului de comision), apare atît în cazul achitării de facto a
TVA –ului la buget pentru aceste livrări, cît şi în cazul în care T.V.A.–ul doar urmează a fi
achitat furnizorului plătitor de T.V.A. pentru livrările efectuate.
Dacă este vorba de serviciile importate, acest drept apare numai în cazul achitării T.V.A.
la buget pentru serviciile menţionate în conformitate cu art.115
Temeiul legal pentru a trece în cont sumele T.V.A. pe valorile materiale ș i serviciile
procurate servesc conform art.102 alin.(6) din Codul fiscal, următoarele acte:
a) factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori
urmează a fi achitată T.V.A., sau
b) documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la
mărfurile importate;
c) documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
Regula de bază pentru ca trecerea în cont să opereze este că livrarea, în privinţa căreia se
permite trecerea în cont a T.V.A., trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către
furnizorul care a eliberat factura fiscală, sau să fie importată de către subiectul impozabil (art.
102 alin.(7) din Codul fiscal).
Această regulă operează şi în cazurile în care cumpărătorul primeşte documentul
justificat (factura fiscală), care corespunde cerinţelor prevăzute de art.19 al Legii contabilităţii, şi
nu există probe referitoare la falsul blanchetei de strictă evidenţă (factura fiscală), nu există
probe care ar confirma faptul că cumpărătorul a ştiut despre neautenticitatea documentului şi a
datelor incluse de el, nu există probe privind efectuarea livrării de către alte persoane decît cele
indicate în factura fiscală în rubrica „Furnizor”.
Responsabilitatea pentru întocmirea calitativă a documentelor justificative o poartă
persoanele care întocmesc şi semnează aceste documente (art.13 al Legii contabilităţii).
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că o tranzacţie de livrare-cumpărare a
valorilor materiale sau de procurare a serviciilor cu utilizarea facturilor fiscale (T.V.A.), ce ar
permite trecerea în cont a T.V.A., se consideră legală în cazul cînd:
- blancheta facturii fiscale ( T.V.A.) este eliberată de organul legal autorizat;
- tranzacţia de livrare-cumpărare a valorilor materiale sau de procurare a serviciilor este
reală cu achitarea furnizorului de către cumpărător a costului valorilor materiale sau serviciilor,
inclusiv şi a sumei T.V.A.;
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- furnizorul este înregistrat ca plătitor al T.V.A., a declarat şi a achitat T.V.A. la buget
sau/şi a micşorat sumele T.V.A., atribuite în cont de la alte procurări de mărfuri sau servicii;
- factura fiscală ( T.V.A.) eliberată de furnizor, este înregistrată în cazurile prevăzute la
art. 1181 în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
- nu se constată ilegalitatea documentelor privind cantitatea, costul mărfii sau serviciilor
livrate-procurate şi respectiv, a sumelor calculate a T.V.A. corespunzătoare valorii mărfii sau
serviciilor respective.
De asemenea, instanţele de judecată vor lua în considerare că trecerea în cont a T.V.A
pentru valorile materiale, serviciile procurate, reprezintă pentru contribuabil un “avantaj fiscal”
de care ultimul poate beneficia numai în cazul, în care trecerea în cont este legală şi justificată.
Totodată, se va reţine că faptul constituirii recente a agentului economic (nu cu mult înainte de
efectuarea tranzacţiei), efectuarea unei singure operaţiuni economice, caracterul neregulat al
operaţiunilor economice, interdependenţa părţilor contractante, încălcarea anterioară a legislaţiei
fiscale, efectuarea tranzacţiei în alt loc, decît cel de aflare a contribuabilului, efectuarea
decontărilor doar printr-o singură bancă, efectuarea plăţilor de tranzit între participanţii la
operaţiunile economice interdependente, efectuarea operaţiunilor economice prin intermediari –
aceste circumstanţe luate separat, prin ele însele nu pot servi ca temei pentru recunoaşterea
avantajului fiscal ca fiind unul nejustificat şi neîntemeiat.
Totodată, existenţa concomitentă a mai multor circumstanţe din cele menţionate, precum
şi depistarea altora, dacă a fost stabilită legătura de cauzalitate dintre acestea, poate servi drept
temei pentru recunoaşterea faptului de obţinere nejustificată a avantajului fiscal de către
contribuabil. Astfel, nu se va considera legală trecerea în cont a sumelor T.V.A. în cazurile cînd
tranzacţia de livrare-procurare a valorilor materiale sau serviciilor nu a avut loc în realitate, sau
dacă a avut loc - nu a avut un scop raţional de afaceri şi este bazată fie pe facturi fiscale, fie pe
alte documente false, sau chiar dacă sunt utilizate blanchete ale facturilor fiscale eliberate de
organele autorizate, însă, prin alte probe, se confirmă că tranzacţia între părţi este fictivă.
Sarcina probaţiunii faptului inexistenţei tranzacţiei, a lipsei scopului economic raţional, al
facturilor false, a relaţiilor de interdependenţă sau a altor circumstanţe de acest gen, urmează a fi
pusă pe seama organelor fiscale, care, fiind parte în proces, ar demonstra prin documente
justificative, ilegalitatea tranzacţiei (facturi fiscale false, contribuabili inexistenţi, legătură
cauzală între furnizor şi cumpărător constatată prin aceleaşi adrese ale sediilor companiilor,
aceiaşi fondatori, aceleaşi persoane de conducere etc.).
Avantajul fiscal poate fi recunoscut neîntemeiat, dacă organul fiscal va demonstra, că
contribuabilul a acţionat fără prudenţa necesară şi maximă diligenţă, şi că reieşind din relaţiile
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sale de interdependenţă sau afiliere cu persoana contractantă, contribuabilul trebuia să ştie despre
încălcările comise de către contractant.
De asemenea, avantajul fiscal poate fi recunoscut neîntemeiat, dacă organul fiscal va
demonstra, că activitatea contribuabilului, a persoanelor lui interdependente şi afiliate este
orientată înspre efectuarea unor operaţiuni economice avînd în exclusivitate scopul de a obţine
avantaje fiscale, în special cu contractanţii ce nu îşi onorează obligaţiile fiscale.
De asemenea, în cazul trecerii în cont se va lua în considerare că, achitarea în buget a
T.V.A, fiind o obligaţiune fiscală a vînzătorului, nu poate fi pusă pe seama consumatorului de
valori materiale şi servicii procurate, din moment ce acesta din urmă, fiind cumpărător de bunăcredinţă, deja a achitat furnizorului concomitent cu costul mărfurilor, şi taxa pe valoare adăugată.
O eventuală soluţie, prin care s-ar refuza trecerea în cont a sumelor T.V.A, ar însemna că
societăţii comerciale i se cere să suporte pe deplin consecinţele acţiunilor furnizorilor săi, care au
omis să-şi execute obligaţiile de plată a T.V.A la buget. Însă, o asemenea sarcină este considerată
ca fiind excesivă pentru agentul economic, fapt care perturbă balanţa echitabilă ce urma să fie
menţinută între cerinţele interesului general al comunităţii şi cerinţele protejării dreptului de
proprietate în sensul articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană a drepturilor
omului (a se vedea cauza Bulves AD vs Bulgaria, hotărîrea CEDO din 22.01.2009).
Totodată, trecerea în cont a sumelor T.V.A se efectuează cu condiţia că între agenţii
economici, părţi în tranzacţia de livrare – procurare a valorilor materiale sau serviciilor, se
exclud relaţiile dubioase cu scopul diminuării T.V.A, la achitarea acesteia între ei, precum şi la
vărsarea sumelor T.V.A în buget.

7.2 Impozitarea la cota zero a T.V.A
Livrările care se impozitează la cota zero a T.V.A. sunt prevăzute la art. 104 din Codul
fiscal. Se va atrage atenţia că potrivit art. art.6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, cota zero la
aplicarea T.V.A. nu este o facilitate (înlesnire) fiscală.
Impozitarea la cota zero a T.V.A. se efectuează doar pentru livrări de mărfuri şi servicii
necesare pentru realizarea unor activităţi de interes major (realizarea pe teritoriul R. Moldova a
unor proiecte de asistenţă tehnică sau investiţională de către organizaţii internaţionale, respectiv,
finanţatori internaţionali), sau pentru misiunile diplomatice şi consulare din R. Moldova, sau
pentru zonele economice libere etc. În acest scop, legislaţia fiscală stabileşte lista exhaustivă a
livrărilor care se impozitează la cota zero a T.V.A.
Subiecţii impozabili, care livrează mărfuri, servicii subiecţilor care se impozitează la cota
zero a T.V.A., sînt obligaţi să calculeze T.V.A. conform cotelor corespunzătoare (20%, 8% ş. a).
pentru toate livrările (cu excepţia celor scutite de T.V.A.), cu eliberarea facturii fiscale.
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Subiecţii impunerii cu T.V.A. care efectuează livrări de mărfuri şi servicii destinate
realizării proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, beneficiază de dreptul la restituirea TVA
în conformitate cu prevederile articolului 101 alineatul (5) din Codul fiscal.

7.3 Scutirile de TVA
Reieşind din prevederile Codului fiscal şi ale Legii nr. 1417 din 17.12.97 pentru punerea
în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, facilităţile (înlesnirile) fiscale în cazul TVA se aplică
sub forma scutirilor. Prin urmare, scutirea de T.V.A., spre deosebire de trecerea în cont a T.V.A.
şi cota zero a T.V.A., este în sensul art.6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal o facilitate (înlesnire)
fiscală. Modul, cazurile şi forma în care se acordă acestea este prevăzută expres de legislaţia
fiscală.
În cazul T.V.A., scutirile operează atît pentru livrările prevăzute la art.103 din Codul
fiscal, cît celor prevăzute de art. 4 din Legea nr. 1417 din 17.12.97.
Reieşind din analiza prevederilor art.6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, deducem că
facilităţile (înlesnirile) fiscale în cazul T.V.A. operează fie sub forma de scutire totală de T.V. A.,
pentru anumite livrări de mărfuri şi servicii (art.103 din Codul fiscal), fie se aplică doar pentru
livrările efectuate de către anumiţi subiecţi scutiţi de T.V.A. (art.4 din Legea nr. 1417 din
17.12.97). De asemenea, facilităţile (înlesnirile) fiscale în cazul T.V.A. operează şi sub forma de
scutire totală de plata T.V.A. (art.4 alin. (18) din Legea nr. 1417 din 17.12.97). Totodată, va
constitui o facilitate fiscală şi amînarea termenului de achitare a T.V.A. deoarece acest element
de asemenea este prevăzut la art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal.
În cazul existenţei unei relaţii economice dintre un subiect scutit de T.V.A. şi un subiect
plătitor de T.V.A. sau intre doi subiecţi, ambii scutiţi de T.V.A. (scutire care, se poate referi fie
la livrarea efectuată fie la însuşi subiectul care efectuează livrarea) - nu se eliberează factură
fiscală, iar confirmarea operaţiunii economice se va efectua doar prin factura de expediţie
eliberată de furnizor pentru beneficiar.
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§ 7. Litigii vamale (N. Clima, P. Ţurcan)
1. Reglementarea juridică a trecerii mărfurilor peste frontiera vamală. Principii generale
Dreptul vamal, ca ramură a sistemului de drept din Republica Moldova, este format din
totalitatea normelor juridice legiferate de puterea legislativă care reglementează activitatea
vamală. Conform art.2 Cod Vamal al Republicii Moldova, “activitatea vamală se constituie din
promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor,
mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea
drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, din
alte activităţi de promovare a politicii vamale”.
Ţinând cont de prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova, putem menţiona că
activitatea vamală este formată din multitudinea activităţilor reglementate de lege şi de alte acte
normative, desfăşurate de organele competente, cu participarea importatorilor, a exportatorilor
sau a reprezentanţilor acestora, cu scopul realizării operaţiunilor de import-export, în aşa fel,
încât acestea să se realizeze cu respectarea întocmai a obligaţiilor ce le au către stat.
Elementul hotărâtor de organizare a activităţii vamale îl reprezintă alegerea structurii
optimale a serviciului vamal, precum şi posibilitatea creării sistemului unic. Organele vamale ale
Republicii Moldova, reprezintă organele de stat, care reglementează raporturile legate de
apariţia, modificarea şi întreruperea relaţiilor din sfera activităţii vamale. Organele vamale sunt
organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi
posturi vamale.
Serviciul vamal al Republicii Moldova este organul administraţiei publice, subordonat
Ministerului Finanţelor, care asigură securitatea economică a statului, implementează politica
vamală, conduce nemijlocit activitatea vamală în Republica Moldova. Evidenţierea sistemei
unice a organelor vamale este strâns legată de condiţiile politice, economice şi sociale, fiind
strâns legată de relaţiile interstatale, de schimbarea caracterului şi condiţiilor activităţii
economice externe.
Funcţiile de bază ale serviciului vamal constau în asigurarea eficienţei operaţiunilor
vamale, facilitarea comerţului şi transportului internaţional, reglementarea schimbului de mărfuri
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuirea la rezolvarea problemelor politice şi
comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, precum
şi în realizarea altor obiective stabilite de Guvern.
Atribuţiile de bază ale organelor vamale ale Republicii Moldova sunt enumerate în art.11
Cod Vamal al Republicii Moldova, printre care :
-

participă la elaborarea politicii vamale a statului prin promovarea acestei politici;
706

-

asigură respectarea legislaţiei vamale: apără drepturile şi interesele legitime ale

persoanei în cadrul activităţii vamale;
-

contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;

-

participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea

mărfurilor peste frontiera vamală;
-

luptă împotriva contrabandei, a încălcărilor reglementărilor vamale şi legislaţiei

fiscale, care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală;
-

contribuie la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii

vamale speciale;
-

exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, crează condiţii

pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;
-

aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;

-

încasează drepturile de import şi drepturile de export.

Participarea activă la divizarea internaţională a muncii, prin amplificarea şi diversificarea
schimburilor economice şi de cooperare cu toate statele lumii, constituie o trăsătură definitorie a
politicii externe a fiecărei ţări. În relaţiile economice internaţionale, statele lumii întrebuinţează
mijloace şi instrumente care să conducă la realizarea obiectivelor naţionale. Acestea se
încadrează în politica comercială pe care fiecare stat o promovează.
Politica comercială este de mare complexitate, având în vedere ansamblul măsurilor cu
care operează şi prin intermediul cărora sunt promovate interesele naţionale fundamentale, care
se întind pe perioade mai lungi sau mai scurte.
Pe plan practic se urmăreşte, în esenţă, asigurarea schimburilor comerciale externe, prin
îndeplinirea unor obiective importante precum: controlul importului, promovarea cooperării
economice internaţionale, încurajarea şi controlul exportului şi importului de capital, gestiunea
creditelor, sprijinirea sectorului terţiar, asigurarea echilibrului balanţei plăţilor externe, etc.
Pornind de la aceste scopuri, statele, prin intervenţia în desfăşurarea relaţiilor economice
internaţionale, urmăresc, pe de o parte, să protejeze economia naţională de influenţe nedorite din
partea pieţei internaţionale, imprimă politicii comerciale două funcţii importante: funcţia
promoţională şi funcţia protecţionistă.
Cea mai importantă pârghie folosită de stat în promovarea uneia din funcţiile menţionate
o reprezintă politica vamală, prin regimul vamal utilizat în schimburile cu străinătatea.
Politica vamală reprezintă o parte componentă a politicii comerciale, care cuprinde
totalitatea reglementărilor şi normelor emise de stat prin instituţiile abilitate, care vizează intrarea
şi ieşirea în şi din ţară a mărfurilor, şi care implică:

707

-

controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, cu ocazia trecerii frontierei

vamale;
-

îndeplinirea formalităţilor vamale;

-

impunerea vamală prin plata creanţelor vamale;

-

alte formalităţi specifice, reglementate prin acte normative în vigoare.

Politica comercială cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat, pentru reglementarea
comportamentului persoanelor autorizate în raporturile lor comerciale internaţionale. Politica
comercială determină modul de conexiune a economiei naţionale la economia mondială prin
norme de ordin administrativ, fiscal, vamal şi valutar.
Politica comercială a oricărui stat face parte integrantă din politica sa economică
generală, îndeplinind, în condiţiile economiei mondiale contemporane, o funcţie majoră în
mecanismul interdependenţelor economice internaţionale.
Prin politica comercială pe care o practică, statul urmăreşte să realizeze un anumit grad
de permeabilitate a frontierei vamale faţă de mărfurile de origine străină, corespunzător
necesităţilor de protecţie a producţiei naţionale. De asemenea, prin politica respectivă, statul
urmăreşte să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea producţiei pentru export. Politica comercială
este complexă, în practică urmărindu-se asigurarea schimburilor comerciale externe prin
îndeplinirea următoarelor obiective:
• controlul importului;
• promovarea cooperării economice internaţionale;
• încurajarea şi controlul exportului şi importului de capital;
• asigurarea echilibrului balanţei plăţilor externe.
Autorul român, Gheorghe Caraiani menţionează că: „politica vamală este o componentă
semnificativă a politicii comerciale, promovată de o ţară, care subsemnează principiile şi
normele legale, fundamentează reglementarea modului de intrare şi de ieşire a mărfurilor şi
serviciilor de pe teritoriul vamal al unei ţări, precum şi taxele vamale, percepute asupra
operaţiilor de import şi de export”.
Autorul rus Gh. Gabricidze susţine că politica vamală reprezintă un sistem de activităţi
politico-juridice, economice, organizatorice în sfera activităţii vamale, îndreptate spre realizarea
şi apărarea intereselor economice atît interne, cît şi externe a statului.
Prin aspectul extern al politicii vamale înţelegem stabilirea relaţiilor externe pe plan
economic în ceea ce priveşte atît importul, cît şi exportul mărfurilor. Aspectul extern al politicii
vamale se mai conturează şi prin participarea statului la diferite convenţii, acorduri, în ceea ce
priveşte activitatea vamală, evitarea dublei impuneri pe baza principiului reciprocităţii.
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Din cele menţionate mai sus, am putea evidenţia următoarea definiţie a politicii vamale:
„Politica vamală reprezintă o totalitate de activităţi politico-juridice, economice, organizaţionale,
întrunite într-un sistem bine determinat, ce are ca scop asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale,
reglementarea schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal, protecţia pieţei interne, rezolvarea
problemelor comercial-fiscale, stimularea dezvoltării economiei naţionale”.
Pentru realizarea cît mai eficientă a politicii vamale este nevoie de a folosi anumite
instrumente. În mod general, sunt folosite instrumente de politică comercială de natură tarifară,
însă, în mod deosebit, trebuie de folosit instrumentele politicii vamale specifice, şi anume:
- reglementările vamale, ca factor care diferenţiază modul de aplicare a politicilor vamale
între statele lumii;
- tarifele vamale ca principalul instrument prin care se realizează impunerea vamală,
folosit de toate ţările lumii, cuprinzînd procentual nivelul taxei vamale, ce se percepe asupra
mărfurilor importate sau exportate, în funcţie de procedurile aplicate.
Politica vamală dispune de o serie de mijloace specifice, care se grupează în două mari
categorii:
1. Mijloace economico – financiare prin care înţelegem taxele vamale şi alte plăţi vamale
prevăzute de legislaţia în vigoare.
2. Mijloace de tehnică şi procedură vamală. Prin mijloace de tehnică şi procedură vamală
se subînţeleg toate direcţiile de activitate pe plan organizaţional şi procedural în vederea
realizării scopurilor politicii vamale.
În literatura de specialitate sunt întîlnite două categorii de politică vamală:
1. Politica vamală de protecţie – este îndreptată spre crearea condiţiilor care contribuie la
dezvoltarea economiei naţionale prin apărarea ei de concurenţa străină. Protecţionismul prevede
stabilirea taxelor vamale înalte faţă de mărfurile ce sunt importate din străinătate, interzicerea
parţială sau totală pentru importarea unor categorii de mărfuri, finanţarea direcţiilor de export şi
alte activităţi.
2. Politica vamală a liberului schimb – este îndreptată spre susţinerea mondială a
importului pe piaţa internă a mărfurilor străine. Această categorie de politică vamală se stabileşte
prin instituirea stadiului minimal al taxelor vamale. Am putea concluziona că, anume prin
intermediul instituirii politicii de liber schimb, s-ar ajunge la o dezvoltare economică mai înaltă
pe plan mondial.
Funcţiile politicii vamale sunt următoarele:
-

Asigurarea cît mai efectivă a folosirii instrumentelor de control vamal şi

coordonarea schimbului comercial pe teritoriul vamal al statului;
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-

Participarea la realizarea sarcinilor comercial-politice cu privire la protecţia pieţei

interne. Funcţia dată presupune protecţia pieţei interne direct şi protecţia producătorului autohton
indirect;
-

Stimularea dezvoltării economiei naţionale. Funcţia de stimulare a dezvoltării

economiei naţionale - are o strînsă legătură cu funcţia precedentă, dar are şi anumite deosebiri
faţă de ea. Astfel, stimularea dezvoltării economiei naţionale se efectuează atît prin stoparea
importurilor exagerate, cît şi prin importul controlat;
-

Participarea la realizarea sarcinilor economice a statului.

Republica Moldova practică o politică vamală preferenţială cu caracter tarifar. Acest
lucru presupune acceptarea de reduceri sau chiar eliminarea taxelor vamale la unele importuri
din state sau uniuni vamale cu care sunt încheiate anumite acorduri. De asemenea, negocierile
convenţiilor comerciale reprezintă modalitatea principală de stabilire a concesiilor tarifare şi
netarifare pe care statele se înţeleg să şi le acorde. Astfel, tariful vamal reprezintă principalul
mijloc de negociere, dar el este caracterizat şi de rolul pe care îl are în protecţia economiei
naţionale.
Conform legislaţiei Republicii Moldova principiile de bază ale politicii vamale sunt:
a) promovarea unei politici unice în domeniul comerţului exterior ca parte componentă a
politicii externe a Republicii Moldova;
b) centralizarea sistemului reglementării de stat a activităţii comerciale externe şi
exercitarea controlului asupra acestei activităţi;
c) unitatea teritoriului vamal al Republicii Moldova;
d) prioritatea măsurilor economice;
e) egalitatea în drepturi şi nediscriminarea participanţilor la activitate comercială externă;
f) protecţia de stat a drepturilor şi intereselor legitime, inclusiv a secretului comercial, ale
participanţilor la activitate comercială externă;
g) libertatea schimbului internaţional de mărfuri şi servicii.
Foarte multe state, printre care şi Republica Moldova, practică o politică vamală
preferenţială cu caracter tarifar, ceea ce presupune acceptarea de reduceri sau chiar eliminarea
taxelor vamale la unele importuri din state sau uniuni vamale cu care sunt încheiate anumite
acorduri, creându-se, astfel, facilităţi ţărilor respective.
Conform Legii reglementării de stat a activităţii economice externe N.1031-XIV din
08.06.2000, art.8, politica de stat în domeniul comerţului se realizează prin reglementarea tarifarvamală (aplicarea tarifelor vamale pentru export şi import), introducerea în modul stabilit, a
taxelor excepţionale (speciale, antidumping şi de compensare) şi prin reglementarea netarifară
(în special prin cotare şi licenţiere) a activităţii comerciale externe în conformitate cu prezenta
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lege, cu alte acte normative, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte. Utilizarea unor alte metode de reglementare de stat a activităţii comerciale externe este
interzisă.
2. Impunerea - instrument principal în aplicarea politicii vamale
Prin impunere, înţelegem acele măsuri şi operaţiuni, efectuate în baza legii, care au drept
scop stabilirea unei cote de impozit. Impunerea vamală în activitatea de comerţ exterior
presupune, din punct de vedere al politicii practicate de un stat la un anumit moment, aplicarea
unor principii politico-economice de încurajare a dezvoltării unei ramuri sau subramuri
economice şi extinderea relaţiilor economice cu alte state.
Ca instrument de bază, cu care operează politica vamală, impunerea îndeplineşte trei
funcţii importante:
1. Funcţia fiscală – care presupune o importantă sursă de venituri pentru bugetul de stat;
2. Funcţia protecţionistă – care presupune ocrotirea economiei naţionale împotriva
concurenţei străine;
3. Funcţia de negociere – prin care se negociază concesiile vamale bi sau multilaterale în
sensul stimulării schimburilor comerciale internaţionale.
Obiectul impunerii îl constituie mărfurile, care îmbracă una din formele activităţii de
comerţ exterior, respectiv importul, exportul sau tranzitul. Subiectul impunerii este persoana
fizică sau juridică, obligată prin lege la plata creanţelor vamale.
Stabilirea obiectului impunerii se realizează pe baza declaraţiei vamale, care este actul
juridic prin care sunt furnizate informaţiile necesare realizării obligaţiilor fiscale. Reieşind din
faptul, că administraţia vamală gestionează mai multe tipuri de venituri, dintre acestea cele mai
importante fiind: taxele vamale, taxa pe valoare adăugată, accizele, procedura de impunere se
realizează în dependenţă de statutul juridic al titularului, ce importă marfa respectivă.
Astfel, impunerea se prezintă ca instrument principal în realizarea politicii vamale şi
anume prin intermediul acestei metode are loc atît protecţia producătorului intern şi a produsului
autohton, cît şi completarea cheltuielilor bugetare. În majoritatea statelor, anume prin
intermediul acestei metode, are loc echilibrarea funcţiilor economice ale statului. Prin
intermediul impunerii are loc stoparea produsului străin, ce urmează a fi importat în ţară şi care
ar putea aduce pagube materiale producătorului autohton în particular, cît şi economiei naţionale
în general. În acest caz, prin stoparea produsului străin, se are în vedere nu stoparea completă, ci
interdicţiile parţiale, în acest mod, neîncălcîndu-se principiul nediscriminării agenţilor
economici. Totodată, în cadrul importului întîlnim o serie de măsuri de politică vamală, care
stabilesc anumite reguli specifice de aplicare a impunerii.
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Acestea sunt următoarele:
I. Instituirea prin Convenţii interguvernamentale a clauzei naţiunii celei mai favorizate şi
a regimului juridic naţional. Aplicarea acestor două principii de politică comercială stimulează
importul, pe calea reducerii sau eliminării plăţilor vamale, corespunzător cu tratamentul aplicat
naţiunii celei mai favorizate. Pe plan intern, mărfurilor străine li se aplică acelaşi regim de
impunere şi taxe, care se aplică mărfurilor indigene, lucru care de asemenea stimulează exportul.
II. Instituirea sistemului drawback, corespunzător căruia importatorilor de materii prime
şi materiale li se restituie plăţile vamale, atunci cînd demonstrează că produsele importate au fost
încorporate într-un produs finit destinat exportului sau reexportului.
III. Practicarea sistemului „admisiune temporară” – care constă în scutirea de plata
plăţilor vamale a produselor intrate temporar pe teritoriul naţional: mostre, exponate, produse
importate pentru încercări şi demonstraţii, etc.
IV. Importul în zone libere sau porturi libere. Produsele în cauză sunt scutite de plăţile
vamale.
3. Reglementarea tarifară
În literatura de specialitate se menţionează, că “noţiunea de tarif vamal poate fi tratată atît
în sens larg, cît şi în sens îngust”. În sens larg, tariful vamal este un instrument de realizare a
politicii comerciale a statului, avînd drept scop echilibrarea importului şi exportului de mărfuri,
cît şi protejarea pieţei interne prin instituirea şi aplicarea mecanismului de percepere a taxelor
vamale. În sens îngust, tariful vamal poate fi definit ca un catalog, care cuprinde nomenclatorul
de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cotele taxelor vamale,
aplicate acestor mărfuri.
Clasificarea mărfurilor, supuse impunerii vamale, conform tarifelor în vigoare, în diverse
ţări este efectuată după următoarele criterii:
-

după alfabet;

-

după originea mărfii (din regnul vegetal, animal, mineral sau mixt);

-

după gradul lor de prelucrare (materie primă, produs nefinisat, produs finit).

La 14 iunie 1983, la Bruxelles a fost semnată Convenţia internaţională privind sistemul
Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, potrivit căreia a fost elaborat un nomenclator
de bază unic, care a fost acceptat de majoritatea statelor lumii, excepţie făcînd Canada şi SUA,
iar criteriul de clasificare al mărfurilor fiind gradul de prelucrare combinat cu originea
mărfurilor. În baza convenţiei date majoritatea statelor şi-au elaborat noi tarife vamale.
În cadrul tarifului vamal, statul nostru aplică prevederile Sistemului Armonizat, prin care
înţelegem „nomenclatura care cuprinde poziţiile şi subpoziţiile şi codurile numerice aferente,
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notele de secţiuni,

capitole şi

subpoziţii, precum

şi

regulile generale de interpretare a

sistemului armonizat cuprinse în anexa la această convenţie. Prin nomenclatură tarifară se are în
vedere „nomenclatura stabilită în conformitate cu legislaţia părţii contractante pentru încasarea
taxelor vamale de import”.
Din punct de vedere practic, s-a stabilit o anumită legitate în ce priveşte nivelul de
dezvoltare economică a statului şi cota taxelor vamale, prevăzute de tariful vamal la import. De
regulă, cu cît statul este mai dezvoltat, cu atît nivelul taxelor vamale este mai mic, deoarece ţara,
ce produce o marfa concurentă, nu are nevoie de o protecţie adăugătoare a producătorului
autohton.

4. Clasificarea tarifelor vamale
Există mai multe criterii de clasificare a tarifelor vamale. Astfel, în dependenţă de
regimul vamal în care sunt transportate mărfurile peste frontiera vamală avem tariful vamal de
import sau de export.
Tariful vamal de import – este un catalog, ce cuprinde nomenclatorul de mărfuri şi cota
taxelor vamale, aplicate la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal. Tariful vamal de import
este cel mai tradiţional instrument aplicat în vederea realizării politicii economice. El serveşte ca
o bază pentru reglementarea activităţii economice externe. Tendinţa tarifului vamal de import
este de a majora preţul produselor importate, aplicîndu-se, taxele vamale la import.
Tariful vamal de export – este folosit de un număr restrîns de state, preponderent aflate în
curs de dezvoltare, ce dispun de resurse naturale, fiind totodată un instrument de exercitare a
controlului asupra exportului. Scopul aplicării unui asemenea tarif este menţinerea preţurilor
pentru o anumită categorie de marfă pe piaţa internă şi pe piaţa internaţională.
O altă clasificare a tarifelor vamale este aceea care împarte tarifele vamale cu o singură
coloană (simplu), ce cuprinde o singură listă de taxe vamale, care se aplică importurilor
provenind din toate ţările şi tariful vamal cu mai multe coloane (compus) prevede mai multe
categorii de taxe, care se aplică diferit faţă de ţara, de unde provine marfa. Respectiv, acest tip de
tarife, cu niveluri diferenţiate de taxe vamale, prevăd o discriminare comercială şi posibilitatea
de a obţine concesii tarifare din partea altor ţări. În cadrul unui asemenea tarif, cotele taxelor
vamale se schimbă de la cota maximă (taxa vamală autonomă sau generală), la o cotă mai mică
(taxa convenţională).
Sub aspectul stabilirii sale, tariful vamal poate fi:
-

tarif vamal general (autonom);

-

tarif vamal general convenţional;

-

tarif vamal general diferenţiat;
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tarif vamal general preferenţial.

-

Tariful vamal general. Constă în ansamblul taxelor vamale care se aplică
operaţiunilor de import-export de bunuri, indiferent de statul din care provin. Acest tarif vamal
se practică între statele care nu au încheiat convenţii în acest domeniu şi conţine o singură
coloană de taxe vamale pentru toate mărfurile supuse impunerii vamale.
Tariful vamal convenţional este stabilit prin convenţii între state sau prin
clauze

ale

diverselor

acorduri

comerciale

privind

toate

operaţiunile

de

import-

export de mărfuri sau produse, sau numai pentru unele dintre vânzările de mărfuri cele mai
frecvente. De regulă, una din coloanele de taxe vamale convenţionale vizează mărfurile
importate din ţările care beneficiază de clauza naţiunii celei mai favorizate.
Conform art. l din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ, „orice avantaj, favor,
privilegiu sau imunitate acordată de partea contractantă pentru orice produs originar sau destinat
oricărei alte ţări va fi acordat imediat şi necondiţionat produsului similar originar din sau cu
destinaţia către teritoriile tuturor celorlalte/ părţi contractante”. Astfel, în domeniul taxelor
vamale, acordarea de reduceri sau scutiri de taxe pentru anumite produse, unor state, obligă la
acordarea aceloraşi facilităţi ţărilor cărora li s-a acordat clauza naţiunii celei mai favorizate.
Tariful vamal diferenţiat are un regim superior tarifului vamal general şi priveşte
vânzările de mărfuri sau produse în relaţiile numai cu anumite state. Această formă de tarif
vamal este practicată din interese protecţioniste ale economiei naţionale.
Tariful vamal preferenţial este tariful vamal care se practică de toate statele moderne şi
constă în aplicarea de taxe vamale în cuantumuri reduse şi în exceptarea de la plata taxelor
vamale a unor categorii de mărfuri şi produse. Prin practicarea unui tarif vamal preferenţial se
reduce simţitor efectul fiscal al taxelor, care sunt incluse în preţul mărfurilor şi produselor
importate şi suportate de cumpărători. În vederea practicării tarifului vamal preferenţial s-au
constituit uniuni vamale din care fac parte mai multe state, de regulă învecinate. În cadrul acestor
uniuni vamale au fost excluse taxele vamale între statele membre şi s-au adoptat tarife vamale
identice sau apropiate în relaţiile cu alte state.
Pentru taxele vamale preferenţiale pot fi întâlnite uneori două coloane, şi anume:
-

taxe vamale preferenţiale bazate pe principiul reciprocităţii (necondiţionate);

-

taxe vamale preferenţiale bazate pe principiul nereciprocităţii (conditionate).

În concluzie putem menţiona că tarifele vamale sunt instrumente de politică comercială
cu ajutorul cărora se realizează protejarea producţiei interne de concurenţa străină. Pe baza
tarifelor vamale se pot negocia concesii în domeniul politicii vamale sau se pot institui
discriminări în relaţiile cu anumite state.
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Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), admite „tariful vamal drept unic
instrument de realizare a politicii de protecţie a pieţei interne. Tarifele vamale aparţinând ţărilor
membre GATT pot suferi modificări în măsura în care acestea au fost convenite în cadrul
acordului prin consensul părţilor”.
5. Reglementarea netarifară a operaţiunilor de import-export
Prin metode netarifare înţelegem totalitatea mijloacelor de politică economică externă,
care nu intră în grupa reglementărilor vamale tarifare, dar sunt realizate în cadrul organizării
administrative, îndeplinind rolul de regulatoriu al circuitului de mărfuri internaţional. Aplicarea
metodelor netarifare este condiţionată de faptul că pe teritoriul naţional, statul poate stabili
anumite reguli de introducere a mărfurilor şi serviciilor pe teritoriul vamal, precum şi crearea
unui climat favorabil pentru producătorii interni, inclusiv pentru acei ce produc mărfuri destinate
exportului. Metodele netarifare se prezintă ca unul dintre cele mai efective elemente în realizarea
politicii economice externe (politicii vamale) din următoarele considerente:
• metodele netarifare, de regulă, nu sunt condiţionate de angajamente internaţionale. Din
considerentul dat volumul şi metodologia aplicării acestora integral este reglementată de
organele statale şi sunt condiţionate de reglementările naţionale;
• metodele netarifare sunt mai eficiente în realizarea sarcinilor politicii respective;
• metodele netarifare permit aprecierea conjuncturii create în economia mondială şi
reacţionarea adecvată prin adoptarea măsurilor necesare în vederea protejării pieţii autohtone;
• metodele netarifare nu constituie o barieră impozăbilă suplimentară pentru
consumătorul intern.
Reglementarea netarifară a operaţiunilor de import-export se realizează prin: 1) licenţiere
şi 2) cotare.
Licenţierea constituie totalitatea procedurilor de reglementare a activităţii de
întreprinzător legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reînnoirea şi retragerea licenţelor.
Prin licenţă, conform Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001, se are în vedere

actul administrativ cu caracter

permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de
întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită,
genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor
de licenţiere. Solicitant şi titular de licenţă poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în
modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoană fizică ce poate practica
unele genuri de activitate supuse licenţierii.
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La moment în Republica Moldova sunt 50 genuri de activitate supuse reglementării prin
licenţiere, dintre care 12 domenii sunt în cadrul activităţii vamale, şi anume:
-

importul alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii;

-

importul articolelor din tutun a tutunului şi a tutunului fermentat;

-

importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;

-

exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de

acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
importul substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor

-

chimice de menaj; importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon,
precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe;
-

importul şi/sau exportul armamentului şi muniţiilor;

-

importul materialelor explozive (inclusiv a materialelor pirotehnice);

-

importul şi exportul mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei,

mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
-

importul articolelor de parfumerie şi cosmetică;

-

activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;

-

activitatea de broker vamal;

-

importul benzinei, motorinei şi a gazului lichefiat;

Licenţa de export-import reprezintă o autorizaţie, eliberată de către stat unui agent
economic pentru efectuarea tranzacţiilor de comerţ exterior (export-import) pe o anumită
perioadă

de

timp

şi

în limitele

indicate

sunt eliberate agenţilor economici înregistraţi

în

licenţe.

Licenţele

respective

pe teritoriul Republicii Moldova şi nu sînt

transmisibile.
Cotarea – este stabilirea unor cote, cantităţi de mărfuri la importul sau exportul lor. În
Republica Moldova, exportul şi importul se efectuează fără restricţii cantitative. Restricţii
cantitative la export şi import pot fi stabilite de Guvern numai în cazuri excepţionale. Astfel,
cotarea de cele mai multe ori se face pentru mărfurile strategice sau strict necesar local.
Procedura cotării se stabileşte de Guvern în fiecare an.
Cotarea reprezintă limitarea de către organele statale a exportului sau importului de
mărfuri într-o anumită cantitate, volum sau valoare pentru o anumită perioadă de timp.
În practica internaţională se foloseşte două tipuri ale cotării:
- cota generală, care determină mărimea importului/exportului în unităţi cantitative sau
valorice pentru o anumită perioadă indiferent de faptul din ce ţară provine marfă sau unde acesta
urmează a fi exportată;
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- cota individuală care reprezintă acea cotă stabilită pentru fiecare stat în parte de unde
marfa este importată sau unde urmează a fi exportată
În dependenţă de direcţia de aplicare distingem cote la import şi cote la export. Un alt tip
al cotării este cota sezonieră, care este stabilită pentru o perioadă de timp, atunci cînd este
necesară protecţia pieţii interne. De cele mai multe ori cota dată se aplică în privinţa producţiei
agricole.
6. Principiile generale de trecere a mărfurilor, bunurilor, valorilor şi mijloacelor de
transport peste frontiera vamală
Prin principii generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera
vamală a R. Moldova înţelegem acele reglementări de bază pe care toţi participanţii la raporturile
de import şi export a mărfurilor şi mijloacelor de transport sunt obligaţi să le respecte şi să se
conducă. Aceste principii sunt expuse în capitolul 2 al Codului Vamal. Ele au rolul unor norme
juridice fundamentale obligatorii pentru îndeplinire şi respectare şi formează baza reglementării
legale a trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport, a perfectării actelor vamale şi a controlului
vamal.
Astfel, avem următoarele principii generale:
-

Principiul egalităţii persoanelor la trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport –

esenţa acestui principiu constă în faptul, că toate persoanele (fizice şi juridice) beneficiază de
drepturi egale la introducerea şi scoaterea din R. Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de
transport. Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din R. Moldova
mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor
prevăzute de codul vamal şi de alte acte normative;
-

Principiul interdicţiei şi limitării trecerii anumitor mărfuri peste frontiera vamală

(art. 20 şi 21 Cod vamal) prevede stabilirea unor condiţii în baza cărora poate fi interzisă sau
limitată trecerea anumitor mărfuri şi mijloace de transport. La aceste condiţii se atribuie
considerentele de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a
mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor cu o valoare istorică şi arheologică, de
apărare a dreptului la proprietatea intelectuală, de protecţie a pieţii interne, de apărare a altor
interese a R. Moldova. Mărfurile şi mijloacele de transport pot fi interzise total sau parţial de a fi
introduse sau scoase de pe teritoriul R. Moldova. Mărfurile interzise total, care au fost introduse
pe teritoriul vamal al ţării trebuie să fie scoase imediat sau returnate în ţara, dacă nu sunt supuse
confiscării conform legislaţiei în vigoare. Din categoria mărfurile interzise total (prohibite) fac
parte substanţele radioactive, mărfurile contrafăcute şi mărfurile cu termen de valabilitate
expirat. Dacă mărfurile nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sunt
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păstrate la depozitele provizorii timp de 3 zile. Scoaterea sau returnarea mărfurilor se efectuează
din contul persoanei care a trecut mărfurile peste frontieră sau din contul transportatorului. La
categoria mărfurilor interzise parţial se atribuie mărfurile supuse licenţierii şi cotării. Dintre
acestea fac parte: substanţele narcotice, armamentul etc.
-

Principiul declarării mărfurilor prevede, că toate mărfurile şi obiectele care trec

frontiera vamală urmează a fi obligatoriu declarate. Declararea se efectuează atît de persoanele
fizice cît şi de persoanele juridice. Declararea este expunerea de date veridice despre marfă,
despre scopul trecerii, precum şi prezentarea altor date necesare pentru efectuarea controlului
vamal, stabilirii şi încasării drepturilor de import sau de export. Declararea se face în modul
stabilit de Serviciul Vamal. Sunt prevăzute mai multe forme de declarare: forma verbală, forma
scrisă, forma electronică, prin acţiuni concludente;
-

Principiul efectuării controlului vamal (art. 185 Cod vamal). Astfel, în scopul

asigurării securităţii statului se efectuează controlul vamal. Toate mărfurile scoase sau introduse
pe teritoriul vamal al R. Moldova pot fi supuse controlului vamal. Sunt cunoscute următoarele
forme de efectuare a controlului vamal: controlul documentar, controlul fizic al mărfurilor,
controlul corporal;
-

Principiul stabilirii unui anumit regim vamal (art. 23 şi 24 Cod vamal), presupune

că trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în
dependenţă de regimul vamal care i se stabileşte. Regimul vamal este o totalitate de condiţii care
determină statutul juridic al mărfurilor. Pe de altă parte regimul vamal stabileşte totalitatea de
drepturi şi obligaţii a declarantului şi a organelor vamale. La moment conform legislaţiei vamale
în R. Moldova există 8 regimuri vamale. Orice persoană are dreptul de a-şi alege un anumit
regim vamal, sau de a renunţa la el, schimbînd regimul vamal ales;
-

Principiul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport numai prin locurile de

amplasare a organelor vamale (art. 26 Cod vamal) presupune, că trecerea mărfurilor şi
mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile de amplasare a
organelor vamale şi în orele de lucru. Doar ca excepţie şi cu acordul organului vamal trecerea se
poate efectua şi în alte locuri şi în orele de extraprogram. În aceste cazuri taxa pentru proceduri
vamale se achită în mărime dublă;
-

Principiul utilizării mărfurilor numai în scopurile declarate (art. 28 Cod vamal)

constă în aceea că mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care
au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost acordate
aceste facilităţi. Utilizarea acestor mărfuri în alte scopuri poate fi permisă numai de organul
vamal, cu condiţia achitării drepturilor de import. Pentru asigurarea utilizării mărfurilor numai în
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scopul declarat organele vamale efectuează supravegherea vamală. De exemplu: în cazul
mărfurilor care tranzitează teritoriul vamal al R. Moldova.
7. Drepturile de import şi export
Noţiuni generale privind plăţile vamale (drepturile de import şi export)
Drepturile de import şi export după părerea mai multor autori constituie o instituţie
separată a dreptului vamal, chiar dacă este evident caracterul fiscal al acestora. Totodată,
instituţia respectivă se află într-o strînsă legătură cu aşa instituţii ale dreptului vamal ca
regimurile vamale, perfectarea vamală, controlul vamal, stabilirea valorii în vamă, care sunt
interdependente completîndu-se una pe alta.
Prin plăţi vamale înţelegem acele impozite şi taxe, obligativitatea acumulării cărora este
pusă pe seama organelor vamale. Conform legislaţiei vamale art.117
Cod Vamal al R. Moldova avem următoarele drepturi de import şi drepturi de export:
a) taxa vamală;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accizele;
d) taxa pentru proceduri vamale;
Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea
declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma
calculată şi suma plătită în prealabil. Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri
pentru care nu au fost plătite drepturile de import. Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai
activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii
frontierei vamale, cu excepţia drepturilor de import sau de export, care urmează a fi achitate la
vămuirea bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport.
Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de import şi de export în
numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Ministerului
Finanţelor. Persoanelor juridice li se permite achitarea în numerar doar a diferenţei de plată
determinate la momentul vămuirii. Calcularea drepturilor de import şi de export se efectuează în
funcţie de tarifele şi cotele existente la momentul depunerii declaraţiei.
În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export,
se calculează o dobîndă, echivalentă cu 1% din rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la
creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării, pentru
fiecare zi de prelungire sau eşalonare a termenului de plată, dacă legislaţia nu prevede altfel. În
cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat, se percep penalităţi în conformitate cu
legislaţia. Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale.
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Mărimea drepturilor de import sau de export se stabileşte pe baza cotelor existente la data
apariţiei obligaţiei vamale. Prin obligaţie vamală înţelegem datoria ce-i revine persoanei de a
achita plăţile vamale la import (datoria vamală la import) şi plăţile vamale la export (datoria
vamală la export) în conformitate cu prevederile legislaţiei vamale.
Plata obligaţiei vamale, în cazul acordării de vacanţă fiscală, se asigură prin garanţie
emisă de banca agreată de organul vamal. Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc
sau printr-o scrisoare de garanţie. Garanţia bănească se realizează prin depunerea sumei în lei sau
prin remiterea unor instrumente de decontare şi titluri de valoare, acceptate de organul vamal.
Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele vamale stabilesc că garanţia constituită nu
asigură plata obligaţiei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai este sigură sau
suficientă pentru asigurarea plăţii, el solicită plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o
garanţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia primară cu una nouă. În caz de refuz, organul
vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei.
Drepturile de import şi de export neplătite în modul stabilit de legislaţie se percep în mod
incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii sau a
documentelor echivalente acestora, în condiţiile legii.
Potrivit art. 129 alin. (2) Cod vamal pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii drepturilor de
import şi de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de Codul fiscal.
La categoria documentelor executorii se atribuie declaraţia vamală şi actul constatator
care urmează a fi onorate de către bancă fără accept, urmînd a fi validate la simpla solicitare a
organului vamal. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt
termen posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare
emise de această bancă.
Actul constatator reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal,
întocmit de organele vamale, care serveşte drept dovadă a apariţiei obligaţiei vamale, document
spre executare obligatorie din momentul aprobării de către conducerea organului vamal şi
semnării lui de ambele părţi.
Conform art. 128 Cod vamal obligaţia vamală se stinge prin:
a) plata acesteia;
b) renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată;
c) anulare, ca o consecinţă a anulării declaraţiei vamale;
d) expirarea termenului de prescripţie de 6 ani;
e) insolvabilitatea plătitorului vamal, constatată pe cale judecătorească;
f) confiscarea definitivă a mărfurilor;
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g) distrugerea mărfurilor din dispoziţia organului vamal sau abandonarea acestora în
favoarea statului;
h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forţă majoră;
i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali, pentru partea
corespunzătoare procentului de scădere.
Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti, organul vamal, în temeiul art. 129 alin.(5)
Cod vamal este în drept să sechestreze averea acestuia, în condiţiile legii. În cazul în care
persoana se eschivează de la onorarea drepturilor de import şi de export, organul vamal, în
temeiul art. 129 alin.(5) Cod vamal, este în drept să emită şi să înainteze băncii respective
dispoziţia de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului
restanţier pînă la achitarea deplină.
Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea
dreptului de efectuare a altor operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la
stingerea obligaţiei vamale, în condiţiile stabilite prin reglementările vamale.
Taxa vamală. Natura juridică şi clasificarea taxelor vamale
Noţiunea legală a taxei vamale este dată în art. 1 Cod vamal al Republicii Moldova,
potrivit cărei taxă vamală semnifică impozitul încasat de organul vamal conform tarifului vamal
la import. Art. 118 Cod vamal defineşte taxa vamală prin aceea că mărfurile care trec frontiera
vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal, iar art. 2 din Legea cu
privire la tariful vamal ce se referă la noţiuni de bază dă o interpretare taxei vamală ca plată
obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe
teritoriul vamal.
Astfel, la prima vedere parcă s-ar observa o divergenţă de noţiune de taxă vamală, dată în
două acte normative, or în Codul vamal

taxă vamală semnifică impozitul încasat de organul

vamal conform tarifului vamal doar la import, iar Legea cu privire la tariful vamal dă o
interpretare a taxei vamală ca plată obligatorie, la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de
pe teritoriul vamal.
De fapt tratarea în două acte normative a taxei vamale ca impozit, într-un fel, la
introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, iar într-o altă variantă, şi la scoaterea mărfurilor de
pe teritoriul vamal, nu este în contradicţie, deoarece legislaţia Republicii Moldova prevede taxe
vamale doar la import, iar taxele vamale la export, nefiind prevăzute actualmente, pot fi, în
principiu instituite în cazuri excepţionale, motivaţie pentru care în Legea cu privire la tariful
vamal este prevăzută aceasta şi la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal.
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Referindu-ne la natura juridică a taxei vamale, putem menţiona că ele fac parte din
categoria impozitelor, respectiv acestea apar sub forma unui impozit indirect, achitat de către
persoanele fizice sau juridice în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală. Obligaţia de a
plăti taxele vamale este o obligaţie juridică, deoarece este prevăzută de normele juridice în
vigoare şi, conform acestor norme, neîndeplinirea obligaţiei date benevol atrage de la sine
răspunderea juridică, precum şi procedura silită de a plăti taxele vamale, neachitate într-un
termen sau mărime prevăzută.

Clasificarea taxelor vamale.
În funcţie de obiectul impunerii, deosebim următoarele categorii de taxe vamale:
-

Taxele vamale de import sunt acele impozite percepute de stat asupra mărfurilor

de origine străină, care sunt solicitate de a trece frontiera |vamală, pentru a fi puse în circulaţie
liberă. Acest tip de taxe vamale reprezintă principalul mijloc de protecţie vamală dintr-un stat.
Tot din această categorie de taxe fac parte şi suprataxele vamale. Acestea, la rîndul său, pot fi
introduse în cazuri bine justificate, ca, de exemplu, în situaţia de dezechilibru în balanţa de plăţi.
Aceste taxe se introduc pe o perioadă determinată şi trebuie eliminate imediat ce dispar cauzele
introducerii lor.
-

Taxele vamale de export se percep de către stat asupra mărfurilor naţionale la

exportul lor în străinătate. Aceste taxe nu au o răspîndire mare, se aplică, mai ales, la acele
categorii de mărfuri, la care ţara respectivă este principalul exportator pe piaţa mondială şi
doreşte, fie să obţină un venit suplimentar, sau să ridice preţul la produsele respective pe piaţa
mondială. De asemenea, aceste taxe se aplică şi asupra mărfurilor, al căror export doresc să-1
limiteze ţările respective. Ca exemplu, ar putea servi cazul, cînd este menţinută în ţară materia
primă,
-

Taxele vamale de tranzit - se percep de către stat asupra mărfurilor străine, care

tranzitează teritoriul vamal al ţării respective. Nici această categorie de taxe nu are o răspîndire
prea mare, iar chiar dacă se încasează, nu sunt mari deoarece, în general, tranzitul aduce venituri
însemnate ţărilor, prin care trec mărfurile străine spre ţările importatoare, ca urmare a folosirii
căilor ferate sau a altor mijloace de transport, a porturilor ţării, prin care tranzitează.
După scopul lor taxele vamale, se împart în:
-

Taxe vamale fiscale, adică acele taxe, care se percep cu scopul de a aduce venituri

statului. Taxele vamale fiscale nu constituie o trăsătură caracteristică a politicii comerciale
contemporane, deşi orice taxă vamală are în acelaşi timp o însemnătate fiscală, fiind o sursă de
venituri.
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-

Taxele vamale protecţioniste sunt acele taxe, care au ca principal scop crearea

unei bariere pentru mărfurile străine, prin care se urmăreşte eliminarea concurenţei străine pe
piaţa ţării respective şi înfăptuirea expansiunii pe pieţele externe.
-

Taxele vamale de retorsiune reprezintă răspunsul dat unui alt stat, care impune

restricţii la importul de mărfuri din alt stat.
După modul de percepere, taxele vamale pot fi:
-

Taxe vamale specifice, care constau dintr-o sumă specifică de bani, raportată la o

unitate de măsură, de volum. Aplicarea acestor taxe presupune existenţa unui tarif vamal detaliat,
cu o descriere amănunţită a mărfurilor, ele reprezentînd o sumă fixă, prelevată asupra unităţii
fizice de marfă.
-

Taxe vamale ad-valorem se stabilesc sub forma unui procent din valoarea mărfii.

Aceste taxe vamale “au avantaj că nu necesită un tarif vamal prea detaliat”, iar din punct de
vedere al veniturilor bugetare, acestea se aliniază în mod automat asupra preţurilor.
-

Taxe vamale alternative se stabilesc în funcţie de preţul mărfii respective pe piaţa

internă.
-

Taxe vamale compuse (mixte) sunt o combinaţie între o taxă ad-valorem şi una

specifică şi se aplică prin însumare acestora.
-

Taxele vamale sezoniere sunt practicate de Ţările Europene în cadrul politicii

agrare. Practicarea unor taxe vamale mari se face la începutul recoltei, pentru a proteja producţia,
iar în perioada de vîrf aceste taxe sunt mici şi favorizează importul.
În funcţie de modul de stabilire, deosebim următoarele categorii de taxe:
-

taxele vamale autonome – se aplică statelor, cărora nu li se acordă clauza naţiunii

celei mai favorizate;
-

taxe vamale convenţionale – se aplică produselor din statele cărora li se acordă

clauza naţiunii celei mai favorizate;
-

taxe vamale preferenţiale – se aplică produselor din ţările cărora li se acordă

preferinţe;
-

taxe vamale de retorsiune – se aplică produselor din ţările care au discriminat

exportul din ţara dată.
Conform art. 3 din Codul vamal al Republicii Moldova deosebim următoarele categorii
de taxe vamale:
1) Ad-valorem - se calculează în procente faţă de valoarea mărfii în vamă.
2) Specifică - se calculează în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă.
3) Combinată - îmbină taxele ad-valorem şi specifice în una singură.
4) Excepţională – care la rîndul ei se divizează în:
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- taxa specială - aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine autohtonă, la
introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii, care
cauzează sau pot cauza prejudicia materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni.
- taxa antidumping - percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la
preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sunt lezate
interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri
identice sau similare, ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de
mărfuri identice sau similare.
- taxa compensatorie - se aplică în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor la
producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sunt lezate
interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri
identice sau similare, ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de
mărfuri identice sau similare.
Taxa vamală reprezintă o plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la
introducerea sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal. Modul de aplicare al ei este
reglementat de Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997.
Taxa pe valoare adăugată
Prin Taxă pe valoarea adăugată în sensul dreptului vamal înţelegem impozitul general de
stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor
impozabile importate în Republica Moldova.
Subiecţii impozabili sînt persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia
persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte
limita stabilită de legislaţia în vigoare, precum şi persoanele juridice şi fizice care importă
servicii.
La moment în R. Moldova avem următoarele cote ale T.V.A.:
a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor
importate pe teritoriul Republicii Moldova;
b) cote reduse în mărime de:
– 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600,
190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200); la
medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, importate pe teritoriul Republicii Moldova, la
mărfurile, importate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006
20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822
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00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32,
9018 39 000; la zahărul din sfeclă de zahăr importat pe teritoriul ţării;
– 6% - la gazele naturale şi gazele lichefiate.
– cota zero se aplică mărfurilor şi serviciilor pentru export, precum şi la toate tipurile de
transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, importului pe teritoriul
republicii a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice sau
altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal de către
membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi de către membrii
familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, mărfurile, serviciile livrate în
zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona
economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică
liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către
rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;
Cît priveşte valoarea impozabilă a mărfurilor importate, aceasta constituie valoarea lor
vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care
urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia T.V.A.
Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de
întreprinzător achită T.V.A. pînă la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale, adică pînă la
momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele fizice care
importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare depăşeşte limita stabilită de legislaţia
în vigoare, achită T.V.A. în momentul controlului vamal al bagajului şi numai în măsura în care
valoarea depăşeşte limita stabilită.
T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor şi serviciilor efectuate de către subiecţii
impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova:
- mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000, 490300000, precum şi
produsele alimentare pentru copii de la poziţiile tarifare 16021000, 20051000, 200710100,
200710910, 200710990;
- energia electrică importată şi livrată către reţelele de distribuţie sau importată de
acestea, cu excepţia serviciilor de transport al energiei electrice importate;
- producţia de carte şi publicaţiile periodice;
- timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
- activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen
de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în
termenele prevăzute de legislaţie.
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- autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324
870331, 870332, 870333);
- utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul
Naţional Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional
Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea
sportivilor de performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a
acestui utilaj, echipament şi atribute de gratificaţie;
- serviciile importate de organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.
De asemenea, T.V.A. nu se aplică:
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit,
transformare sub control vamal, antrepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi
abandon în folosul statului;
b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi
stare;
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară şi produselor
compensatoare după perfecţionarea pasivă, conform reglementărilor vamale.
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, la care
se aplică T.V.A., se restituie, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.
La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, plasate sub destinaţia vamală de
reexport, se restituie suma T.V.A achitată la introducerea acestora pe teritoriul vamal. T.V.A. se
restituie, în modul stabilit într-un termen ce nu va depăşi 5 zile.
T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor importate, destinate acordării de
asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi
pentru importul şi/sau livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul
stabilit de Guvern.
T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.
T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri
necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro. În cazul
în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se
calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu
micşorează valoarea impozabilă a acestora.
Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul
aprobat de Guvern, fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară
mărfurile pentru procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea
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procedurilor vamale, şi cu încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici
cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor
vamale.

Accizele
Prin acciz înţelegem impozitul general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.
Subiecţi ai impunerii cu acciz sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care importă
mărfuri supuse accizelor. Cotele accizelor, se stabilesc:
a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
Mărfurile supuse accizelor, importate pe teritoriul Republicii Moldova, sînt pasibile
marcării obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor
supuse accizelor, pînă la importarea acestora.
Nu sînt marcate obligatoriu cu timbru de acciz:
a) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal,
admitere temporară, magazin duty free;
b) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de
către producător pentru export.
Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum
personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare.
Totodată, accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri supuse accizelor:
a) definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;
b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de
către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în
Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului
diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc
împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.
Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free
şi comercializarea de către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor, precum şi la
introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile
vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de
distrugere, abandon în folosul statului, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import.
Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimul vamal admiterea
temporară.
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Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi
reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare după perfecţionarea
pasivă, conform reglementărilor vamale.
Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de
pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub
destinaţie vamală zonă liberă.
Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică
liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din
restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi
scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei
economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii
economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.
Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal
al Republicii Moldova se supun accizelor.
Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane
juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de
50 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele
se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu
micşorează valoarea impozabilă a acestora.

Taxa pentru proceduri vamale
Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera
activităţii vamale. Taxele

pentru proceduri vamale sînt stabilite în mărimi ad valorem în

dependenţă de valoarea în vamă a mărfurilor şi obiectelor vămuite şi taxe fixe. Taxa pentru
vămuirea mărfurilor şi obiectelor importate/exportate se percepe separat pe fiecare poziţie
tarifară, cu aplicarea cotei în funcţie de regimul sau destinaţia vamală şi valoarea în vamă.
Taxa pentru proceduri vamale se calculează în lei moldoveneşti, la cursul oficial al MDL
faţă de euro stabilit de BNM la ziua înregistrării declaraţiei vamale.
Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxei pentru proceduri vamale este stabilită în
Anexa nr. 2 al Legii cu privire la tariful vamal, conform căreia sunt 21 de servicii acordate de
către organele vamale.
Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport
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Una din condiţiile de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera
vamală este declararea acestora. Prin declarare înţelegem expunerea de date veridice de către
declarant, privind tipul şi cantitatea mărfurilor, despre scopul trecerii mărfurilor peste frontiera
vamală, precum şi alte date necesare pentru efectuarea controlului vamal, a stabilirii şi încasării
plăţilor vamale.
Declararea vamală are loc în următoarele cazuri:
-

cu ocazia trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor şi mijloacelor de transport;

-

cu ocazia solicitării unui alt regim vamal decît cel acordat anterior mărfurilor şi

mijloacelor de transport;
-

în cazul mărfurilor care constituie produse compensatoare, formate în rezultatul

utilizării regimurilor vamale de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă, a mărfurilor
care constituie produse transformate, formate în rezultatul utilizării regimului de transformare
sub control vamal şi a mărfurilor care constituie deşeuri, formate în rezultatul utilizării
destinaţiei vamale de distrugere.
Totodată declararea are un rol important ce ţine de reglementarea tarifară. Primele
raporturi de reglementare tarifară apar în legătură cu trecerea mărfurilor şi mijloacelor de
transport peste frontiera vamală, momentul apariţiei obligaţiei pentru achitarea taxelor vamale
este legat cu primirea declaraţiei vamale de către persoana cu funcţie de răspundere a organului
vamal.
Astfel, legislaţia vamală, leagă apariţia obligaţiei de achitare a plăţilor vamale cu
depunerea nu a oricărui document, ce conţine date despre mărfuri şi mijloacele de transport ce
sunt supuse perfectării vamale şi controlului vamal, dar numai a declaraţiei vamale, în care de
regulă se conţin datele principale despre tranzacţiile economice externe pentru autenticitatea
cărora declarantul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. De asemenea, declararea
prezintă un mare avantaj pentru organele vamale, deoarece ea permite colaboratorilor vamali
alegerea formelor de control al mărfurilor şi mijloacelor de transport ce trec peste frontiera
vamală.
Procedura şi formele declarării
Potrivit art. 175 alin. (1) Cod vamal, mărfurile, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4),
sînt declarate la organul vamal determinat de Serviciul Vamal.
Totodată, locul declarării mărfurilor şi mijloacelor de transport se stabileşte în mod diferit
în funcţie de categoria mărfurilor, precum şi mijlocul de transport utilizat la transportarea
acestora.
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Mărfurile supuse accizelor, ce se importă – se declară, la momentul trecerii frontierei
vamale. Excepţie de la această regulă o constituie cazul:
- introducerii mărfurilor cu ocazia schimbării locului de trai permanent;
- bunuri moştenite, dacă statutul acestora se confirmă în modul stabilit de lege.
Mărfurile nesupuse accizelor – se declară, la organul vamal după competenţa materială şi
teritorială.
Mijloacele de transport, fără încărcătură – se declară, la organele vamale de frontieră;
Mijloacele de transport, destinate transportării pasagerilor se declară la organul vamal de
frontieră;
Navele maritime, fluviale şi aeriene sînt declarate în portul sau aeroportul de plecare sau
de sosire, situate pe teritoriul vamal.
Potrivit art. 176 Cod vamal declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră
în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării
regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care
regimul vamal de tranzit a fost încheiat.
Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă şi în
bagajul de însoţire depun, la trecerea frontierei vamale, declaraţie vamală o dată cu prezentarea
bunurilor.
Pentru unele mărfuri, gazul natural şi a energia electrică importate termenul de declarare
este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de
gestiune.
Termenul legal de depunere a declaraţiei vamale poate fi prelungit de către organul
vamal, în cazuri justificate (de exemplu dacă declarantul nu reuşeşte să adune documentele şi
datele necesare în termenul dat) în baza cererii motivate a declarantului în formă scrisă.
Totodată, termenul de depunere a declaraţiei vamale nu poate să încalce termenul depozitării
provizorii a mărfurilor care este de 20 zile. Dacă termenul expiră în zi nelucrătoare a organului
vamal, ziua expirării acestui termen se consideră următoarea zi lucrătoare a organului vamal.
Dacă declarantul nu poate, din motive obiective, să depună o declaraţie completă, organul
vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, este în drept să-i primească o declaraţie
temporară sau incompletă dacă ea conţine datele principale necesare vămuirii şi dacă datele lipsă
vor fi prezentate în termenul stabilit. În situaţia cînd una şi aceeaşi persoană trece periodic
acelaşi tip de mărfuri şi de mijloace de transport, organul vamal poate să-i permită depunerea
unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de mărfuri şi toate mijloacele de transport
care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă (declaraţie vamală periodică).
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Serviciul Vamal. Organul vamal nu are dreptul să respingă declaraţia vamală. Din momentul
primirii, declaraţia vamală devine act juridic.
La solicitarea declarantului poate fi efectuată rectificarea unei sau mai multor date din
declaraţia pe care a depus-o, acceptată de autoritatea vamală. Nu se poate efectua rectificare dacă
cererea a fost prezentată după ce organul vamal a întreprins una din următoarele acţiuni:
a) a informat declarantul că intenţionează să efectueze controlul fizic al mărfurilor;
b) a constatat inexactitatea datelor a căror rectificare este solicitată;
c) a acordat liberul de vamă.
Conform art. 1811 Cod vamal organul vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declaraţia
vamală. În termenul respectiv organul vamal verifică orice document, registru şi evidenţă
referitoare la mărfurile vămuite sau la operaţiunile comerciale ulterioare aferente acestor
mărfuri. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate,
direct sau indirect, din punct de vedere profesional, în operaţiunile menţionate, sau al oricărei
alte persoane care se află în posesia acestor acte sau deţine informaţii în legătură cu acestea. De
asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor dacă acestea mai există.
În temeiul art. 1812 Cod vamal, la cererea declarantului, organul vamal invalidează
declaraţia deja acceptată dacă declarantul furnizează dovezi că marfa a fost declarată eronat
pentru regimul vamal corespunzător declaraţie sau dacă, în urma unor împrejurări speciale,
plasarea mărfurilor sub regim vamal pentru care acestea au fost declarate nu mai este justificată.
Cît priveşte forma declarării, aceasta este modul de prezentare a informaţiei despre
mărfuri şi mijloace de transport, despre regimul lor vamal şi alte date necesare pentru scopuri
vamale în conformitate cu cerinţele stabilite faţă de ordinea de fixare şi transmitere a lor către
organul vamal.
Conform prevederilor Codului Vamal al Republicii Moldova sunt prevăzute următoarele
forme de declarare:
1. scrisă;
2. verbală;
3. prin acţiune;
4. electronică.
Declarantul, drepturile şi obligaţiile
Subiect al declarării vamale, sau persoana ce are dreptul de a depune declaraţia vamală,
poate fi:
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- declarantul;
- brokerul vamal (reprezentantul declarantului).
Din sensul prevederilor Codului Vamal al Republicii Moldova rezultă că declarant este
persoana care întocmeşte şi depune declaraţia vamală în nume propriu sau persoana în al cărui
nume este întocmită declaraţia vamală de către brokerul vamal sau intermediar.
Potrivit prevederilor art. 177 Cod vamal, în redacţia de pînă la 13 ianuarie 2012 (art. 177
a fost exclus prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012) se numeşte declarant
persoana care declară şi prezintă mărfurile şi mijloacele de transport, care întocmeşte şi depune
declaraţie vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală
de către brokerul vamal sau intermediar.
Noţiunea de declarant este dată în p. 13 al art. 1) Cod vamal, potrivit cărei declarant este
orice persoană care are dreptul de a dispune de mărfuri şi/sau de mijloace de transport, care
întocmeşte declaraţia vamală în numele său sau în al cărei nume este întocmită declaraţia
vamală.
Astfel, se concluzionează că declarant este doar proprietarul mărfurilor care poate face
declaraţia în nume propriu sau prin intermediul brokerului vamal.
La declararea mărfurilor şi efectuarea altor operaţiuni vamale necesare pentru punerea în
circulaţie a mărfurilor, declarantul este în drept:
- pînă la prezentarea declaraţiei vamale, să efectueze, sub supraveghere vamală,
examinarea, măsurarea, cîntărirea mărfurilor şi mijloacelor de transport;
- după prezentarea mărfurilor, titularul de drept asupra acestora sau reprezentantul lui
poate preleva, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre pentru a plasa mărfurile în
regimul vamal respective.
- să asiste la operaţiunile de vămuire, însă la cererea organului vamal aceste persoane
sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă organului vamal.
- să asiste la efectuarea controlului vamal a mărfurilor de către organul vamal.
- să ia cunoştinţă de rezultatele expertizei probelor şi mostrelor mărfurilor declarate.
- să prezinte documentele necesare pentru declararea mărfurilor.
Conform prevederilor Codului Vamal al Republicii Moldova declarantul are următoarele
obligaţii:
1. să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite de Codul
Vamal al Republicii Moldova şi alte acte normative;
2. să prezinte, la cererea organului vamal mărfurile şi mijloacele de transport pe care le
declară;
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3. să prezinte organului vamal documente şi informaţii suplimentare necesare vămuirii.
Astfel, conform prevederilor art. 179 al Codului Vamal al Republicii Moldova, declaraţia
vamală, care se depune la organul vamal, trebuie să fie însoţită de toate documentele necesare
vămuirii. Organul vamal este în drept să ceară informaţii suplimentare, pentru a verifica datele
din declaraţia vamală sau din alte documente prezentate.
4. să plătească drepturile de import sau de export.
5. să acorde asistenţă organului vamal la efectuarea operaţiunilor de vămuire, inclusiv
prin efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare şi a altor operaţiuni.
Declaraţia vamală în detaliu
Orice marfă importată sau exportată de către un agent economic trebuie să fie obiectul
unei declaraţii vamale, chiar dacă este exceptată de la plata drepturilor de import şi export.
Principalul document prin care se efectuează declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport şi
în care se include datele necesare pentru scopuri vamale este declaraţia vamală în detaliu.
În anul 1973, Organizaţia Mondială a Vămilor, a adoptat „Convenţia internaţională
despre simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale” (Convenţia de la KYOTO), în care se
conţine modelul declaraţiei vamale în detaliu. În convenţie, participanţilor li se recomandă
trecerea la modelul standard al declaraţiei vamale. După modelul dat sunt emise formularele
declaraţiilor vamale a majorităţii statelor lumii, inclusiv în R. Moldova.
Declaraţia vamală în detaliu se utilizează pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la
trecerea mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, la fel în cazul schimbării
regimului vamal a mărfurilor. Rolul şi importanţa declaraţiei vamale în detaliu pentru scopurile
vamale este foarte mare. În ea, subiecţii activităţii economice externe expun datele principale
despre mărfuri şi alte date necesare pentru perfectarea vamală.
Noţiunea legală a declaraţiei vamale în detaliu este următoarea: actul unilateral, prin care
o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa
mărfurile într-o procedură vamală. Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce
cuprinde numărul de exemplare corespunzător procedurii vamale şi este format din declaraţia
vamală primară şi, după caz, declaraţiile vamale complementare.
Prin declaraţie vamală primară înţelegem exemplarele declaraţiei vamale în detaliu
utilizate pentru declararea în detaliu a mărfurilor clasificate la un singur cod tarifar; iar declaraţia
vamală complementară este alcătuită din exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate
împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea mărfurilor care se
clasifică la coduri tarifare diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar, prezintă
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caracteristici diferite, în special în ceea ce priveşte originea şi care determină tratamente tarifare
preferenţiale diferite.
Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru:
1) mărfurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale,
a căror valoare în vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 EURO;
2) mărfurile introduse sau scoase în/din teritoriul vamal de persoanele fizice, cu excepţia
subiecţilor antreprenoriatului, atunci cînd la vămuirea acestora se utilizează alt formular;
3) mijloace de plată legale, titluri şi acţiuni;
4) mărfuri în calitate de ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale;
5) mărfuri avînd statut diplomatic sau de rang similar care:
- beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară ori de rang similar (valiza
diplomatică şi valiza consulară);
- constituie cadouri către conducătorul statului sau către membrii Guvernului sau
Parlamentului;
6) următoarele mărfuri pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii
comerciale:
- decoraţii, distincţii şi premii onorifice, insigne şi medalii comemorative;
- echipament de călătorie, provizii şi alte articole, inclusiv echipament sportiv, pentru uz
sau consum personal, care însoţesc, preced sau urmează călătorul;
- trusouri şi articole de nuntă, articole legate de schimbarea locuinţei, amintiri de familie;
- coşciuge, urne funerare, ornamente funerare şi articole pentru întreţinerea mormintelor
şi monumentelor funerare;
-

material publicitar tipărit, instrucţiuni de folosire, liste de preţuri şi alte articole

publicitare;
- produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale, cu excepţia
substanţelor care sunt considerate dopante, steroizilor, combinaţiilor de substanţe ce dau efect
stupefiant sau halucinogen;
- produse folosite în cadrul măsurilor excepţionale luate pentru protecţia mediului sau a
persoanelor;
7) mărfurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum ar fi
dischete, benzi pentru calculatoare, filme, planuri, casete audio şi video, CD-ROM-uri, care sînt
schimbate în scopul furnizării de informaţii, precum şi mărfurile care sînt complementare la o
livrare anterioară, cum ar fi actualizările bazelor de date sau programelor informatice transmise
gratuit;
8) sateliţii destinaţi lansării:
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- la exportul sau importul către locul de lansare în spaţiu;
- în momentul lansării în spaţiu.
9) mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoane rezidente în zonele de
frontieră (traficul de frontieră).
Declaraţia vamală în detaliu se compune, de regulă, dintr-un set de 8 exemplare
consecutive, de la 1 la 8. În cazul folosirii procedeelor informatice se utilizează formularele
alcătuite din seturi a cîte patru exemplare avînd fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6,
2/7, 3/8 şi 4/5.
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu pot fi utilizate :
a) în set complet.
b) în set fracţionat
Setul complet se utilizează numai în situaţia în care legislaţia permite ca pentru toate
etapele unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri din ţara de plecare, tranzit, introducere de
mărfuri în ţara de destinaţie), să fie completate de la expediere toate exemplarele declaraţiei
vamale în detaliu necesare acestor operaţiuni.
Setul fracţionat se utilizează atunci cînd pentru fiecare din etapele unei operaţiuni
complete (expediere de mărfuri, tranzit, introducere de mărfuri) se depun separat seturile de
exemplare ale declaraţiilor vamale aferente fiecărei etape.
Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu au următoarea destinaţie :
a) exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal de expediţie sau export;
b) exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind exportul;
c) exemplarul 3 revine expeditorului sau exportatorului, după acordarea liberului de
vamă;
d) exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi este reţinut de
biroul vamal de destinaţie;
e) exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit pînă la biroul vamal de destinaţie şi
este retrimis biroului vamal de plecare pentru confirmarea încheierii regimului de tranzit;
f) exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import;
g) exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice privind importul;
h) exemplarul 8 revine titularului, după acordarea liberului de vamă.
Datele se înscriu în declaraţia vamală în detaliu în limba de stat.
Completarea declaraţiei vamale se poate face:
- în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic
sau similar, cu completarea de mînă, cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu
cerneală, folosind majuscule;
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- în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin
procedee informatice.
Semnătura olografă a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia
vamală în detaliu atestată cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul original şi
autentic. Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale destinat
biroului vamal.
În declaraţia vamală se include următoarele date necesare:
-

date referitoare la regimul vamal: regimul vamal solicitat, datele ce confirmă

respectarea condiţiilor regimului vamal solicit;
-

date referitoare la declarant, brokerul vamal;

-

date referitoare la mijloacele de transport, ce se utilizează la transportul

internaţional al mărfurilor şi/sau la transportarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova sub control vamal;
-

date referitoare la mărfuri (denumirea, descrierea, codul marfar);

-

denumirea ţării de origine;

-

denumirea ţării exportatoare/(destinaţie);

- descrierea ambalajelor (cantitatea, forma);
- cantitatea în kilograme (masa netă, brută), sau alte unităţi de măsură;
- valoarea în vamă a mărfurilor;
- date referitoare la calculări vamale (drepturile de import/export):
- utilizarea facilităţilor;
- utilizarea preferinţelor tarifare;
- cursul valutar stabilit de Banca Naţională a Republicii Moldova, la ziua depunerii
declaraţiei vamale în scopul calculării taxelor vamale;
- date referitoare la contractul comercial internaţional şi condiţiile lui;
- date referitoare la respectarea restricţiilor stabilite în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova ce reglementează activitatea economică externă;
- date referitoare la producătorul mărfurilor;
- date, ce confirmă respectarea condiţiilor plasării mărfurilor sub regimul vamal solicitat;
- date referitoare la documentele necesare pentru declarare
- date referitoare la persoana ce a întocmit declaraţia;
- data şi locul întocmirii declaraţiei vamale;
În vederea vămuirii mărfurilor, declaraţia vamală în detaliu se depune la organul vamal şi
este însoţită de următoarele documente:
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1. Documentul de transport al mărfurilor, care cuprinde date referitoare la transport.
Acest document este necesar atît pentru a fi făcută dovada că mărfurile au fost preluate în
gestiunea transportatorului şi că urmează a fi exportate din ţară (în cazul exportului), cît şi pentru
a servi la efectuarea controlului cantitativ al mărfurilor supuse vămuirii (la import şi la export)
prin confruntarea datelor înscrise în documentul de transport cu cele din declaraţia vamală în
detaliu.
2. Factura, ori un alt document pe baza căruia se declară valoarea în vamă a mărfurilor.
Factura comercială este emisă de către exportator şi este un document de sinteză deoarece:
permite identificarea mărfurilor vîndute. Este actul primar pe baza căruia se operează evidenţele
atît la exportator, cît şi la importator; este documentul comercial de plată; cuprinde menţiuni
privind condiţia de livrare şi termenul de plată; serveşte la efectuarea formalităţilor vamale.
În ceea ce priveşte conţinutul facturii, aceasta are un antet şi un conţinut. În antet se
precizează: numele şi adresa vînzătorului; date pentru identificarea şi cunoaşterea vînzătorului
(forma juridică, tipul de activitate, nr de telefon, fax, numărul de înregistrare); numele şi adresa
cumpărătorului; data şi numărul facturii; precizarea numărului comenzii în baza căreia se face
livrarea.
În ceea ce priveşte conţinutul facturii, aceasta cuprinde: denumirea comercială a mărfii;
valoarea tranzacţiei, precizîndu-se preţul unitar pe articole şi valoare totală; mijlocul şi
modalităţile de plată; greutăţile brute şi nete ale mărfurilor ce fac obiectul tranzacţiei.
3. Declaraţia de valoare în vamă este un document prin care declarantul confirmă că
valoarea în vamă înscrisă în declaraţia vamală, în facturi sau în documentele de plată este
conformă cu realitatea şi că reprezintă preţul de tranzacţie utilizat în determinarea valorii în
vamă sau a preţului stabilit în conformitate cu una dintre metodele de stabilire a valorii în vamă
enumerate în Legea cu privire la tariful vamal. În declaraţia respectivă trebuie să se înscrie
încadrarea tarifară, valoarea în vamă a mărfurilor şi bunurilor, coeficientul tarifar, cuantumul
taxelor vamale, felul , numărul şi data instrumentului de plată.
4. Packing-list-ul în acest document se specifică modul de ambalare a mărfurilor,
numărul de colete, numărul paletelor, dimensiunea lor, modul în care produsele sunt distribuite
pe acel palet, greutatea pe unitatea de ambalare, greutatea netă totală a produselor de pe acel
palet. Se mai specifică greutatea netă şi brută a mărfurilor transportate, precum şi după caz
valoarea lor.
5. Contractele de vînzare-cumpărare, contractele de leasing şi alte documente care sunt
necesare organelor vamale pentru a putea stabili regimul vamal solicitat de declarant. Astfel de
documente sunt cerute de la caz la caz şi numai în situaţiile în care documentele de transport,
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facturile sau licenţele nu relevă în suficientă măsură care poate fi adevărata destinaţie ce poate fi
acordată mărfurilor care fac obiectul vămuirii.
6. Documentele necesare aplicării unui regim tarifar preferenţial sau a altor măsurii
derogatorii la regimul tarifar de bază, de exemplu certificatul de origine este solicitat în cazurile
de probare a originii mărfurilor la acordarea preferinţelor sau concesiilor tarifare stabilite în
cadrul acordurilor de liber schimb încheiate de RM cu alte ţări..
7. Alte document necesar aplicării dispoziţiilor prevăzute în normele legale specifice care
reglementează importul mărfurilor declarate.
- Licenţele şi autorizaţiile;
- Certificatul de conformitate care atestă că mărfurile importate nu prezintă risc
toxicologic şi ecologic pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător. Prin certificatul dat
se atestă că marfa care face obiectul importului a fost produsă în concordanţă cu specificaţiile
tehnice stipulate în contract. Se eliberează de firma producătoare.
- Certificatul de calitate aici se menţionează că exportatorul a fost verificat şi atestat
pentru fabricarea produsului respectiv în regim de asigurarea calităţii conform standardului de
calitate, precum şi faptul că produsele care fac obiectul facturii şi expediate către importatori
sunt în conformitate cu normele internaţionale de calitate în vigoare.
- Certificatul sanitar-veterinar sau fitosanitar eliberat potrivit legii, pentru transportul de
animale, sau de produse de origine vegetală sau animală. Acestea sunt emise de autorităţile
sanitare din ţara de export şi are rolul de a dovedi că transportul nu prezintă pericol pentru
transmiterea bolilor prin intermediul plantelor şi animalelor sau a produselor din acestea.
Destinaţiile şi regimurile vamale
Prin noţiunea de destinaţie vamală înţelegem plasarea mărfurilor sub un regim vamal,
plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, distrugerea sau abandonul
lor în favoarea statului.
Legislaţia vamală prevede expres, că: „Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport
peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate”.
Prin regim vamal înţelegem totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul
mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de
destinaţia mărfurilor. Orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a
mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă.
Articolul 23 din Codul vamal stabileşte următoarele regimuri vamale:
1) regimuri vamale definitive:
a) import;
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b) export;
2) regimuri vamale suspensive:
a) tranzit;
b) antrepozit vamal;
c) perfecţionare activă;
d) transformare sub control vamal;
e) admitere temporară;
f) perfecţionare pasivă.
Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute de legislaţie sau
să renunţe la el (în schimbul unui alt regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi
destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport.
Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect
suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export. Organele vamale
autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura
supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea
regimului vamal suspensiv sunt suportate de titularul operaţiunii.
Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi
încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate
fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul
vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul
termenului acordat iniţial.
În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale au dreptul să solicite
constituirea unei garanţii pentru a se asigura achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea.
Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului, se încheie prin plasarea sub o altă
destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.
Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul
operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat.
În cadrul regimurilor vamale suspensive se definesc regimurile vamale cu impact
economic şi anume:
a) antrepozit vamal;
b) perfecţionare activă;
c) transformare sub control vamal;
d) admitere temporară;
e) perfecţionare pasivă.
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Regimurile vamale economice sunt acele regimuri care sunt destinate de a favoriza
activitatea economică externă, a facilita schimbul de mărfuri, crearea unei anturaj concurenţial
normal pentru agenţii economici, bazându-se pe suspendarea (totală sau parţială) de la
perceperea taxelor vamale, impozitelor, precum şi neaplicarea în privinţa mărfurilor plasate sub
aceste regimuri a măsurilor de politică economică.
Regimurile vamale economice sunt clasificate în:
-

regimurile vamale economice legate de activitatea comercială (regimul de

antrepozit vamal şi admitere temporară);
-

regimurile vamale economice legate de activitatea industrială (regimul de

perfecţionarea activă, perfecţionarea pasivă şi transformare sub supraveghere vamală).
În ce priveşte destinaţiile vamale la acestea se atribuie:
-

zona liberă;

-

magazinul duty-free;

-

reexportul;

-

distrugerea;

-

abandonul în favoarea statului.

Regimurile vamale definitive
Principalul regim vamal în Republica Moldova este importul, prin care înţelegem intrarea
pe teritoriul vamal a mărfurilor străine, în vederea introducerii lor în circuitul economic, după
efectuarea formalităţilor vamale şi plata drepturilor de import.
În R. Moldova importul de mărfuri este liberalizat. Totuşi, anumite categorii de mărfuri
sunt supuse unor restricţii cantitative, sau supuse regimului de control în conformitate cu
angajamentele internaţionale asumate. Agenţii economici sunt obligaţi să realizeze importul de
mărfuri în concordanţă cu obiectul lor de activitate şi să ia măsurile necesare pentru vămuirea
mărfurilor în vederea introducerii acestora în circuitul economic. Astfel, ei sunt obligaţi să
declare şi să prezinte mărfurile în vamă, depunând totodată documentele de vămuire. Organele
vamale realizează, în cadrul regimului vamal de import definitiv următoarele activităţi:
-

vămuirea mărfurilor;

-

încasarea plăţilor vamale;

-

aplicarea măsurilor de politică economică a R. Moldova.

Conform Codului Vamal importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe
teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite
drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică. Statutul mărfurilor străine
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puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor
autohtone după acordarea liberului de vamă.
Pentru importul unor categorii de mărfuri poate fi stabilit tratamentul tarifar preferenţial
prin care înţelegem o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul
unui contingent cantitativ sau valoric.
De asemenea, de tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în
funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este
parte.
În vederea aplicării tratamentului tarifar preferenţial organul vamal constată originea
mărfurilor pe baza următoarelor criterii:
a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară;
b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară.
În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din
cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea
celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar
preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus
prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care
Republica Moldova este parte.
Pot avea loc cazuri cînd mărfurilor autohtone sunt reintroduse pe teritoriul vamal, după
ce au fost exportate şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani cu scutirea
de drepturile de import la solicitarea persoanei interesate.
Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără
obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu. Sînt admise la export mărfurile produse în ţară,
precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt
supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.
Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de
politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte
normative.
Exportator este considerată acea persoană în numele căreia este făcută declaraţia de
export şi care este fie proprietarul mărfurilor ce se exportă, fie o persoană învestită cu drept de
înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este înregistrată declaraţia vamală de export.
Exportatorul este obligat să depună o declaraţie vamală de export pentru mărfurile pe care
intenţionează să le exporte, fie la biroul vamal în raza de activitate a căruia se află sediul lui, fie
la biroul vamal în raza de activitate a căruia se află locul de încărcare a mărfurilor pentru export.
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În cazuri temeinic justificate, declaraţia vamală de export poate fi depusă şi la un birou
vamal de frontieră.
Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile exportate să fie scoase de pe
teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de
export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
Dacă mărfurile care au primit liberul de vamă la export din anumite motive nu părăsesc
teritoriul vamal al Republicii Moldova, exportatorul este obligat să informeze imediat biroul
vamal de export. În acest caz exemplarul trei, în original, al declaraţiei vamale se înapoiază
biroului vamal respectiv care va proceda la anularea lui.
Mărfurile destinate exportului, controlate şi vămuite în interiorul ţării se supun
controlului vamal la frontieră, unde este verificat numai numărul, seria şi integritatea sigiliilor
aplicate, pe baza documentului de export. Se supun controlului vamal de frontieră obligatoriu, la
exportul din R. Moldova:
-

mijloacele de transport şi coletele destinate exportului, vămuite în interiorul ţării,

sosite la frontieră fără sigilii, sau acestea sunt deteriorate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu
corespund celor menţionate în documentele de însoţire a mărfii;
-

mijloacele de transport care nu îndeplinesc condiţiile de sigilare;

-

mijloacele de transport în care sunt suspecţii că se află şi alte bunuri decât cele

prevăzute în documente.
Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în
ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub
o altă destinaţie vamală, dar să nu depăşească 3 ani. Serviciul Vamal, la solicitarea titularului
operaţiunii, în cazuri excepţionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial de
reintroducere a mărfurilor.

Regimurile vamale suspensive
Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub
supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de
export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Timpul tranzitului se stabileşte de
organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale.
Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional. Tranzitul este internaţional
atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de
frontieră. Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în
procedura de tranzit este organ vamal intern.
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Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc
operaţiunea de tranzit. Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi
introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia
naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.
Titularul de tranzit este obligat să depună la biroul vamal de plecare, direct sau prin
reprezentant, o declaraţie vamală de tranzit.
Atunci cînd tranzitul se efectuează potrivit convenţiilor internaţionale la care Republica
Moldova este parte, organul vamal acceptă formularele de tranzit internaţional fără să mai
solicite întocmirea de documente interne.
Declaraţia vamală de tranzit este însoţită de specificaţii, facturi sau de alte documente din
care să rezulte valoarea şi datele de identificare a mărfurilor tranzitate. Biroul vamal de plecare
acordă regimul de tranzit vamal dacă datele înscrise în declaraţia vamală de tranzit corespund cu
cele din documentele de transport şi din celelalte documente.
Pentru plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească
următoarele condiţii:
a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal
de plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu
poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul
vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a
mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu
însoţire vamală. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
Pentru trimiterile poştale internaţionale nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit şi nu se
garantează obligaţia vamală. În acest caz, borderoul întocmit de organul vamal înlocuieşte
documentul de tranzit, iar răspunzătoare de parvenirea mărfurilor la destinaţie sînt organele
poştale.
Nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit şi nu se garantează obligaţia vamală pentru
mărfurile transportate pe calea aerului şi pe apă. Răspunderea cu privire la marfa tranzitată
revine transportatorului. De asemenea, nu se îndeplinesc formalităţi de tranzit pentru mărfurile în
stare lichidă sau gazoasă transportate prin conducte, precum şi pentru curentul electric. În acest
caz, răspunderea cu privire la mărfurile tranzitate revine persoanei juridice care administrează
instalaţia de transport. Ca excepţie, pentru gazul natural care tranzitează teritoriul Republicii
Moldova avînd ca destinaţie o ţară terţă se va depune o declaraţie vamală de tranzit, lunar, pînă
la data de 20 a lunii, pentru cantitatea de gaz tranzitată în cursul lunii precedente.
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Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu
documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor
naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi
descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre
intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul
vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de
transport.
Regimul vamal de antrepozit vamal este regimul care permite depozitarea într-un
antrepozit a mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi
fără aplicarea măsurilor de politică economică în perioada de depozitare. Mărfurile autohtone
destinate exportului în conformitate cu regimul vamal de export pot fi plasate în antrepozit pe o
perioadă aprobată de organele vamale, beneficiind de facilităţile acordate de legislaţia vamală.
Antrepozitul vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea
acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor
de politică economică, precum şi a mărfurilor autohtone destinate exportului. Sub regimul de
antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau
scoase de pe teritoriul vamal.
Mărfurile care pot altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare
trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
Antrepozitul vamal poate fi antrepozit public sau antrepozit privat. Antrepozitul
vamal public este destinat depozitării de mărfuri de către orice persoană, iar cel privat este
destinat, exclusiv, depozitării mărfurilor proprietarului antrepozitului. Antrepozitul vamal este
considerat zonă de control vamal. Teritoriul aferent antrepozitului vamal se consideră, de
asemenea, zonă de supraveghere vamală.
În incinta antrepozitului vamal şi în teritoriul aferent nu se permite efectuarea de
operaţiuni de producţie ori de comercializare a mărfurilor antrepozitate, cu excepţia celor
autorizate de organele vamale.
Antrepozitele vamale se clasifică după cum urmează:
-

antrepozit public de tip A, în care depozitul şi mărfurile sînt sub răspunderea

deţinătorului antrepozitului;
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-

antrepozit public de tip B, în care mărfurile antrepozitate sînt sub responsabilitatea

fiecărui depozitar;
-

antrepozit privat de tip C, în care deţinătorul antrepozitului este şi depozitar al

mărfurilor;
-

antrepozit public de tip D, care este cel gestionat de organele vamale.

Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit antrepozitar, este persoana juridică care
administrează şi gestionează antrepozitul vamal. Depozitar este titularul declaraţiei vamale de
antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.
Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite
în autorizaţie;
b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora
de sub controlul vamal;
c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii
de către Serviciul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează
el însuşi antrepozitul vamal. În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie
să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei,
în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare. Autorizaţia de
antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
Mărfurile se pot afla în regimul vamal de antrepozitare pe un termen ce nu depăşeşte
termenul de depozitare prevăzut în autorizaţie. La expirarea termenului dat, mărfurile urmează să
fie plasate sub un alt regim sau destinaţie vamală ori pot fi transferate la un alt antrepozit vamal,
dacă autorizarea antrepozitului nu a fost prelungită de Serviciul Vamal. Mărfurile care au termen
limitat de valabilitate, folosire sau comercializare trebuie plasate într-un alt regim sau destinaţie
vamală, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor.
Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
a) de asigurare a integrităţii lor;
b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare şi transportare (ambalare,
marcare, încărcare, descărcare etc.).
Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot
modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate. Operaţiunile indicate pot fi efectuate de
către titularul mărfurilor numai cu autorizarea organelor vamale.
În scopul asigurării controlului vamal, antrepozitul vamal trebuie să fie astfel amenajat
încît să permită accesul în depozit numai persoanelor în drept.
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Biroul vamal în raza de activitate a căruia a fost creat antrepozitul vamal ţine evidenţa şi
prezintă Serviciului Vamal, în modul stabilit, informaţiile necesare despre activitatea
antrepozitului în cauză.
Perfecţionarea activă. Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele
mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de
prelucrare:
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse
compensatoare fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică
economică;
b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal
sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se
efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează
perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia. Autorizaţia de
perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova. Organele
vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate
sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie vamală. La stabilirea acestui termen se va ţine
seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor
compensatoare.
Autorizarea regimului se acordă numai în cazul în care solicitantul poate demonstra că
are intenţia efectivă de a reexporta produsele compensatoare principale de pe teritoriul
Republicii Moldova. Atunci cînd în urma procesului de perfecţionare activă rezultă produse
compensatoare secundare a căror punere în liberă circulaţie ori distrugere pe teritoriul Republicii
Moldova este interzisă prin reglementări legale, autorizaţia se acordă numai dacă solicitantul
acesteia se obligă, în scris, organelor vamale să le exporte pînă la expirarea termenului de
reexport stabilit în autorizaţie, prezentînd în acest sens şi acordul organelor competente din ţara
de destinaţie.
Prin produse compensatoare principale înţelegem acele produse compensatoare pentru
obţinerea cărora s-a autorizat regimul de perfecţionare activă. Produsele compensatoare
secundare sunt produsele compensatoare, altele decît produsele compensatoare principale, care
sînt un produs derivat, rezultat în mod necesar din operaţiunea de transformare.
Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează de către biroul vamal din raza de
activitate a solicitantului în baza cererii-tip. Perioada de valabilitate a autorizaţiei se stabileşte de
către organul vamal în funcţie de condiţiile şi necesităţile specifice ale solicitantului.
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În cazul în care perioada de valabilitate depăşeşte 2 ani, condiţiile pe baza cărora a fost
eliberată autorizaţia se revizuiesc periodic la intervale precizate în autorizaţie. La eliberarea
autorizaţiei, organele vamale specifică perioada în care produsele compensatoare trebuie
reexportate, luînd în considerare timpul necesar desfăşurării operaţiunilor de transformare
indicate în autorizaţie pentru o anumită cantitate de mărfuri, cantitatea mărfurilor de import
autorizate să intre în regim şi timpul necesar pentru atribuirea unei destinaţii vamale produselor
compensatoare.
Încheierea regimului de perfecţionare activă. Regimul de perfecţionare activă în sistemul
cu suspendare de la drepturile de import se încheie, pentru mărfurile străine, cînd produsele
compensatoare sau mărfurile în aceeaşi stare sînt plasate sub o nouă destinaţie vamală aprobată
de organul vamal. La plasarea sub o nouă destinaţie vamală a produselor compensatoare, atît a
celor principale, cît şi a celor secundare, organele vamale vor aplica măsurile de politică
economică prevăzute de legislaţia în vigoare. Declaraţia vamală de încheiere a regimului de
perfecţionare activă pentru produsele compensatoare sau pentru mărfurile străine se depune la
biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea sau la un alt birou vamal stabilit prin autorizaţie.
Transformarea sub control vamal. Regimul de transformare sub control vamal permite ca
mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică
natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică
economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu
plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care
efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia. Autorizaţia de
transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova
în cazul cînd:
a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat
pînă la plasarea lor sub regim vamal;
c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind
originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi
menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în
mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).
Nu poate fi autorizată plasarea în regim de transformare sub control vamal atunci cînd
prin utilizarea acestuia s-ar eluda regulile de origine şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor
importate.
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Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie
să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui
termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare
sub altă destinaţie vamală a produselor transformate. Organele vamale pot prelungi acest termen
în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
Încheierea regimului de transformare sub control vamal se face de titularul autorizaţiei
prin declaraţia vamală în detaliu, la întocmirea căreia se ţine seama de cantitatea mărfurilor
străine corespunzătoare produselor transformate, prin aplicarea ratei de randament, precum şi de
cantitatea mărfurilor străine rămase în starea iniţială, care urmează să facă obiectul unei alte
destinaţii vamale.35
Admiterea temporară. Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe
teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără
aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi
stare, cu excepţia uzurii lor normale.
Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile trebuie să rămînă în
proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate,subînchiriate, date în comodat,
gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît
cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale
de punere în liberă circulaţie.
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor care pot fi
identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova. Organele vamale
stabilesc termenul în care mărfurile de import trebuie să fie reexportate sau să li se atribuie o altă
destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor sub
regimul de admitere temporară. În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea
argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul respectiv pentru a permite utilizarea
autorizată a mărfurilor. Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a
mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în
funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 7 ani.
Bunurile plasate în regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata
drepturilor de import sînt exceptate de la garantarea obligaţiei vamale. Totuşi, atunci cînd prin
natura sau cantitatea lor bunurile sînt susceptibile de a fi înstrăinate pe teritoriul Republicii
Moldova, organul vamal poate solicita depunerea unei garanţii care să asigure plata eventualelor
drepturi de import.
Mărfurile aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie
numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se
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determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub
regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi
cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
Conform legislaţiei vamale procedura de plasare a mărfurilor în regim vamal de admitere
temporară se împarte în:
1) Admiterea temporară de mărfuri, altele decît mijloacele de transport;
2) Admiterea temporară a mijloacelor de transport
La prima categorie de atribuie:
1) Materialul profesional, care se admite temporar cu suspendare totală de la plata
drepturilor de import. Regimul de admitere temporară în cazul dat se acordă numai dacă
materialul profesional întruneşte următoarele condiţii:
a) este deţinut de o persoană nerezidentă;
b) este utilizat exclusiv de către persoana care se află temporar pe teritoriul Republicii
Moldova.
2) Mărfuri destinate prezentării sau utilizării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte
manifestări similare.
3) Mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural.
4) Alte cazuri de admitere temporară cu scutire de drepturi de import.
La cea de a doua categorie se atribuie:
1) Admiterea temporară a mijloacelor de transport rutier.
Plasarea în regim de admitere temporară se acordă cu condiţia ca vehiculele să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie introduse de către o persoană nerezidentă sau de către un reprezentant al său;
b) să fie folosite în scopuri comerciale de către această persoană sau de un reprezentant al
său;
c) să fie înmatriculate în afara teritoriului Republicii Moldova pe numele unei persoane
stabilite în afara acestui teritoriu. Totuşi, în cazul în care vehiculele nu sînt înmatriculate,
condiţia de mai sus se consideră îndeplinită dacă vehiculele respective aparţin unei persoane
nerezidente; şi
d) să fie folosite exclusiv pentru transportul care începe sau se încheie în afara teritoriului
Republicii Moldova.
2) Admiterea temporară a mijloacelor de transport feroviar.
În cazul dat regimul de admitere temporară menţionat se acordă cu condiţia ca mijloacele
de transport feroviar:
a) să aparţină unei persoane nerezidente;
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b) să fie înmatriculate pe o reţea feroviară din afara teritoriului Republicii Moldova.
3) Admiterea temporară a mijloacelor de transport aerian;
4) Admiterea temporară a mijloace de transport pe mare sau pe căi navigabile;
5) Admiterea temporară a paleţilor şi containerelor;
6) Admiterea temporară a pieselor de schimb, accesorii şi echipament uzual.
Perfecţionarea pasivă. Conform Codului Vamal perfecţionarea pasivă este un regim
vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori sub supraveghere vamală în regim de
perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii
Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de
drepturile de import. Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage
aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri.
Operaţiunile de perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea
măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.
Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua
operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.
Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:
a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru
exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;
b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu
exonerarea totală de drepturile de import – pînă la expirarea termenelor de exonerare;
c) alte mărfuri, în cazurile prevăzute de legislaţie.
Regimul de perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate
de organul vamal, conform legislaţiei.
Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica
Moldova sub următoarele condiţii:
a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din
mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;
b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.
În vederea autorizării regimului, organele vamale trebuie să se asigure că mărfurile de
export temporar vor putea fi identificate în produsele compensatoare importate, recurgînd în
special la următoarele:
a) declararea sau descrierea marcajelor speciale sau a seriei de fabricaţie;
b) aplicarea de sigilii, ştampile sau alte marcaje distinctive;
c) prelevarea de mostre, ilustraţii sau descrieri tehnice;
d) efectuarea de analize;
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e) verificarea documentelor justificative referitoare la tranzacţia respectivă (precum
contracte, corespondenţă comercială sau facturi), care demonstrează cu claritate că produsele
compensatoare urmează să fie prelucrate din mărfuri de export temporar.
Totodată, organele vamale fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi
reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare
pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul
vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.
Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu
restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă
produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal.
Produsele compensatoare provenite din regimul vamal de export pot fi exonerate, total
sau parţial, de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt
importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă.
Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau
nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă
răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor
compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de
resort al ţării respective.
Alte destinaţii vamale
Zona liberă. În zonele libere mărfurile străine sînt plasate şi utilizate fără plata drepturilor
de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, iar mărfurile autohtone sînt introduse
în acel teritoriu cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul de export. Zonele libere sînt
părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic,
delimitate pe întreg perimetrul lor, şi pot fi alcătuite din subzone – părţi izolate teritorial de restul
zonelor libere.
Mărfurile care se introduc sau se scot din zonele libere sînt supuse declarării. În interiorul
zonelor libere mărfurile se transmit de la un rezident la altul fără depunerea declaraţiei vamale,
cu întocmirea actului de predare-primire şi cu informarea respectivă a organului vamal.
Mărfurile vămuite la export pe teritoriul vamal al Republicii Moldova care sînt plasate în
zonele libere în vederea simplei depozitări se pot afla în acest teritoriu pe o perioadă de cel mult
şase luni.
În zonele libere pot fi introduse mărfuri străine şi autohtone în vederea producţiei,
prelucrării şi transformării lor şi a plasării ulterioare în alte regimuri sau destinaţii vamale.
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Vămuirea mărfurilor introduse sau scoase din zonele libere se efectuează în baza
declaraţiei vamale.
Organul vamal va autoriza intrarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport în zonele
libere numai după:
a) controlul documentelor vamale ce confirmă dreptul de intrare a mărfurilor în zona
liberă, precum şi a documentelor de însoţire a mărfurilor;
b) controlul vamal al mijloacelor de transport şi al mărfurilor transportate, în vederea
prevenirii plasării în zona liberă a substanţelor şi mărfurilor prohibite la introducerea acestora pe
teritoriul Republicii Moldova.
Formalităţile vamale se efectuează numai la biroul vamal care deserveşte zona liberă,
prin depunerea declaraţiei de plasare. Rezidenţii zonei libere sînt obligaţi să ţină evidenţa
mărfurilor introduse sau scoase, precum şi a mărfurilor fabricate, prelucrate, transformate,
stocate, cumpărate sau comercializate în zonă şi să prezinte organului vamal raportul privind
aceste mărfuri, în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal.
Rezidenţii zonelor libere care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în aceste zone
prezintă cel puţin o dată în lună un raport cu privire la aceste mărfuri.
În zonele libere este interzisă activitatea agenţilor economici care nu au statut de rezidenţi
ai acestor zone şi care nu au autorizaţie de activitate.
Circulaţia mărfurilor de la birourile vamale de frontieră către zonele libere şi invers se
efectuează în regim vamal de tranzit.
Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără
aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile
internaţionale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat.
Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea
drepturilor de import. În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor
prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal şi de a fi comercializate în Republica
Moldova.
Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub
regimul vamal de export.
Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine licenţă, eliberată de
Camera de Licenţiere, cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru comercializarea
mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.
Cît priveşte condiţiile de activitate magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele
punctului de control al paşapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, iar
amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:
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a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc spre o destinaţie internaţională;
b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de
organele vamale.
Aprovizionarea cu mărfuri străine a magazinelor duty-free se poate face:
a) direct din străinătate;
b) din zonele libere;
c) din ţară, atunci cînd mărfurile se află în regim vamal de antrepozitare.
Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamală.
Transferul mărfurilor de la un magazin duty-free la un alt magazin duty-free este permis numai
cu acordul organului vamal, cu utilizarea procedurii prevăzute pentru transferul mărfurilor
dintr-un antrepozit în altul.
Mărfurile admise la vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în
cantităţi destinate uzului personal. Preţurile de vînzare ale produselor sunt exprimate în dolari
S.U.A. şi/sau în euro.
Magazinele duty-free au obligaţia să efectueze controlul zilnic al intrărilor şi ieşirilor de
mărfuri şi să consemneze rezultatele într-un registru sigilat de biroul vamal.
Amplasarea magazinelor duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, precum şi
construcţia acestora nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu au această
calitate.
Vînzările de mărfuri din magazinele duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se
pot face numai pe baza carnetelor de identitate “CD” eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
şi Integrării Europene.
Reprezentanţele diplomatice pot cumpăra mărfuri din magazinele duty-free pentru
deservirea corpului diplomatic pe bază de comenzi întocmite în 3 exemplare. După onorarea
parţială sau totală a comenzii magazinul va confirma, sub semnătura persoanei abilitate, pe cele
trei exemplare, felul şi cantitatea mărfurilor vîndute.
Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de
transport străine, plasate anterior într-un regim vamal suspensiv, de pe teritoriul vamal fără
perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Formalităţile
vamale aplicate în cadrul reexportului sunt aceleaşi ca şi pentru exportul mărfurilor.
În cazul în care mărfurile plasate sub un regim vamal cu impact economic pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova sînt destinate reexportului, se depune o declaraţie vamală de
reexport. De asemenea, se depune o declaraţie de reexport în cazul mărfurilor străine transportate
în procedură de tranzit la un birou vamal de destinaţie şi care, din anumite considerente, se
returnează înainte de vămuire expeditorului sau în orice alt loc indicat de acesta.
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Distrugerea mărfurilor străine trebuie să facă obiectul unei înştiinţări prealabile a
organelor vamale. Comunicarea distrugerii mărfurilor se face în scris şi este semnată de către
persoana interesată. Persoana care a solicitat destinaţia vamală “distrugere” a mărfurilor poartă
răspundere pentru:
a) legalitatea cererii depuse pentru acordarea destinaţiei date;
b) angajamentele asumate faţă de terţi la anunţarea destinaţiei date;
c) organizarea procesului de distrugere a mărfurilor.
În destinaţia vamală "distrugere" pot fi plasate mărfurile străine introduse pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova şi plasate anterior în unul din următoarele destinaţii vamale:
tranzit, antrepozit vamal, magazin duty-free, perfecţionare activă cu suspendare, transformare
sub control vamal, admitere temporară, zonă liberă.
În cazuri excepţionale şi temeinic justificate, pot fi plasate în destinaţia vamală
"distrugere" mărfurile străine introduse în teritoriul vamal al Republicii Moldova, care nu au fost
plasate în nici o destinaţie vamală.
Distrugerea se poate efectua prin următoarele metode: termice, chimice, mecanice sau
prin alte procedee care pot fi utilizate concomitent sau succesiv.
În dependenţă de metoda aplicată în urma distrugerii se pot forma deşeuri utilizabile,
precum şi deşeuri inutilizabile.
Deşeurilor sau resturilor care rezultă din distrugere li se atribuie destinaţia sau utilizarea
prevăzută de vamă pentru mărfurile străine, ţinînd seama de măsurile de politică economică. Pînă
la atribuirea unei alte destinaţii vamale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.
Deşeuri utilizabile sunt acele mărfuri care se formează în rezultatul distrugerii şi care au
valoare economică, reieşind din faptul că pot fi utilizate în calitate de materie primă.
Deşeuri inutilizabile mărfurile care nu au valoare economică şi nu pot fi utilizate.
Nu pot fi plasate în destinaţia vamală "distrugere":
a) mărfurile sechestrate în cazurile intentate pentru fapte de contrabandă şi de încălcare a
regulilor vamale sau pentru comiterea altor fraude legale;
b) substanţele radioactive şi deşeurile nocive;
c) valorile culturale;
d) mărfurile care nu sînt în dispoziţia declarantului.
e) mărfurile aflate în circulaţie liberă.
Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor în destinaţia vamală
"distrugere" în cazul în care:
a) distrugerea lor poate cauza prejudiciu oamenilor şi mediului înconjurător;
b) distrugerea comportă cheltuieli din partea statului;
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c) organul vamal nu are posibilitate să verifice dacă mărfurile au fost realmente distruse.
Distrugerea mărfurilor se efectuează cu participarea reprezentantului Serviciului Vamal şi
a factorului de decizie al organului vamal în care au fost declarate mărfurile. După distrugerea
mărfurilor se întocmeşte un act de distrugere a mărfurilor după modelul stabilit.
Abandonul în favoarea statului este destinaţia în care o persoană renunţă la mărfuri în
folosul statului fără perceperea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de
politică economică. Solicitantul destinaţiei date suportă toate cheltuielile legate de păstrare şi
transportare a mărfurilor, precum şi alte cheltuieli apărute.
În destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" pot fi plasate:
a) mărfurile străine introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova care anterior nu
au fost plasate într-o anumită destinaţie vamală şi au o valoare comercială;
b) mărfurile plasate anterior într-o careva destinaţie vamală (cu excepţia exportului şi
importului definitiv) şi au o valoare comercială.
În destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" nu pot fi plasate:
a) mărfurile prohibite importului în teritoriul vamal al Republicii Moldova;
b) mărfurile aflate în circulaţie liberă;
c) mărfurile care nu au o valoare comercială.
Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală "abandon în favoarea statului" se efectuează
numai cu acordul în scris al organului vamal. Autorizaţia pentru plasarea mărfurilor în destinaţia
vamală "abandon în favoarea statului" se acordă de către biroul vamal în baza cererii depuse de
solicitant.
Mărfurile plasate în destinaţia vamală menţionată se transmit biroului vamal în baza
actului de predare-primire a mărfurilor. Supravegherea vamală a mărfurilor plasate în destinaţia
vamală "abandon în favoarea statului" se încheie o dată cu trecerea mărfurilor în posesia statului.
Mărfurile trecute în proprietatea statului sînt luate la evidenţă de biroul vamal şi se transmit
pentru a fi gestionate de către organele competente. Organele vamale întreprind măsuri de
asigurare a integrităţii mărfurilor plasate în destinaţia vamală dată pînă la predarea acestora către
organele competente de gestiunea proprietăţii de stat.
Valoarea în vamă a mărfurilor
Aplicarea tarifului vamal, eficienţa măsurilor tarifare de reglementare a activităţii
comerciale externe, armonizarea lor şi corespunderea regulilor şi normelor internaţionale, este
determinat de acele reguli care stabilesc ordinea de determinare a bazei de calcul a plăţilor
vamale, adică depind de acea valoare a mărfii, care se utilizează în calitate de bază impozabilă,
respectiv valoarea mărfii în vamă.
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Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile
introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.38 Modul de aplicare a sistemului de determinare a
valorii în vamă a mărfurilor se stabileşte de către Guvern în baza prevederilor Legii cu privire la
tariful vamal şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Funcţiile valorii în vamă sunt cele menţionate mai jos:
A. Baza de calcul pentru taxele vamale şi pentru alte taxe cu caracter fiscal.
Această funcţie este expres stabilită în Codul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, în
conformitate cu art. 122 din CV al Republicii Moldova, valoarea în vamă a mărfurilor constituie
baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe valoare adăugată, a accizului şi a taxei pentru proceduri
vamale.
Reprezentând baza de calcul a taxelor vamale, valoarea în vamă este compusă din
următoarele elemente:
-

Preţul mărfii efectiv plătit sau de plătit.

-

Cheltuieli de transport.

-

Costul ambalajelor. Dacă cumpărătorul trebuie să plătească pentru ca marfa să fie

ambalată într-un mod special şi dacă vânzătorul nu a inclus această cheltuială în preţul său de
vânzare, iar acest cost este facturat separat de cumpărător sau este plătit unei alte persoane sau
este efectuat chiar de cumpărător, acest element trebuie semnalat vămii pentru determinarea
valorii în vamă.
-

Aporturile. Prin această categorie de cheltuieli se înţeleg toate elementele care

sunt furnizate la un preţ redus sau fără plată vânzătorul sau fabricantului în măsura în care preţul
efectiv plătit nu include aceste cheltuieli. Spre exemplu: materii prime, etichete, utilaje, matriţe,
forme, piese de schimb. Aceste cheltuieli fac parte din valoarea în vamă şi trebuie declarate în
momentul importului mărfurilor.
-

Redevenţe şi drepturi de licenţă. În conformitate cu art. 2 a Legii cu privire la

tariful vamal (noţiuni de bază), prin „redevenţe” se înţeleg plăţile efectuate pentru brevete, mărci
de fabrică sau de comerţ şi drepturi de autor. Dacă trebuie plătită o redevenţă sau drepturi
asemănătoare pentru cumpărarea unei mărfi, sumele ce trebuie plătite, indiferent de momentul
plăţii, trebuie declarate în vamă.
- Alte plăţi. Există situaţii când dispoziţiile speciale sunt prezente într-o vânzare. Aceste
dispoziţii pot influenţa preţul de vânzare şi implicit valoarea în vamă.
B. Măsura de control pentru comerţul exterior
În funcţie de interesele de control la import sau la export, aceste măsuri se referă la
contingenţe sau la plafoane valorile. Pentru ca aceste măsuri să fie eficiente, este necesar să
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existe un element de cuantificare unanim acceptat. În aceste cazuri, se utilizează valoarea în
vamă pentru cuantificarea contingentelor şi plafoanelor.
C. Instrument de negociere în acordurile internaţionale
Utilizarea unui sistem de evaluare comun între statele participante la acorduri
internaţionale face ca reducerile de taxe (concesiile tarifare) să producă aceleaşi efecte în ambele
părţi.
Utilizarea unor sisteme diferite de evaluare poate conduce la anularea efectelor urmărite
iniţial la încheierea acordurilor economice.
D. Instrument prin care se realizează statistica de comerţ exterior
Conform articolului 322 din Codul Vamal al Republicii Moldova, sursele de date pentru
statistica vamală sunt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea
controlului vamal. Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi prelucrează date
despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, prezintă informaţii autorităţilor publice
centrale, conform legislaţiei (articolul 321, alin. 1 Cod Vamal).
Pentru a realiza comparabilitatea datelor statistice este necesar ca statistica de comerţ
exterior să fie realizată pe baza aceloraşi principii de evaluare.
E. Determinarea originii mărfurilor
Acordarea concesiilor tarifare se realizează în conformitate cu reguli de origine bine
determinate. Unele dintre aceste reguli se referă la noţiunea de valoare în vamă.
F. Efectuarea calculelor de eficienţă în cadrul schimburilor internaţionale
Utilizarea aceloraşi reguli pentru evaluarea mărfurilor permite importatorilor şi
exportatorilor să cunoască înaintea efectuării operaţiunilor de import sau export cuantumul
taxelor vamale şi a altor taxe la care vor fi supuse mărfurile lor. Se pot realiza astfel calcule de
eficienţă în cunoştinţe de cauză, precum şi comparaţii între posibilitatea existenţei în o anumită
plată faţă de alta.
Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile
introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.
La trecerea mărfii peste frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia
autorităţii vamale.
Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea
trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte.
În cazul în care este necesar de a confirma valoarea în vamă a mărfii anunţată,
declarantul, la cererea autorităţii vamale, este obligat să prezinte datele respective. Dacă
autoritatea vamală pune la îndoială autenticitatea acestor date, declarantul este în drept să
determine valoarea în vamă a mărfii prin alte metode prevăzute.
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În cazul în care apare necesitatea de a preciza valoarea în vamă a mărfii anunţată,
declarantul este în drept să ceară autorităţii vamale să i se elibereze marfa declarată, cu gajarea
anumitor bunuri ori cu garanţia unei bănci, sau să plătească taxa vamală stabilită de către
autoritatea vamală.
În cazul în care nu sînt date ce ar proba corectitudinea valorii în vamă a mărfii anunţate
sau există temei de a considera că datele prezentate de declarant nu sînt veridice şi/sau suficiente,
autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicînd
consecutiv metodele prevăzute.
Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele
metode:
a) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de
plătit;
b) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
c) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;
d) în baza costului unitar al mărfii;
e) în baza valorii calculate a mărfii;
f) prin metoda de rezervă.
Principala metodă este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii
tranzacţiei cu marfa respectivă. În cazul în care metoda principală nu poate fi aplicată, se
folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplică doar în cazul în care valoarea în
vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa
respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit
La determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă
ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit, în valoarea tranzacţiei se includ următoarele
componente în cazul în care nu au fost incluse anterior în valoarea mărfii:
a) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii
pe teritoriul vamal:
- cheltuielile aferente asigurării;
- costul transportului;
- costul încărcării, descărcării şi transbordării mărfii;
b) cheltuielile suportate de cumpărător:
- comisioanele şi primele pentru brokeri, cu excepţia comisioanelor pentru achiziţionarea
mărfii;
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- costul containerelor şi/sau al altui ambalaj de folosinţă repetată, dacă, în corespundere
cu Nomenclatorul de mărfuri, acestea sînt considerate un tot întreg cu marfa;
- costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj şi al lucrărilor de ambalare;
c) valoarea, calculată în mod corespunzător, a următoarelor mărfuri şi servicii oferite,
direct sau indirect, de cumpărător, în mod gratuit sau la preţ redus, în scopul utilizării la
producerea ori exportarea mărfii evaluate, în măsura în care această valoare nu a fost inclusă în
preţul efectiv plătit sau de plătit:
- materiale, componente, părţi şi alte elemente similare, încorporate în marfă;
- instrumente, matriţe, forme şi alte componente similare, utilizate la producerea mărfii;
- materiale cheltuite la producerea mărfii;
- lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de artă şi design, planuri şi schiţe, executate
în afara ţării şi necesare pentru producerea mărfii;
d) redevenţele şi taxele pentru licenţe, pe care cumpărătorul trebuie să le achite, direct
sau indirect, drept condiţie a vînzării mărfii evaluate, în măsura în care aceste redevenţe şi taxe
pentru licenţe nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit, cu excepţia redevenţelor şi
taxelor pentru licenţe plătite de către cumpărător pentru dreptul de reproducere şi distribuire a
producţiei cinematografice;
e) partea din venitul de la orice revînzare, transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii,
care ar reveni, direct sau indirect, vînzătorului.
Metoda respectivă nu poate fi aplicată dacă:
a) există restricţii în privinţa drepturilor cumpărătorului asupra mărfii evaluate, cu
excepţia restricţiilor:
- stabilite de legislaţie;
- în privinţa regiunii geografice în care marfa poate fi revîndută;
- care nu influenţează esenţial preţul mărfii;
b) vînzarea mărfii şi valoarea tranzacţiei depind de respectarea unor condiţii a căror
acţiune nu poate fi luată în considerare;
c) informaţia folosită de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii nu este veridică
sau nu este confirmată prin acte;
d) participanţii la tranzacţie sînt persoane interdependente, cu excepţia cazurilor cînd
interdependenţa lor nu influenţează valoarea tranzacţiei şi aceasta este acceptată în scopuri
vamale .
Persoanele se consideră interdependente dacă:
- una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor
celeilalte şi viceversa;
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- sînt recunoscute legal ca asociaţi;
- una dintre ele este patron, iar cealaltă - salariat;
- o persoană oarecare posedă, exercită controlul sau deţine, direct sau indirect, cel puţin
5% din acţiunile cu drept de vot emise de ele;
- una dintre ele exercită controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte;
- ambele sînt supuse controlului, direct sau indirect, de o terţă persoană;
- împreună exercită controlul, direct sau indirect, asupra unei terţe persoane;
- ambele sînt membri ai aceleiaşi familii.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică
sau similar.
Marfa identică
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică. Se
consideră identice mărfurile care se aseamănă în toate privinţele cu marfa evaluată, inclusiv în ce
priveşte:
a) caracteristicile fizice;
b) calitatea mărfii şi reputaţia ei pe piaţă;
c) ţara de origine;
d) producătorul.
Marfa similară.
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă similară. Se
consideră similare mărfurile care, deşi nu sînt identice, au caracteristici asemănătoare şi se
constituie din componente asemănătoare, fapt ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi
marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial.
La determinarea similitudinii mărfurilor, se iau în considerare următoarele caracteristici:
a) calitatea, existenţa mărcii comerciale, reputaţia pe piaţă;
b) ţara de origine;
c) producătorul.
Principii suplimentare privind determinarea valorii în vamă a mărfii în baza valorii
tranzacţiei cu marfă identică sau similară
Marfa nu se consideră identică sau similară cu cea evaluată dacă:
a) nu a fost produsă în aceeaşi ţară cu marfa evaluată;
b) lucrările de proiectare, lucrările experimentale de construcţie, de amenajare estetică,
designul, schiţele şi desenele tehnice ale ei au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova.
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Marfa fabricată de o altă persoană decît producătorul mărfii evaluate se consideră
identică ori similară cu cea evaluată numai în cazul în care nu există mărfuri identice sau
similare fabricate de producătorul mărfii evaluate.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică
sau similară se aplică în cazul în care marfa identică sau similară:
a) este vîndută pentru a fi introdusă pe teritoriul Republicii Moldova;
b) este introdusă concomitent sau cu cel mult 90 de zile înainte de introducerea mărfii
care urmează a fi evaluată;
c) este introdusă aproximativ în aceeaşi cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii comerciale.
Dacă marfa identică sau similară a fost introdusă în altă cantitate şi/sau în alte condiţii
comerciale, declarantul trebuie să rectifice corespunzător valoarea în vamă a mărfii anunţate de
el, ţinînd cont de aceste deosebiri, şi să confirme prin acte datele prezentate.
În cazul în care, la determinarea valorii în vamă a mărfii, drept bază poate fi luată
valoarea uneia din cîteva tranzacţii cu mărfuri identice sau similare, se aplică cea mai mică
valoare a tranzacţiei.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza costului unitar al mărfii şi a valorii
calculate
Costul unitar.
Dacă marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vîndută în ţara de import
în starea în care a fost importată, valoarea în vamă a acestei mărfi, se va baza pe preţul unitar
corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare acesteia în cele mai
mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane
care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul, şi cu condiţia deducerii:
a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei(rezervă) aplicate, în mod
obişnuit, beneficiilor şi cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau
de acelaşi tip;
b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare, precum şi cheltuielilor conexe
suportate pe teritoriul Republicii Moldova;
c) impozitelor şi taxelor pasibile de plată în legătură cu importul sau vînzarea mărfurilor.
Dacă nici marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identică sau
similară nu este vîndută la momentul sau aproape la momentul introducerii mărfii de evaluat,
valoarea în vamă se va baza, pe preţul unitar la care aceste mărfuri se vînd în starea în care au
fost introduse pe teritoriul vamal la data ulterioară cea mai apropiată momentului introducerii
mărfii de evaluat, însă nu mai tîrziu de 90 de zile de la această dată.
Valoarea calculată.
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Valoarea în vamă a mărfii, se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzînd:
a) valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru
producerea mărfii;
b) volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei în cuantumul
vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat, fabricate de
producători, cu destinaţia ţării de import.
Metoda de rezervă
În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată de către declarant prin
aplicarea consecutivă a metodelor specificate sau autoritatea vamală consideră cu temei că aceste
metode nu pot fi utilizate, valoarea în vamă a mărfii se determină prin metoda de rezervă, prin
mijloace rezonabile compatibile cu prevederile prezentei legi, cu principiile generale ale
acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi pe baza datelor disponibile.
La determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda de rezervă, drept bază nu pot fi
luate:
a) preţul de vînzare al mărfii pe piaţa internă a Republicii Moldova;
b) preţul mărfii pe piaţa internă a ţarii exportatoare;
c) preţul mărfii stabilit arbitrar sau preţul fictiv;
d) sistemul care prevede aplicarea, în scopuri vamale, a celei mai mari valori a mărfii din
două posibile;
e) costul de producţie al mărfii, altul decît valoarea calculată a mărfurilor identice sau
similare,
f) valoarea mărfii comercializate pentru export în altă ţară decît ţara importatoare;
g) valoarea în vamă a mărfii minimală.
8. Drepturile şi obligaţiile declarantului şi organului vamal la determinarea valorii în vamă
a mărfurilor
Drepturile şi obligaţiile declarantului
Potrivit articolului 6, alin. 1 al Legii cu privire la tariful vamal, la trecerea mărfii peste
frontiera vamală, declarantul anunţă valoarea în vamă a acesteia autorităţii vamale, iar în
conformitate cu punctul 4 al Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a
mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova: „declarantul determină valoarea în vamă a
mărfurilor introduse conform metodelor de evaluare stabilite de articolul 10 al Legii cu privire la
tariful vamal”.
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Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de
pe teritoriul vamal, precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu
legislaţia şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea
trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte. În cazul în care este necesar de a confirma valoarea
în vamă a mărfii anunţată, declarantul, la cererea autorităţii vamale, este obligat să prezinte
datele respective. Dacă autoritatea vamală pune la îndoială autenticitatea acestor date,
declarantul este în drept să determine valoarea în vamă a mărfii prin metodele prevăzute de
Legea cu privire la tariful vamal.
În cazul în care apare necesitatea de a preciza valoarea în vamă a mărfii anunţată,
declarantul este în drept să ceară autorităţii vamale să i se elibereze marfa declarată, cu gajarea
anumitor bunuri ori cu garanţia unei bănci, sau să plătească taxa vamală, stabilită de către
autoritatea vamală (articolul 7, alin. 3 Legea cu privire la tariful vamal).
În cazul în care nu este de acord cu decizia autorităţilor vamale referitoare la valoarea în
vamă a mărfii, declarantul poate ataca această decizie în modul stabilit de legislaţie atât în fata
autorităţii vamale (superioare), cât şi în faţa instanţei de judecată, fără penalizare. Această
dispoziţie oferă oricărei părţi dreptul de a cere achitarea integrală a taxelor vamale calculate până
la depunerea contestaţiei.
Cheltuielile suplimentare aferente precizării valorii în vamă a mărfii sau prezentării unor
informaţii suplimentare referitoare la ea sunt acoperite de către declarant, în cazul când
autorităţile vamale depistează neautenticitatea datelor anunţate în declaraţie.
Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale
În conformitate cu articolul 8, alin. 1 din Legea cu privire la tariful vamal, autoritatea
vamală exercită controlul asupra corectitudinii determinării valorii în vamă.
Pentru a evita reţinerea nejustificată a mărfurilor, organul vamal va efectua procedura
controlului vamal în vamă în termen cât mai restrânse (Punctul 3 al Regulamentului privind
modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, din
14.05.2002).
Autoritatea vamală este în drept să ia decizii în privinţa corectitudinii ori incorectitudinii
valorii în vamă a mărfii anunţate de declarant. Dacă pe parcursul perioadei de vămuire a
mărfurilor a fost imposibilă luarea unei decizii definitive privind acceptarea valorii în vamă,
anunţate de declarant, sau privind rectificarea justificată a acesteia, organul vamal respectiv va
putea adopta o decizie de eliberare condiţională a mărfurilor. În atare cazuri, eliberarea
condiţională a mărfurilor înseamnă că bunurile în cauză se eliberează cu determinarea
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condiţională (provizorie) a valorii în vamă, iar procedura de stabilire a valorii definitive se
amână (după eliberarea mărfurilor) pe o anumită perioadă de timp, cu condiţia prezentării de
către declarant a tuturor datelor suplimentare necesare pentru aceasta. Totodată, se admite
folosirea mărfurilor eliberate condiţional, în conformitate cu regimul anunţat. Nerespectarea
regulilor de utilizare şi de dispunere de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în
circulaţie, faţă de care au fost stabilite facilităţi la perceperea drepturilor de import şi de export,
constituie contravenţie vamală cu răspundere administrativă (articolul 230, punctul 33 Cod
Vamal) şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile
administrative al Republicii Moldova.
Pe lângă faptul că organul vamal, care efectuează vămuirea mărfurilor introduse, verifică
corectitudinea determinării de către declarant a valorii în vamă, acesta mai determină şi
corectitudinea metodei alese de declarant pentru determinarea valorii în vamă şi oportunitatea
aplicării ei, integritatea (completivitatea) documentelor (obligatorii şi suplimentare), prezentate
de declarant, corespunderea lor cu cerinţele stabilite (Punctul 4 al Regulamentului din
14.05.2002). În cazul în care lipsesc datele ce probează corectitudinea valorii în vamă anunţate
sau există temeiuri să se considere că datele prezentate de declarant nu sunt veridice şi/sau
suficiente, autoritatea vamală determină valoarea în vamă a mărfurilor, aplicând consecutiv
metodele existente (articolului 8, alin. 3 al Legii cu privire la tariful vamal).
9. Examinarea litigiilor în contenciosul administrativ
Contravenţiile vamale
Fiind coroborate prevederile art. 18, art. 297 alin. (1) din Codul vamal cu prevederile art.
3 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, obiect al acţiunii în
contenciosul administrativ pot fi actele administrative cu caracter normativ şi individual ale
organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, acţiunile sau inacţiunile acestora referitoare la
efectuarea controlului vamal, a vămuirii, a actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală
sau la cercetarea contravenţiei.
Pot fi contestate în contenciosul administrativ actele de sancţionare economică, decizia
de aplicare a răspunderii materiale pentru contravenţia vamală prevăzută de art. 231 Cod vamal,
actul constatator, actul de inspecţie, decizia de regularizare etc., întocmite de organele vamale,
precum şi alte acţiuni sau inacţiuni ale organelor vamale, în conformitate cu Legea
contenciosului administrativ, deoarece provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale
unilaterală o obligaţie în sarcina unui subiect de drept, parte într-un raport juridic de drept public.
Conform prevederilor legale şi practicii judiciare procesele verbale şi actele (rapoartele)
întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii, care pot fi contestate în
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instanţă de contencios administrativ concomitent cu actul administrativ contestat. În cazul în
care, prin aceste acte, se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor sau sancţiuni
de altă natură, actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.
Dacă prin procesul verbal al contravenţiei vamale se constată o contravenţie prevăzută de
Codul contravenţional, atunci actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia
contravenţională.
Conform art. 12713 Cod vamal, actul constatator reprezintă un document de o formă
stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte drept dovadă a apariţiei
obligaţiei vamale, document spre executare obligatorie din momentul aprobării de către
conducerea organului vamal şi semnării lui de ambele părţi.
Actul constatator se întocmeşte în cazurile prevăzute în Ordinul Serviciului Vamal nr.
267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator.
Titularul obligaţiei vamale semnează actul constatator chiar şi în caz de dezacord, iar în
cazul refuzului sau neprezentării pentru semnare, actul constatator este valabil dacă acesta a fost
comunicat titularului obligaţiei vamale în modul corespunzător.
În caz de dezacord, actul constatator poate fi atacat în instanţă de contencios
administrativ în conformitate cu prevederile Codului vamal şi Legii contenciosului administrativ.
Prin prisma pct. 1 lit. v) din Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu
prin procedee informatice, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O din 18.12.2006,
actul de inspecţie este definit ca document electronic ASYCUDA World întocmit pe parcursul
fiecărei etape a procedurii informatice de declarare a mărfurilor, pe baza constatărilor privind
completarea declaraţiei vamale cu date eronate sau nereale referitoare la încadrarea tarifară,
valoarea în vamă, felul, cantitatea sau originea, cuantumul obligaţiei şi modul de aplicare a
facilităţilor vamale.
Actul de inspecţie cuprinde următoarele date aferente fiecărei declaraţii vamale:
denumire birou vamal, număr de înregistrare, data înregistrării, regim vamal, numărul fiecărui
articol ce face obiectul declaraţiei etc.
Actul de inspecţie este un act unilateral de voinţă şi purtător de efecte juridice, deoarece,
prin emiterea lui, sînt stabilite anumite obligaţii în sarcina declarantului, care poate fi utilizat
numai în cadrul implementării modulelor Sistemului Informaţional ASYCUDA World, faţă de
utilizatorii acestui sistem, în cazul prelucrării declaraţiei vamale în detaliu prin procedee
informatice.
Actul de inspecţie bazat pe informaţiile din Sistemul Informaţional ASYCUDA nu poate
fi perfectat mai tîrziu de momentul efectuării procedurilor vamale.
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Actul de inspecţie prin care se modifică cuantumul obligaţiilor de import urmează să fie
motivat pe baza informaţiilor din Sistemul Informaţional ASYCUDA.
Actul de inspecţie care stă la baza unui proces-verbal privind săvîrşirea unei contravenţii
vamale cu caracter material se consideră act preparator şi nu poate fi contestat separat, ci doar
concomitent cu decizia de sancţionare ca act administrativ.
Dispoziţiile de suspendare a conturilor bancare (art. 129 alin. (5) Cod vamal), care
reflectă strict obligaţiile vamale stabilite în baza actelor constatatoare, nu pot fi contestate separat
în instanţele de contencios administrativ, întrucît sînt acte de executare a obligaţiilor vamale
nestinse şi/sau neanulate, şi nu sînt acte administrative potrivit legii contenciosului administrativ.
În acest sens, pot fi contestate doar actele administrative în al căror temei a apărut obligaţia
vamală.
În cazul în care dispoziţiile de suspendare a conturilor bancare reflectă o situaţie diferită
de obligaţiile vamale obligatorii, stabilite prin actele constatatoare, acestea pot fi contestate în
procedura contenciosului administrativ în partea depăşirii obligaţiilor vamale constatate.
În sensul art. 288 Cod vamal în coroborare cu art. 14 din Legea contenciosului
administrativ, actele organelor vamale, ale colaboratorilor vamali, acţiunile sau inacţiunile
acestora vor fi contestate iniţial în Serviciul Vamal.
Legislaţia vamală prevede în mod expres respectarea în mod obligatoriu a procedurii
prealabile de soluţionare a litigiilor ce rezultă din raporturile vamale, de aceea nerespectarea
procedurii de soluţionare extrajudiciară a contestaţiilor are drept consecinţă restituirea cererii de
chemare în judecată în baza art. 170 alin. (1) lit. a) CPC sau scoaterea acesteia de pe rol în
temeiul art. 267 lit. a) CPC.
În acelaşi timp, potrivit art. 14 alin. (1) din legea contenciosului administrativ, calea
prealabilă este obligatorie, dacă legea nu prevede altfel.
Conform art.7 alin.(4) din Legea cu privire la tariful vamal, în cazul în care nu este de
acord cu decizia autorităţii vamale referitoare la valoarea în vamă a mărfii, declarantul poate
ataca această decizie în modul stabilit de legislaţie atît în faţa autorităţii vamale, cît şi în faţa
instanţei de judecată, de aceea nu este obligatorie respectarea procedurii prealabile în cazurile ce
ţin de aplicarea tarifului vamal, a valorii în vană şi în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia
vamală.
Actele administrative ale organelor vamale, ale colaboratorilor vamali, acţiunile,
inacţiunile acestora pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau
efectuării acţiunii.
Dacă decizia organului vamal sau colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei
vizate, aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei.
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Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3
luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii (art. 289 Cod vamal).
În conformitate cu art. 14 din Legea contenciosului administrativ, actele administrative
pot fi contestate, printr-o cerere prealabilă, în termen de 30 zile de la data comunicării actului,
solicitîndu-se revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.
În cazul actelor administrative vamale, acest termen este inaplicabil, deoarece termenele
contestării prealabile, care urmează a fi aplicate, sînt prevăzute de Codul vamal, iar norma art. 14
din Legea contenciosului administrativ prevede expres termenul de 30 de zile doar dacă legea nu
dispune altfel.
În sensul art. 290 Cod vamal, plîngerea urmează să fie soluţionată în termen de o lună.
Serviciul Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună, despre ce
petiţionarul este informat pînă la expirarea termenului iniţial de 30 de zile de soluţionare a
petiţiei pe cale extrajudiciară.
Dacă, din motive întemeiate, plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 289
alin. (2) şi (3) Cod vamal, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună
în termen (art.291 Cod vamal).
Cererea prin care se solicită anularea actului administrativ emis de autoritatea vamală sau
recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile în instanţă de contencios
administrativ, dacă legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de
lege pentru soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită
recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea
unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura
prealabilă.
În cazul în care, conform art. 290 Cod vamal, Serviciul Vamal a prelungit termenul de
soluţionare a cererii prealabile, termenul de 30 de zile de adresare în judecată începe să curgă din
momentul expirării termenului prelungit de examinare pe cale prealabilă a contestaţiei.
Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ se depune în scris în
conformitate cu prevederile art. 166-167 Cod de procedură civilă.
Reclamantul va depune, odată cu cererea de chemare în instanţa de contencios
administrativ, copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de către organul
respectiv, actul administrativ contestat ori, după caz, răspunsul organului vamal sau avizul de
respingere a cererii prealabile (art. 19 din Legea contenciosului administrativ).
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Conform art. 297 alin. (1) Cod vamal, cererea de chemare în judecată se va depune în
instanţa de contencios administrativ în a cărei rază de activitate se află organul vamal ale cărui
decizii, acţiuni sau a cărui inacţiune sînt atacate.
Potrivit art. 33, 331 CPC, în redacţia Legii nr.155 din 05.07.2012, în vigoare din
30.11.2012 instanţele judecătoreşti judecă toate pricinile civile cu participarea persoanelor fizice,
persoanelor juridice şi autorităţilor publice privind apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime încălcate sau contestate, pricini pentru care legea nu prevede competenţa altor organe.
Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede
altfel.
Astfel, chiar ţinînd cont de faptul că Serviciul Vamal este o autoritate publică de
specialitate, competente să judece litigiile legate de domeniul vamal sînt judecătoriile din raza
de activitate a organului vamal ale cărui acte administrative, acţiuni sau a cărui inacţiune sînt
atacate, or, după intrarea în vigoare a modificărilor din Codul de procedură civilă, Curţile de apel
nu mai au competenţe de judeca cauze civile în primă instanţă, inclusiv şi cauze de contencios
administrativ.
Reclamanţii, la înaintarea acţiunii cu privire la contestarea actelor organului vamal, ale
colaboratorului organului vamal, acţiunilor, inacţiunilor acestora, sînt eliberaţi de achitarea taxei
de stat.
Conform art. 1412 Cod vamal, clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Ea
constă în stabilirea, pentru mărfurile declarate organelor vamale, a unui cod conform
Nomenclatorului mărfurilor al RM. În caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale
au dreptul să efectueze de sine stătător clasificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul
mărfurilor al RM.
Decizia Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor este obligatorie. În cazul
dezacordului cu aprecierea poziţiei tarifare a mărfurilor realizată de organul vamal şi explicaţiile
din decizia respectivă, declarantul este în drept să conteste decizia în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare.
Clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova se
efectuează după Regulile principale de interpretare a Nomenclatorului mărfurilor al RM,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1525 din 29.12.2007.
Potrivit pct. 3) al Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor
al RM nr. 1525 din 29.12.2007, în cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea
mărfurilor, se utilizează Notele explicative ale Convenţiei internaţionale privind sistemul
armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia
Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
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În cazul apariţiei unor divergenţe între declarant şi organul vamal cu privire la
clasificarea mărfurilor, pentru elucidarea unor aspecte ştiinţifice etc., care cer cunoştinţe
speciale, legislaţia în vigoare permite antrenarea specialistului în domeniu pentru a se pronunţa
asupra problemei apărute sau solicitarea efectuării unei expertize sau aplicarea notelor
explicative ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor.
La examinarea acestei categorii de pricini, instanţa de judecată nu este în drept de sine
stătător să efectueze clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor, ci trebuie să se
pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei actelor administrative emise de către organele vamale,
acţiunilor sau inacţiunilor acestora, să constate şi să elucideze toate circumstanţele care au
importanţă pentru soluţionarea pricinii şi care au stat la baza emiterii hotărîrii judecătoreşti.
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 230
CPC, la soluţionarea acestei categorii de pricini, instanţele judecătoreşti, printr-o încheiere, pot
atrage, din oficiu sau la cererea oricărui participant la proces, specialişti în domeniul respectiv
pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic.
Încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag
răspunderi stabilite în Codul contravenţional şi Codul vamal se numeşte contravenţie vamală.
Legislaţia vamală în vigoare prevede răspunderea contravenţională sau materială pentru
contravenţia vamală.
Persoanele fizice sînt pasibile de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data
comiterii lor au împliniţi 16 ani.
Persoanele fizice şi persoanele cu funcţie de răspundere sînt pasibile de răspundere
contravenţională în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova,
iar persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se
constitui persoană juridică sînt pasibile de răspundere materială în conformitate cu prevederile
Codului vamal.
Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sînt enumerate
în art. 79 alin. (3), 287 Cod contravenţional, iar tipurile de contravenţii vamale cu răspundere
materială sînt prevăzute în art. 231 Cod vamal. Cazurile cu privire la încălcarea regulilor vamale
cu răspundere contravenţională se soluţionează în conformitate cu prevederile Codului
contravenţional, iar cele cu privire la contravenţiile vamale cu răspundere materială – în
conformitate cu Codul de procedură civilă, Legea contenciosului administrativ şi alte acte
normative aplicabile.
Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială
următoarele contravenţii vamale:
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1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea
prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale
acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode care împiedică
descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale
altor infracţiuni.
Conform art. 22 Cod vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera
vamală se face în dependenţă de regimul vamal în care sînt plasate, iar în conformitate cu art. 26
Cod vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă
numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program. Trecerea mărfurilor şi
mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore
extraprogram numai cu acordul organului vamal. Astfel, orice trecere a mărfurilor în condiţiile
enumerate în pct. 1) sus-enunţat constituie contravenţie vamală pasibilă de răspundere materială
aplicată conform art. 232 Cod vamal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor nu depăşeşte 2500
unităţi convenţionale sau 50000 de lei. În cazul în care valoarea mărfurilor depăşeşte 2500 unităţi
convenţionale sau 50000 de lei, se impune răspunderea penală prevăzută de legislaţia în vigoare;
2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau
dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale
altor infracţiuni.
Document falsificat este documentul confecţionat de o persoană neautorizată sau
documentul autentic în care au fost introduse informaţii denaturate, de exemplu pe calea
nimicirii unei părţi din text, introducerii în el a informaţiilor suplimentare etc.
Document nevalabil este documentul obţinut pe cale legală, însă care, din anumite cauze,
şi-a pierdut valabilitatea, de exemplu i-a expirat termenul de acţiune.
Document dobîndit pe cale ilegală este documentul obţinut de persoana interesată
prezentînd persoanei împuternicite pentru aceasta, în calitate de temei pentru eliberarea lui, a
datelor vădit false sau a documentelor falsificate sau obţinut în urma abuzului de serviciu din
partea unei persoane cu funcţie de răspundere, care s-a folosit de situaţia de serviciu, sau în urma
neglijenţei din partea acestei persoane la eliberarea documentului;
3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import.
Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat
următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit,
în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care a expirat termenul limită de tranzit
acordat (art. 176 alin. (1) Cod vamal).
La judecarea acestei categorii de cauze, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie
faptul că, în conformitate cu art. 4 Cod vamal, teritoriul Republicii Moldova reprezintă un
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teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul
aerian de deasupra acestora.
Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. Zonele
libere şi antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, în care se
aplică regimul vamal respectiv.
Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor
vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova;
4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu
eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documente sau mijloace de
identificare false, nedeclarate sau declarate neautentic, precum şi transportul, depozitarea,
procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de import sau de
export, la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate
facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal.
Document care conţine date neautentice este documentul care, de fapt, este autentic, însă
în el au fost introduse informaţii ce nu corespund realităţii. Concomitent, el păstrează elementele
şi indicii originalului (se execută pe formular oficial, conţine numele şi posturile persoanelor
împuternicite să-l semneze ş.a.m.d.), însă informaţiile introduse în el (textul, materialele
numerice) sînt false.
Art. 103 alin. (2), (3), (4) Cod fiscal enumeră cazurile cînd, la importul sau exportul de
mărfuri, nu se aplică T.V.A.
Instanţele de judecată vor avea în vedere faptul că, potrivit art. 103 alin. (1) pct. 23) Cod
fiscal, T.V.A. nu se aplică la importul de active materiale a căror valoare depăşeşte 3000 de lei
pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul
statutar (social) în modul şi termenele prevăzute de legislaţie.
Potrivit art. 28 lit. q) din Legea cu privire la tariful vamal, sînt scutite de taxa vamală
activele materiale a căror valoare depăşeşte 3000 de lei pentru o unitate şi al căror termen de
exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi termenele
prevăzute de legislaţie.
Modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) Cod fiscal şi
art. 28 lit. q) din Legea cu privire la tariful vamal este prevăzut în Regulamentul aprobat de
Guvernul RM nr. 102 din 30.01.2007.
Conform art. 28 Cod vamal, mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în
circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru
care au fost stabilite facilităţile. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri
poate fi permisă numai de organul vamal, cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor
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de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de Codul vamal şi de alte acte normative. De
aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal, în
condiţiile legii.
În conformitate cu prevederile legale enunţate, toate mărfurile şi mijloacele de transport
care au fost importate cu stabilirea facilităţilor, inclusiv cele care, conform art. 103 alin. (1) pct.
23) Cod fiscal şi art. 28 lit. q) din Legea cu privire la tariful vamal, au fost destinate introducerii
în capitalul statutar (social), în cazul utilizării lor în alte scopuri cu excluderea sau excluderii lor
din capitalul statutar (social), drepturile de import urmează a fi achitate în corespundere cu
legislaţia în vigoare pe conturile organului vamal.
Se va ţine cont că, în sensul art. 128 Cod vamal, obligaţia vamală, inclusiv în privinţa
mărfurilor şi mijloacelor de transport puse condiţionat în circulaţie şi destinate introducerii în
capitalul statutar (social), se va considera stinsă şi nu se vor încasa drepturile de import în cazul
pierderii, distrugerii mărfurilor, cauzate de o forţă majoră, precum şi în alte cazuri (furturi,
incendiere, accidente rutiere etc.);
5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv (cu excepţia regimului de
tranzit) a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui
regim.
Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect
suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai
dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate
de acordarea regimului vamal suspensiv sunt suportate de titularul acţiunii.
Răspunderea materială pentru contravenţia vamală prevăzută de art. 231 pct. 5) Cod
vamal survine în cazul în care titularul regimului vamal suspensiv nu a respectat termenele,
obligaţiile şi condiţiile stabilite de organul vamal.
Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi
încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate
fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul
vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul
termenului acordat iniţial (art. 29 alin. (3) Cod vamal);
6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate
despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea
mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau parţială de drepturi de
import.
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Pentru plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimurile vamale suspensive,
legislaţia în vigoare prevede acordarea de către organele vamale a autorizaţiilor. Modalităţile,
condiţiile de acordare, de eliberare a autorizaţiilor cu privire la plasarea mărfurilor şi mijloacelor
de transport sub regimurile vamale sînt reglementate de Regulamentul de aplicare a destinaţiilor
vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
1140 din 02.11.2005.
Factura este un document financiar emis de o companie (furnizorul) către o altă companie
sau persoană (clientul), document ce conţine lista cu produsele vîndute sau serviciile prestate
clientului de către furnizor.
Originea mărfurilor se determină conform Legii cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII
din 20.11.1997, în scopul aplicării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii
economice externe, şi Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13.12.2002.
Ţară de origine este considerată ţara unde marfa a fost fabricată integral sau a fost supusă
unei transformări substanţiale. Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate şi un grup de ţări,
o uniune vamală de ţări, o regiune sau o parte a ţării, în cazul în care este necesar de a le
evidenţia în scopul determinării originii mărfii.
Originea mărfurilor este atestată prin certificatul de origine, eliberat de autoritatea
competentă a ţării de export, iar în lipsa acestuia – în baza documentelor de însoţire a mărfii.
Acestea se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi alte documente care urmează să fie
perfectate de către autoritatea vamală.
Se va ţine cont că, potrivit art. 231 pct. 6) Cod vamal, în coroborare cu art. 232 pct. b1)
din acelaşi cod, sancţionarea materială sub formă de amendă de la 40% la 100% din valoarea
obiectului contravenţiei sau confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei poate
avea loc doar în cazurile în care datele eronate despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea
în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate au condus la exonerarea
totală sau parţială de drepturile de import, cu excepţia taxelor pentru procedurile vamale.
În cazul în care unele date eronate (spre exemplu, tipul mărfii, originea mărfurilor ş. a.)
nu influenţează asupra mărimii drepturilor de import, aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 232
pct. b1) Cod vamal contravine legii.
Totodată, la soluţionarea litigiilor legate de aplicarea sancţiunilor în temeiul datelor
eronate din declaraţia vamală, mărimea amenzii, prevăzute la art. 232 Cod vamal, se va calcula
doar din valoarea obiectului contravenţiei (suma diminuată a drepturilor de import) sau din toată
suma, dacă datele eronate au condus la exonerarea totală de aceste plăţi;
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7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre
recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate, primirea unor
sume şi compensaţii, nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată, în lipsa elementelor
constitutive ale infracţiunii.
În unele cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare, persoanelor juridice le este recunoscut
dreptul la restituirea drepturilor de import sau de export încasate. Astfel, conform art. 80 Cod
vamal, mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu
restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă
produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile acestui
cod şi ale altor acte normative. Art. 57 lit. b) Cod vamal prevede că regimul vamal de
perfecţionare activă permite ca mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie să fie utilizate pe
teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare – dacă sînt scoase de
pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare.
În conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea cu privire la tariful vamal, sumele taxelor
vamale plătite în plus la buget, ca rezultat al comiterii unor erori de calcul, al efectuării plăţilor
anticipate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al anulării plăţilor după
modificarea declaraţiei vamale, se restituie la contul plătitorului sau se trec în contul altor plăţi
vamale şi fiscale dacă nu a trecut mai mult de un an de la data supraplăţii.
În conformitate cu alin. (2) al articolului menţionat şi art. 130 Cod vamal, pentru a obţine
restituirea sumelor specificate mai sus sau trecerea lor în contul altor plăţi, plătitorul depune o
cerere la autoritatea vamală, în care indică supraplata respectivă. La cerere se anexează
certificatul fiscal teritorial, care confirmă restanţele plătitorului sau lipsa acestora faţă de buget şi
fondul social. Nerespectarea acestor condiţii atrage răspunderea materială conform normei
enunţate.
În rezultatul examinării cererii plătitorului, autoritatea vamală adoptă hotărîrea privind
restituirea, trecerea în contul altor plăţi sau refuzul de restituire a sumei taxelor vamale încasate,
informîndu-l în scris pe plătitor despre hotărîrea adoptată. O copie a hotărîrii în cauză, precum şi
a actului de verificare a stării decontărilor, întocmit la ziua efectuării operaţiunilor bancare, se
anexează la documentele ce confirmă restituirea supraplăţii sau trecerea ei în contul altor plăţi.
Autoritatea vamală examinează cererea în termen de 30 de zile.
Operaţiunile menţionate de restituire sau de trecere în cont a supraplăţilor se efectuează
de către autorităţile vamale, în baza documentelor bancare şi de casă, prin virament respectiv de
la conturile trezoreriale.
În cazul în care plătitorul are restanţe la bugetele de toate nivelurile, supraplata nu i se
restituie, ea fiind folosită la stingerea restanţelor în cauză.
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Nu se restituie taxa încasată pentru procedurile vamale;
8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa
elementelor constitutive ale infracţiunii.
Drepturile de import sau drepturile de export – taxa vamală, taxa pe valoare adăugată,
accizele, taxa pentru proceduri vamale, alte sume prevăzute de legislaţie – se plătesc în prealabil,
pînă la depunerea declaraţiei vamale. Conform art. 124 alin. (1) Cod vamal, la momentul
vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.
Dată a achitării drepturilor de import şi de export, cu excepţia achitării acestora prin
intermediul cardurilor bancare, se consideră data depunerii de către importator (declarant),
exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale
Ministerului Finanţelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial (art. 125 alin. (4) Cod vamal).
Legislaţia vamală în vigoare prevede cazuri de prelungire sau de eşalonare a termenului
de plată a drepturilor de import şi de export.
Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale
(art. 126 alin. (2) Cod vamal).
Majorarea valorii în vamă, prin stabilirea suplimentară de către autoritatea vamală,
conform metodelor de determinare a valorii în vamă, a diferenţei drepturilor de import în cazul
în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă a mărfii anunţate
sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de declarant (importator) nu
sînt veridice (inclusiv sînt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sînt suficiente, nu
constituie contravenţie vamală prevăzută la pct. 6) şi 8) ale art. 231 Cod vamal;
9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea
mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la
locul indicat de organul vamal.
Mărfurile pot fi puse în circulaţie doar după acordarea liberului de vamă, adică doar după
primirea actului prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de
transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.
Supravegherea vamală presupune orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea
respectării reglementărilor vamale. Supravegherea vamală se realizează în cadrul regimurilor
vamale suspensive (art. 29 din Codul vamal), la punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de
import reduse sau zero (art. 35 din Codul vamal) şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie (art. 42,
art. 93 din Codul vamal etc.).
În conformitate cu art. 144 din Codul vamal, organul vamal stabileşte timpul şi locul
unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite, iar
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transportatorul este obligat să se conformeze acestei dispoziţii, conform art. 145 din Codul
vamal;
10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub
supraveghere vamală.
În conformitate cu art. 187 Cod vamal, persoanele care trec mărfuri şi mijloace de
transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt
obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului
vamal.
Lista documentelor şi informaţiilor, procedura lor de prezentare sînt stabilite de Serviciul
Vamal.
Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în condiţiile legii, să
primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la
operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera
vamală, ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub
supraveghere vamală.
Organele de drept şi de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale, din
oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.
Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către
persoane nu mai puţin de 4 ani;
11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei
mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală.
Conform art. 28 din Codul vamal, mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în
circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru
care au fost stabilite facilităţile. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport în alte scopuri
poate fi permisă numai de organul vamal, cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor
de export şi a îndeplinirii altor cerinţe prevăzute de Codul vamal şi de alte acte normative. De
aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune doar cu permisiunea organului vamal;
12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor.
Distrugerea presupune acţiuni întreprinse în privinţa mărfurilor, în urma cărora acestea îşi
pierd complet calitatea şi valoarea de întrebuinţare iniţială.
Conform art. 100 Cod vamal, distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea
mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără
aplicarea măsurilor de politică economică.
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Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal, conform procedurii
stabilite de Serviciul Vamal. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar
putea aduce daune mediului, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Cheltuielile legate de distrugerea mărfurilor sînt suportate de persoana interesată.
Punctul 399 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul
vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005,
prevede că distrugerea mărfurilor străine trebuie să facă obiectul unei înştiinţări prealabile a
organelor vamale. Comunicarea distrugerii mărfurilor se face în scris şi este semnată de către
persoana interesată. Notificarea trebuie făcută în timp util, pentru a permite organelor vamale să
supravegheze operaţiunea şi să o coordoneze cu alte instituţii interesate, dacă prin natura
mărfurilor este necesară o astfel de coordonare.
Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală „distrugere” este reglementată şi prin
Regulamentul privind destinaţia vamală „distrugere”, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.
230-O din 28.06.2007;
13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de
ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de
Codul vamal.
După cum s-a mai menţionat, trecerea mărfurilor sau mijloacelor de transport peste
frontiera Republicii Moldova are loc în dependenţă de regimul vamal în care a fost plasată marfa
sau mijloacele de transport, autorizat de către organul vamal. Efectuarea oricăror operaţiuni cu
mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care
au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, sunt strict interzise;
14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea
mărfurilor peste frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal, în lipsa
elementelor constitutive ale infracţiunii.
La art. 1 pct. 24) Cod vamal este dată definiţia măsurilor de politică economică.
Totodată, se menţionează că măsurile de politică economică sînt stabilite prin acte
normative la nivel internaţional şi naţional şi se aplică la importul şi exportul anumitor categorii
de mărfuri. Politica economică sau comercială include şi restricţii cantitative şi interdicţii
comerciale în probleme de politică externă (embargouri şi sancţiuni). Unele dintre acestea
acoperă toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite produse sau grupe de
produse;
15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub
categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale
infracţiunii.
777

În sensul art. 116 Cod vamal, mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte
activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o
procedură simplificată, stabilită de Serviciul Vamal. Această procedură poate include
exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import sau de export, cu excepţia taxei pentru
proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică
economică în conformitate cu legislaţia.
Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor, de temeiul în
care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive pentru a se
considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.
Astfel, dacă, la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală prin procedura stabilită la
art.116 Cod vamal, destinaţia acestora nu cade sub incidenţa acestei norme, persoana va fi trasă
la răspundere materială conform normei prevăzute la art. 231 pct.15) Cod vamal;
16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de
forţă majoră, neinformarea imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea transportării
mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de
aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport.
În sensul art. 47 Cod vamal, în caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe
majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre
intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul
vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de
transport;
17) nerespectarea obligaţiei:
a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse anterior
pe teritoriul vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie;
b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior de
pe teritoriul vamal, dacă returnarea lor este obligatorie.
Pentru plasarea mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regim vamal de admitere
temporară, legislaţia vamală în vigoare prevede anumite condiţii.
Astfel, conform art. 67 alin. (2) Cod vamal, pe toată durata regimului vamal de admitere
temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei
străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau
puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului
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vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă
circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de legislaţie.
Totodată, în conformitate cu art. 68 Cod vamal, organul vamal autorizează admiterea
temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt
prohibite de a fi introduse în Republica Moldova, iar potrivit art. 69 alin. (1) Cod vamal,
organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie
să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate
depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere
temporară. În cazul raporturilor de leasing, potrivit art. 69 alin. (3) Cod vamal, termenul de aflare
sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing
financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va
depăşi 7 ani.
Conform prevederilor pct. 163, 164 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, autorizaţia de utilizare a regimului de
perfecţionare activă se acordă numai în cazul în care solicitantul poate demonstra că are intenţia
efectivă de a reexporta produsele compensatoare principale de pe teritoriul Republicii Moldova.
În acest caz, se poate autoriza utilizarea regimului suspensiv pentru toate mărfurile care urmează
a fi perfecţionate;
18) prezentarea către organul vamal, în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii
mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice privind
scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza
nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe majore,
din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor, în lipsa
elementelor constitutive ale infracţiunii.
Răspunderea materială pentru această încălcare poate interveni în cazul prezentării
datelor neautentice privind scoaterea sau introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
a mărfurilor care, de fapt, nu au fost introduse sau scoase din motivul imposibilităţii efectuării
operaţiilor de scoatere/introducere a mărfurilor, în virtutea lipsei lor ca rezultat al situaţiilor
indicate (nimicire, pierdere, avariere etc.);
19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit.
Conform prevederilor art. 47 alin. (1) lit. a) Cod vamal, posesorul (transportatorul) este
obligat să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor. Astfel, din norma citată rezultă că
înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit este strict interzisă;
20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în conformitate cu regimul
vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat.
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În cazul dat, răspunderea materială survine în rezultatul încălcării cerinţelor la încheierea
regimului vamal de antrepozit vamal şi expirării termenului de depozitare provizorie, prin
neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie a mărfurilor;
21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile
auxiliare şi depozitele magazinelor duty-free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele
duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în condiţiile
legii.
Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără
aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile
internaţionale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat,
precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1) Cod vamal.
Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără
perceperea drepturilor de import.
În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra
valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea
cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal,
controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie.
În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi
introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum
şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova
este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislaţiei.
Comercializarea mărfurilor în regim duty-free este reglementată şi prin Regulamentul de
aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005;
22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produsele cu destinaţie dublă,
eschivarea de la prezentarea autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul
produselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum şi
prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen expirat.
Produse cu destinaţie dublă sunt produsele, inclusiv programele de calculator şi
tehnologiile, care pot avea o utilizare atît civilă, cît şi militară şi includ toate produsele care pot fi
utilizate atît în scopuri neexplozive, cît şi la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive
nucleare explozive.
Principiile şi procedura de exercitare a controlului asupra exportului, reexportului,
importului şi tranzitului de mărfuri strategice şi modul de acordare a autorizaţiilor respective sînt
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reglementate prin Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului
de mărfuri strategice nr. 1163-XIV din 26.07.2000, prin Hotărîrea Guvernului cu privire la
Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri
strategice în Republica Moldova nr. 606 din 15.05.2002 şi prin tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte;
23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariţia bunurilor aflate în
tranzit.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) Cod vamal, persoana responsabilă cu
operaţiunea de tranzit este titularul regimului vamal de tranzit. În conformitate cu pct. 96 al
Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, şi pct. 4 lit. c), pct. 9 lit. b)
din Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii
Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 288-O din 20.12.2005, titularul tranzitului
este principalul obligat, care este indicat în rubrica 50 a declaraţiei vamale completate potrivit
Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009.
Astfel, urmează de luat în consideraţie faptul că, în calitate de subiect al încălcării
prevăzute de norma respectivă, poate apărea doar declarantul vamal sau persoana juridică,
persoana fizică ce desfăşoară activitate de întreprinzător care transportă nemijlocit mărfurile în
cadrul regimului vamal de tranzit.
În cazul derulării regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetului TIR conform
Convenţiei vamale cu privire la transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR
(Geneva, 14.11.1975) şi Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, titularul operaţiunii de
tranzit este transportatorul mărfurilor (titularul carnetului TIR);
24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea licenţei corespunzătoare.
Sintagma „fără deţinerea licenţei corespunzătoare” presupune cazurile în care aceasta nu
există sau a fost eliberată pentru un alt gen de activitate, precum şi cazurile în care licenţa a fost
sistată temporar, retrasă, a expirat termenul de valabilitate a ei ori a fost schimbată denumirea
titularului de licenţă sau au fost modificate alte date ce se conţin în licenţă, dacă aceasta (licenţa)
nu a fost reperfectată în termenul stabilit.
La comiterea contravenţiilor vamale prevăzute de art. 231 pct. 3), 5), 6), 7), 8), 11), 22)
Cod vamal, subiecţi ai sancţionărilor materiale pot fi declarantul care a depus declaraţia în nume
propriu, brokerul vamal sau intermediarul care au întocmit declaraţia vamală (art.1 pct.13) Cod
vamal). Alte categorii de persoane, inclusiv transportatorul, nu pot fi supuse sancţiunilor
materiale prevăzute de art. 232 Cod vamal pentru contravenţiile vamale enumerate mai sus.
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Pornind de la titlul art. 231 Cod vamal – Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere
materială –, urmează de menţionat că, în aceste cazuri, este vorba de contravenţii vamale care
prevăd sancţiuni materiale, şi nu contravenţionale, exprimate prin încasarea amenzii (art. 232
Cod vamal), calculate în procente din valoarea mărfurilor ce constituie obiect al contravenţiei, pe
cînd în cazul încălcărilor contravenţionale, se aplică sancţiunea contravenţională sub formă de
amendă exprimată în unităţi convenţionale.
La fel, este diferită şi procedura de soluţionare a acestor contravenţii. Astfel, cererile
privind contestarea deciziilor cu privire la sancţiunile vamale prevăzute de art. 231 Cod vamal
sînt examinate în instanţă de contencios administrativ, iar cererile de contestare a proceselor
verbale sau a deciziilor cu privire la răspunderea contravenţională sînt examinate conform
cerinţelor Codului contravenţional. Deci, în asemenea condiţii, este indispensabil de a delimita
tipurile de contravenţii vamale cu sancţionare materială de cele cu răspundere contravenţională,
ce atrag după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă în unităţi
convenţionale, indiferent de existenţa modalităţii unice de perfectare a procesului verbal privind
contravenţia vamală.
Conform art. 289 alin. (1) Cod vamal, deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor
vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării
deciziei sau efectuării acţiunii.
Termenul de 10 zile, din momentul aflării despre existenţa deciziilor, acţiunilor sau
inacţiunii respective ale organelor vamale, ale colaboratorilor vamali, va fi aplicabil şi în cazul
situaţiilor prevăzute la art. 289 alin. (2) Cod vamal.
În conformitate cu art. 234 Cod vamal, în cazul contravenţiei vamale, atît cu răspundere
materială, cît şi cu răspundere contravenţională, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal,
conform prevederilor Codului contravenţional.
Se atenţionează că, în baza proceselor verbale privind contravenţia vamală, în cazul
contravenţiei vamale cu răspundere materială, persoana este trasă la răspundere materială în baza
deciziei organului vamal cu privire la sancţionarea materială prevăzută de art. 231, 232 Cod
vamal, iar în cazul încălcării contravenţionale, persoana este trasă la răspundere contravenţională
în temeiul deciziei de sancţionare, în baza procesului verbal de aplicare a sancţiunii
contravenţionale.
Reprezentarea contravenientului (persoană juridică, persoană fizică care desfăşoară
activitate de întreprinzător) în cadrul procesului privind contravenţia vamală se va realiza de
către administrator fără delegaţie sau de către un reprezentant împuternicit prin procură.
În cazul contravenţiilor vamale cu sancţionare materială (art. 231, 232 Codul vamal),
neindicarea în procesul verbal cu privire la contravenţie a datelor privind informarea
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contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel
mult 72 de ore de la stabilirea ei nu va duce la anularea acestuia, dat fiind faptul că, Codul vamal
nu prevede o asemenea exonerare de sancţiune materială.
După cum s-a menţionat mai sus, conform art. 234 Cod vamal, în cazul de contravenţie
vamală, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor Codului
contravenţional. În conformitate cu art. 443 alin. (11) Cod contravenţional, în cazul deciziei de
sancţionare, partea rezolutivă a procesului verbal va cuprinde şi date privind informarea
contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel
mult 72 de ore de la stabilirea ei. În caz contrar, neconsemnarea în procesul verbal cu privire la
contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art.443 Cod contravenţional are ca efect nulitatea
acestuia. Faptul că acesta este un drept al contravenientului în cadrul sancţionării materiale este
stabilit şi prin dispoziţiile art. 254 Cod vamal, care prevede că drepturile şi obligaţiile
contravenientului sînt prevăzute de Codul contravenţional. Or, art. 34 alin. (3) Cod
contravenţional stipulează că, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda
stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.
Potrivit art. 2292 Cod vamal, prescripţia înlătură răspunderea materială. Termenul de
prescripţie pentru contravenţiile vamale cu răspundere materială este de un an.
Termenul de prescripţie prevăzut de Codul vamal nu poate fi suspendat, întrerupt, iar
instanţa de judecată nu este în drept, la solicitarea organului vamal, să repună răspunderea
materială în termenul de prescripţie.
Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei. În cazul contravenţiei
continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei
acţiuni sau inacţiuni.
Termenul de prescripţie pentru perceperea amenzii aplicate în baza art. 232 din Codul
vamal este de 6 ani, întrucît art. 1 pct. 35) din Codul vamal statuează că amenda este o obligaţie
vamală, iar conform art. 128 din Codul vamal, termenul de prescripţie a obligaţiei vamale este de
6 ani.
Instanţele de contencios administrativ, la judecarea pricinilor legate de contestarea
deciziilor organului vamal privind tragerea la răspunderea materială prevăzută de art. 231, 232
Cod vamal, urmează să stabilească cu certitudine prezenţa tuturor elementelor esenţiale şi
suficiente pentru angajarea răspunderii financiare.
Astfel, condiţii generale, necesare pentru răspunderea materială, sînt: prejudiciul, fapta
ilicită, raportul cauzal dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia.
Lipsa unei condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea materială.
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§ 8. Litigii ecologice (V. Doagă, P. Zamfir)
1. Drepturile, interesele legitime şi obligaţiunile ecologice ale persoanelor
Legislaţia Republicii Moldova reglementează un grup amplu de drepturi, interese şi
obligaţiuni ecologice ale persoanelor.
Astfel, art. 37 din Constituţia Republicii Moldova385 stabileşte că:
-

Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de

vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz
casnic inofensive.
-

Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber şi la răspîndirea

informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural, în condiţiile de viaţă şi de
muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic.
Articolul 30 din Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16 iunie
386

1993

prevede că, statul recunoaşte tuturor persoanelor fizice dreptul la un mediu sănătos, în

care scop asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare:
a) accesul deplin, operativ şi liber la informaţiile privind starea mediului şi starea
sănătăţii populaţiei;
b) dreptul de a se asocia în organizaţii, partide, mişcări, asociaţii de protecţie a mediului,
de a adera la cele existente;
c) dreptul de a participa la dezbaterea proiectelor de

legi, diverselor programe

economice sau de alta natura ce vizează direct sau indirect protecţia mediului şi folosirea
resurselor naturale;
d) dreptul la informare şi consultare asupra proiectelor de amplasare şi construire a
obiectelor

cu efecte negative asupra mediului, de refacere şi amenajare a teritoriului, a

localităţilor urbane şi rurale;
e) dreptul de a interveni cu demersuri la instanţele de stat, pentru suspendarea temporara
sau definitiva a activităţii agenţilor economici care aduc daune ireparabile mediului; dreptul de
a solicita efectuarea expertizei obiectivelor şi de a participa la efectuarea expertizei obşteşti;
f) dreptul de

a organiza referendumuri naţionale şi locale în probleme majore de

protecţie a mediului;
g) dreptul la educaţie şi instruire ecologică;

385
386

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994. Monitorul Oficial nr.1, din 18.08.1994.
Publicată în Monitorul Parlamentului nr. 10 din 01.10.1993.
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h) dreptul de

a se adresa, direct sau prin intermediul

unor organizaţii, partide,

mişcări, asociaţii, autorităţilor pentru mediu, administrative sau judecătoreşti pentru a sista
acţiunile care aduc daune mediului, indiferent dacă agenţii economici vor fi sau nu
prejudiciaţi

în mod direct; dreptul de a trage la răspundere persoanele, care au comis

contravenţii sau infracţiuni ecologice;
i) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit cu urmare a poluării sau a altor
acţiuni de afectare a mediului, precum şi pentru prejudiciul adus sănătăţii oamenilor;
î) dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute de legislaţie pentru investiţiile
capitale, care au drept scop ameliorarea calităţii mediului.
În conformitate cu art. 5 al proiectului Legii protecţiei mediului, statul recunoaşte dreptul
oricărei persoane la un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.
În scopul dat statul recunoaşte şi garantează următoarele drepturi:
a)

dreptul de acces la informaţia de mediu, cu respectarea condiţiilor de

confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
b)

dreptul de asociere în organizaţii pentru protecţia mediului;

c)

dreptul de a fi consultat şi dreptul la opinie în procesul de luare a deciziilor

privind dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu,
elaborarea planurilor şi programelor;
d)

dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia

mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme de mediu,
indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;
e)

dreptul de beneficiere asupra resurselor naturale în condiţiile prevăzute de legea

specială;
f)

dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

Printre drepturile enumerate, un rol deosebit de important revine dreptului la un mediu
neprimejdios şi sănătos din punct de vedere ecologic (nepremejdios pentru viaţă şi sănătate,
echilibrat).
Fără a analiza doctrina şi fără a iniţia

dezbateri ample privind tratarea noţiunii şi

conţinutului „dreptului la un mediu nepremejdios din punct de vedere ecologic”, constatăm,
totuşi o multiplicitate de opinii. O idee standard, acceptată de majoritatea, este „dreptul la un
mediu decent”387. O altă opinie se referă la „un mediu înconjurător decent şi sănătos”. Principiul
I a Declaraţiei de la Stocholm se referă la „o viaţă demnă şi bunăstare”. Dintre toate
documentele universale şi regionale ce se referă la drepturile omului, cea mai specifică se
387
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conţine în Carta Africană a drepturilor omului şi popoarelor, care prevede că „toate popoarele au
dreptul la un mediu înconjurător general satisfăcător favorabil pentru dezvoltarea lor”. Comisia
Mondială de Dezvoltare şi Mediu înconjurător a propus ca un principiu juridic fundamental: „
dreptul fundamental al tuturor fiinţelor umane la un mediu înconjurător corespunzător sănătăţii
lor şi bunăstării”388. Posibil cea mai acceptabilă definiţie ar fi „dreptul la un mediu înconjurător
sănătos, sinonimul căruia ar fi un mediu înconjurător ecologic echilibrat”, un mediu
înconjurător care ar putea fi descris ca „tămăduitor” în termenele moştenirii noastre, atât
naturale, cît şi culturale. Această expresie este suficient de clară pentru a cuprinde toate acele
obiective cărora le servesc drepturile omului.
•

Termenul sănătos – face referinţă la un mediu nepoluat, proprii dezvoltării fizice

şi intelectuale ale omului. Urmăreşte apărarea integrităţii fizice şi spirituale a acestuia.
•

Echilibrat – se referă la dimensiunea naturală, ceea ce se referă la un mediu

ecologic raţional.
•

Neprimejdios - se referă la acele limite admisibile care le-a stabilit legislatorul

pentru a menţine calitatea mediului.
Acest drept poate fi înţeles sub două dimensiuni:
a)

Individuală - implică dreptul fiecăruia de-a preveni poluarea, încetarea activităţii

care are drept efect poluare nocivă, repararea pagubei suferite în urma aceste poluări.
b)

Colectivă – obligaţii statului de-a coopera în vederea prevenirii şi combaterii

poluării, protejarea mediului natural la nivel regional şi internaţional.
Dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat presupune în principiu:
-

dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat de activităţi care pot afecta

mediul, sănătatea şi bunăstarea oamenilor şi dezvoltarea durabilă;
-

dreptul la cel mai ridicat nivel de sănătate, neafectat de degradarea mediului;

-

accesul la resursele de apă şi hrană adecvate;

-

dreptul la un mediu de muncă sănătos;

-

dreptul la condiţii de locuit, de folosire a terenurilor şi la condiţii de viaţă într-un

mediu sănătos;
-

dreptul la asistenţă în caz de catastrofe naturale şi produse de om;

-

dreptul de a beneficia de folosirea durabilă a naturii şi a resurselor acesteia;

-

dreptul la conservarea elementelor reprezentative ale naturii;

Garantarea asigurării realizării dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat presupune:

388

-

dreptul la informaţia de mediu;

-

dreptul de a participa la luarea şi aplicarea deciziilor de mediu;

Raportul Comisiei Mondiale de Dezvoltare şi Mediu, 1998 , p.302.
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-

dreptul de asociere în scopul protecţiei mediului;

-

dreptul la repararea prejudiciului de mediu.

Dreptul la un mediu sănătos este asigurat prin:
•

Sistemul de standadizare (STAS, ISO, CEN, SNIP);

•

Sistemul de cotare şi limitare a folosirii resurselor naturale;

•

Asigurarea calităţii estetice a mediului – adică menţinerea a cît este posibil a mai

multor tipuri de specii, RN şi peisaje etc.
De asemenea, semnificative sunt şi drepturile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea privind
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr.851-XIII din 29 mai
1996.389.
Astfel, în domeniul

organizării expertizei ecologice obşteşti cetăţenii şi asociaţiile

obşteşti au dreptul:
a) sa înainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat propuneri şi obiecţii
privind proiectele obiectelor economice concrete, noile activităţi şi tehnologii;
b) sa solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat informaţii
rezultatele expertizării noilor

obiecte

privind

şi activităţi economice preconizate;

c) sa organizeze expertiza ecologică obştească a documentaţiei de proiect şi planificare
pentru obiectele economice noi şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător;
d) sa primească de la beneficiar, în volum deplin, documentaţia de proiect şi
documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (în continuare E.I.M.I), iar în cazul în care aceasta conţine secrete comerciale şi/sau alte secrete apărate de
lege (cu excepţia secretelor de stat), în volumul care nu permite divulgarea acestor secrete;
e) sa ia cunoştinţă de documentaţia tehnico-normativă cu privire la efectuarea expertizei
ecologice de stat;
j) sa participe, prin reprezentanţii săi, la şedinţele comisiilor de experţi la care se iau în
dezbatere avizele expertizei ecologice obşteşti.
Legislaţia de mediu prevede şi alte drepturi şi interese legitime de mediu care pot fi
apărate (restabilite) în instanţa de judecată - dreptul de proprietate asupra resurselor naturale,
dreptul de beneficiere (utilizare) a resurselor naturale ş.a.
Totodată, conform art. 31 al Legii privind protecţia mediului înconjurător, protecţia
mediului constituie o obligaţiune generală a cetăţenilor republicii, ei fiind datori:
a) să respecte legislaţia cu privire la protecţia mediului şi să protejeze mediul, să
folosească raţional resursele naturale, să nu lezeze drepturile şi interesele altor beneficiari ai

389
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resurselor naturale, să semnaleze operativ autorităţile pentru mediu sau organizaţiile ecologice
despre daunele provocate naturii de persoanele fizice şi juridice;
b) să contribuie la amenajarea teritoriilor, la cererea aliniamentelor de arbori şi arbuşti şi
a spaţiilor verzi, să nu admită distrugerea acestora, să nu polueze teritoriul, unde activează sau
locuiesc;
c) să recupereze pierderile şi să repare prejudiciul cauzat mediului şi populaţiei.
Legislaţia mediului pune şi

în sarcina agenţilor economici, indiferent de forma de

proprietate, anumite obligaţiuni:
a) să folosească cît mai econom energia, apa, să ia măsuri pentru prevenirea alunecărilor
de teren, să nu admită eroziunea solului, salinizarea sau înmlăştinirea secundară, compactarea şi
poluarea solului cu îngrăşăminte minerale şi pesticide, să respecte normativele solului cu
îngrăşăminte minerale şi pesticide, să respecte normativele aplicării în agricultură a substanţelor
chimice;
b) să retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării deşeurilor prin
folosirea cît mai eficientă a materiei prime, să reducă folosirea substanţelor toxice, inflamabile şi
să le înlocuiască cu materiale alternative inerte care asigură obţinerea unei producţii finale cît
mai durabile, să producă, să utilizeze şi să pună în circulaţie ambalaje recuperabile, refolosibile,
reciclabile sau uşor degradabile;
c) să doteze sursele generatoare de noxe cu dispozitive, echipamente şi instalaţii de
epurare, capabile de a reduce noxele evacuate sub limitele admisibile, stabilite de autorizaţiile
pentru mediu;
d) să planteze şi să întreţină în jurul unităţilor industriale, a complexelor zootehnice
perdele forestiere de protecţie şi spaţii verzi, să ţină sub o supraveghere permanentă starea
mediului din jurul unităţilor industriale şi complexelor zootehnice şi să întreprindă măsuri de
protecţie a mediului;
e) să asigure supravegherea permanentă a construcţiilor şi instalaţiilor în cursul
funcţionării lor, să ia măsuri pentru prevenirea avariilor şi poluării accidentale a mediului, iar, în
caz de producere a acestora, să ia măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor lor, să anunţe
imediat autorităţile pentru mediu, să lichideze pe cont propriu toate consecinţele avariilor şi
poluării accidentale, să repare prejudiciile aduse mediului, componenţilor lui, averii altor
proprietăţi şi sănătăţii persoanelor afectate;
f) să execute hotărîrile şi dispoziţiile ministerelor, departamentelor şi autorităţilor
administraţiei publice locale referitoare la problemele protecţiei mediului, să prezinte
autorităţilor pentru mediu întreaga informaţie referitore la influenţa activităţii economice
promovate asupra mediului şi componenţilor lui, să admită accesul necondiţionat şi la orice oră
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al inspectorilor mediului la unităţile de producţie pentru a efectua controlul acţiunilor
activităţilor, susceptibile să afecteze mediul;
g) să solicite autorităţilor pentru mediu expertizarea activităţilor, susceptibile să afecteze
mediul;
h) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării mediului cu substanţe
toxice, volatile, corozive, inflamabile sau cu pulberi de orice fel în timpul transportării şi
păstrării lor.
În contextul celor relatate este oportun de a ne referi la unul din principiile de bază ale
protecţiei mediului, cuprins în art. 3 lit.c) a Legii privind protecţia mediului înconjurător, care
stabileşte responsabilitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice pentru prejudiciul cauzat
mediului; prevenirea, limitarea, combaterea poluării, precum recuperarea pagubei, cauzate
mediului şi componenţilor lui se face din contul persooanelor fizice şi juridice care au admis
(chiar şi inconştient sau din negligenţă) dauna.
Categoriile de drepturi şi obligaţiuni ecologice specifice se conţin în actele legislative
ramurale, astfel după cum urmează:
-

Art. 27-29 din Codul funciar;

-

Art. 38-39 din Codul subsolului;

-

Art.33-37 din Codul apelor;

-

Art.29-30 din Codul silvic;

-

Art. 23, 26-28, 31 din Legea regnului animal.

2. Reglementări legale în materia accesului la justiţie în probleme de mediu
Deşi Constituţia Republicii Moldova nu conţine reglementări legale directe referitoare la
accesul liber la justiţie în probleme de mediu, această posibilitate uşor se deduce din conţinutul
art. 20 alin.(1) din legea fundamentală, care oferă oricărei persoane dreptul la satisfacţie eficientă
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile,
libertăţile şi interesele sale legitime.
Este firesc, că prevederile acestui articol sunt aplicate şi în cazul încălcării normelor
constituţionale, în special, art. 37 (dreptul la un mediu înconjurător sănătos), art.34 (dreptul la
informaţie) şi art. 52 (dreptul la petiţionare).
Drept urmare, art.20 alin.(2) al Constituţiei stipulează, că nici o lege nu poate îngrădi
accesul la justiţie, iar art. 26 garantează fiecărui cetăţean dreptul să reacţioneze independent, prin
mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.
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Accesul liber la justiţie şi-a găsit o reflectare şi dezvoltare continue în Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 390. Astfel, art. 5 garantează
oricărei persoane interesate dreptul de a se adresa în instanţa judecătoreasca, în modul stabilit
de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime. În
acest context, nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de
inexistenta a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare. Iar
renunţarea la dreptul adresării în instanţa judecătorească nu are efect juridic daca acest act
contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile sau interesele legitime ale persoanei.
În afara prevederilor constituţionale şi procesual civile referitoare la accesul la justiţie în
probleme de mediu, posibilitatea sesizării de către persoane a organele abilitate şi instanţa de
judecată în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime este reglementată şi de legislaţia
ecologică naţională. Astfel, în conformitate cu art. 30 al Legii privind protecţia mediului
înconjurător, statul recunoaşte şi asigură tuturor persoanelor fizice dreptul de a se adresa,
direct sau prin intermediul unor organizaţii, partide, mişcări, asociaţii, autorităţilor pentru
mediu, administrative sau judecătoreşti pentru a sista acţiunile care aduc daune mediului,
precum şi dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit cu urmare a poluării sau a altor
acţiuni de afectare a mediului, precum şi pentru prejudiciul adus sănătăţii oamenilor. Tot odată,
art. 94 a aceiaşi legi (în redacţia Legii din 13 iunie 2003), stipulează că, litigiile in domeniul
protecţiei mediului, care nu pot fi rezolvate în condiţiile unei concilieri amiabile între părţile
interesate, sînt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata conform legislaţiei în vigoare. Iar
actele administrative prin care se lezează drepturile sau interesele legitime prevăzute de
legislaţia

în domeniul protecţiei mediului

pot

fi

atacate

în instanţa

de

contencios

administrative potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000391.
Or, actele administrative emise de autoritatea abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu
protecţia mediului înconjurător prin care se lezează drepturile sau interesele legitime prevăzute
de legislaţia în domeniul protecţiei mediului pot fi contestate în instanţa de contencios
administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ (art. 94 alin. (2) din Legea cu privire la
protecţia mediului înconjurător).
Conform art. 12 din Codul procesual civil,

instanţa

judecătorească

soluţionează

pricinile civile în temeiul Constituţiei, legilor, etc., precum şi a tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte. Instanţele judecătoreşti, la examinarea pricinilor civile privind
încălcarea legislaţiei ecologice, sînt în drept să aplice direct jurisprudenţa CEDO.

390
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Un rol şi o importanţă deosebită pentru asigurarea accesului la justiţie în probleme de
mediu revine Convenţiei de la Arhus, care în opinia Secretarului General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite Kofee Anann „este cel mai ambiţios pas în domeniul «democraţiei ecologice»
dintre toţi cei care au fost întreprinşi vreodată sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite.”
Convenţia Comisiei Economice Europene CEE/ONU privind accesul la informaţie,
justiţie şi participarea publicului392 la adoptarea deciziilor în domeniul mediului este cunoscută
sub denumirea de “Convenţia de la Aarhus”, după denumirea oraşului danez, în care aceasta a
fost adoptată la 25 iunie 1998 la cea de-a patra conferinţă a miniştrilor “Mediul ambiant pentru
Europa”, din Danemarca. Convenţia Arhus a fost ratificată prin Hotărârea Parlamentului
Republicii Moldova din 7 aprilie 1999.
Obiectivele Convenţiei sînt:
•

să asigurare reprezentanţilor publicului un acces mai deschis la informaţia

ecologică pe care o au la dispoziţie autorităţile de stat, sporind astfel gradul deschiderii şi
răspunderii guvernului;
•

să ofere cetăţenilor posibilitatea de a-şi spune opinia şi îngrijorarea în privinţa

problemelor ecologice şi asigurarea evidenţei respective a lor de către persoanele responsabile
pentru adoptarea deciziilor;
•

să ofere publicului acces la procedurile examinării cauzelor privind încălcarea

drepturilor lor la informare şi participare, iar, în unele cazuri, să le dea posibilitate de a înainta
acţiuni în privinţa încălcării legislaţiei ecologice cu caracter mai general.
Convenţia se bazează pe trei principii fundamentale:
Accesul la informaţie de mediu (Articolele 4 şi 5).

I.

Prevederea fundamentală privind accesul la informaţie impune un şir de obligaţii
autorităţilor de stat. Aceste obligaţii presupun, pe de o parte, prezentarea informaţiei în urma
solicitării, iar pe de altă parte, difuzarea activă a informaţiei. Pentru acest principiu fundamental,
cît şi pentru alte, Convenţia nu numai că oferă indicaţii metodice concrete ţărilor, dar şi pune în
sarcina lor obligaţia de a elabora de sine stătător un sistem transparent şi eficient de difuzare a
informaţiei şi de prezentare a acesteia în urma solicitării.

II.

Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu ( Articolele 6-8).
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Conform art. 1, alin.(5) al Convenţiei, „Public „ însemnă una sau mei multe persoane fizice sau juridice, care
corespund legislaţiei naţionale sau practicii asocierii, organizării ori grupării lor. „Public interesat” însemnă
puiblicul, care este implicat ori poate fi implicat în procesul luării deciziilor referitoare la mediu sau care este
cointeresată în acest proces; în sensul acestei definiţii organizaţiile neguvernamentale, care contribuie la protecţia
mediului şi corespund oricăror cerinţe, prevăzute de legislaţia naţională, se consideră organizaţii cointeresate.
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Cel de-al doilea principiu fundamental al Convenţiei ţine de minimul obligatoriu de
proceduri de participare a publicului la procesul de adoptare a deciziilor de mediu. În dependenţă
de gradul solicitat al participării, acest compartiment poate fi divizat în trei categorii.
Prima categorie (adoptarea deciziilor pe genuri concrete de activităţi) conţine o
reglementare mai strictă a participării publicului, începând cu lista genurilor de activităţi şi
criterii aplicate, care cad sub incidenţa acestor proceduri, şi terminând cu procedurile de
revizuire a acestor decizii.
Pentru cea de-a doua categorie – deciziile de ordin strategic – se prevede, că majoritatea
detaliilor practice vor fi reglementate de procedurile elaborate în cadrul ţării. Totodată, prin
trimiterile la Articolul 6, aici sînt prevăzute anumite obligaţii concrete. Afară de aceasta, ţărilor li
s-a impus obligaţia de a elabora reguli concrete, transparente şi judicioase de participare a
publicului la procesul de adoptare a deciziilor de ordin strategic la nivel naţional şi nivel local.
A treia categorie, care ţine de dispoziţiile executive şi actele normative, nu presupune
obligaţii strict reglementate, însă recomandă autorităţilor de stat să asigure participarea eficientă
a publicului la elaborarea regulamentelor, actelor normative şi proiectelor de legi de către
autorităţile executive.

III.

Accesul la justiţie în probleme de mediu (Articolul 9).
Acest principiu fundamental reglementează mecanismul de asigurare a realizării

obligaţiilor şi drepturilor stabilite de Convenţie. Acest principiu are două componente: pe de o
parte, garantează dreptul publicului de a se adresa justitiei în cazul în care primele două drepturi
sunt încălcate (dreptul la informaţie şi dreptul la participare); pe de altă parte, considerat
independent, garantează dreptul publicului de a se adresa justiţiei în cazurile în care legislaţia de
mediu este încălcată. Pot fi urmate proceduri administrative şi/sau judiciare pentru contestarea
legalităţii oricăror decizii sau acţiuni ale persoanelor private şi ale autorităţilor publice în
legatură cu încălcarea legislaţiei de mediu.
În corespundere cu acest principiu, Părţile se obligă să garanteze mecanismele necesare
ale justiţiei şi protecţiei juridice a persoanelor, ale căror drepturi şi obligaţii prevăzute de
Convenţie au fost lezate.
Mai mlte detalii privind istoricul, obiectivele, structura, principiile Convenţiei Aarhus şi
importanţa practică a preverilor aceteia pot fi găsite în Ghidul judecătorului în materia aplicării
Convenţiei Aarhus393.
3. Condiţii generale de examinare a cauzelor de mediu
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Motivele sesizării de către public a instanţei de judecată pot fi divizate în două categorii
principale:
de procedură, cînd reclamantul depune o cerere pe motiv că a fost încălcată

a)

procedura şi astfel a fost lezat dreptul său (de exemplu, e imposibil să aibă acces la documentele
legate de procesul EIMÎ).
materiale, cînd reclamantul contestă conţinutul deciziei sau al unui act, în baza

b)

faptului că un atare conţinut lezează drepturile sale ecologice ori contravine legislaţiei ecologice
în general. Drept motiv material poate servi şi faptul cauzării de prejudicii patrimoniului, vieţii
sau sănătăţii de către terţe persoane ca rezultat al nerespetării (încălcării) legislaţiei ecologice.
În general, există trei categorii de situaţii, cînd publicul poate apela la justiţie conform
Articolului 9 al Convenţiei de la Arhus:
1.

Încălcarea dreptului de acces la informaţie de mediu (Articolul 9.1) .

-

Informaţia a fost oferită, dar ea nu este completă şi/sau nu are nici o legătură cu

solicitarea;
-

Solicitarea privind acordarea unei informaţii a fost respinsă;

-

Răspunsul la solicitare a sosit mai târziu de termenul stabilit.

Conform art. 16 al Legii cu privire la accesul la informaţie nr.982-XIV din 11 mai 2000
394

informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în

care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucratoare de la
data înregistrării cererii de acces la informaţie. Termenul

de

furnizare

a informaţiei,

documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucratoare de către conducătorul instituţiei publice
daca:
- cererea se refera la un volum foarte mare de informaţii care necesita selectarea lor;
- sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.
Încălcarea dreptului de participare (Articolul 9.2):

2.
-

Nu este făcută înştiinţarea cu privire la adoptarea deciziei de mediu.
Mijloacele aducerii la cunoştinţă sînt insuficiente, pentru ca înştiinţarea să ajungă

pînă la destinatari.
-

Înştiinţarea e publicată la o etapă avansată a procedurii.

-

Înştiinţarea nu conţine minimul necesar de informaţie.
Imposibilitatea obţinerii unei informaţii mai detaliate privind proiectul,

-

programul sau planul respectiv.
-

Procedura de participare nu prevede prezentarea comentariilor din partea

publicului interesat.
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Publicată în Monitorul Oficial nr. 88-90 din 28.07.2000.
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Comentariile nu ţin cont, în măsura cuvenită, de următoarele:
•

persoana care ia decizia nu poate să dea o explicaţie clară a motivelor ce au

determinat neglijarea unei obiecţii concrete la adoptarea deciziei;
•

decizia nu este dată publicităţii;

•

decizia dată publicităţii nu conţine nici o motivare logică.

În Republica Moldova particularităţile participării publicului la procesul de luare a
deciziilor de mediu este reglementat de:
a) art.3 lit.d al Legii privind protecţia mediului înconjurător (în redacţia Legii din 22
noiembrie 2001) care stipulează, că “proiectarea, amplasarea si punerea în funcţiune a
obiectivelor social-economice, realizarea programelor şi activităţilor care presupun schimbări al
mediului înconjurător sau ale unor componente ale acestuia se admit numai:
- cu condiţia informării (de către autorităţile administraţiei publice locale si beneficiari) si
cu acordul populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitara a obiectivului
respectiv, in etapele de proiectare si amplasare a acestuia, cu cel putin 30 zile înainte de
întocmirea materialelor de atribuire a terenului în conformitate cu legislaţia;
- cu avizul pozitiv al Expertizei ecologice de stat asupra documentaţiei de proiect,
elaborate în modul stabilit;”
b)

Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de

mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.72 din 25 ianuarie 2000395.
3.

Nu este respectată legislaţia cu privire la protecţia mediului (Articolul 9.3):
- Se contestă acţiunile sau inacţiunile persoanelor particulare ce încalcă legislaţia din

domeniul protecţiei mediului.
- Se contestă acţiunile sau inacţiunile autorităţilor de stat ce încalcă legislaţia din
domeniul protecţiei mediului.
Articolul 9 al Convenţiei acordă ONG-urilor de mediu un statut special, recunoscând
interesul lor în procesele vizând accesul la justiţie în baza dreptului participării la adoptarea
deciziilor, respectiv, capacitatea lor juridică de procedură de a intenta acţiuni în asemenea cazuri.
Apărarea drepturilor şi intereselor legitime de mediu se realizează prin intemediul
diverselor proceduri:
A) Procedurile extrajudiciare.
Sesizarea instanţei de judecată poate necesita o perioadă îndelungată de timp şi, deseori,
cheltuieli semnificative. O metodă mai operativă, mai simplă şi mai puţin costisitoare este
contestarea deciziei incorecte sau a procedurii în ordine extrajudiciară. Există trei metode de
bază de a face acest lucru, totodată şi eficienţa lor va fi diferită în fiecare caz aparte :
395
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1.

Contestarea deciziei adoptate prin depunerera contestaţiei în adresa organului

emitent. Dacă organul care a emis decizia, se supune unui organ ierarhic superior, cererea
preliminară poate fi adresată, la dorinţa petiţionarului, într-o autoritate publică ierarhic
superioară sau pe numele funcţionarului public ierarhic superior. Organul emitent sau celierarhic
superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte pentru examinare şi să
anuleze parţial sau integral actul administrativ respectiv, să impună organul subordonat să repună
în drepturi persoana respectivă sau, luînd în consideraţie circumstanţele, să anuleze actul
administrativ, emis cu acordul său. Petiţionarii care nu sunt de acord cu deciziile organului sau a
persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în instanţa de contencios
administrativ în termen de 30 de zile. Acest termen decurge de la data comunicării deciziei, dacă
conform legii persoane se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii răspunsului la
cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu a primit răspuns – din ziua cînd
urma să-l primească.
Procedura depunerii contestaţiilor şi termenele de examinare a acestora sînt reglementate
de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare396 şi Legea contenciosului
administrativ.
2.

Depunerea contestaţiei, împotriva deciziei adoptate, pe numele ombudsmanului

(în continuare – avocatul parlamentar). În Republica Moldova activitatea avocatului
parlamentar este reglementată de Legea nr. 1349 din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii
parlamentari397. Activitatea avocaţilor parlamentari este menită să asigure garantarea respectării
drepturilor constituţionale şi a libertăţilor omului de către autorităţile centrale şi locale ale
administraţiei publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate,
precum şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.
Cererea poate fi depusă pe numele avocatului parlamentar nu mai tîrziu de un an din ziua
presupusei încălcări a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale reclamantului sau din ziua în
care reclamantul a aflat despre aceasta.
În baza rezultatelor examinării contestaţiei, avocatul parlamentar este în drept:
a)

să adreseze în instanţa de judecată o cerere pentru protecţia intereselor

reclamantului, ale cărui drepturi şi libertăţi constituţionale au fost lezate;
b)

să adreseze organelor respective un demers cu privire la intentarea unei proceduri

disciplinare sau a unui dosar penal persoanei cu funcţii de răspundere care a comis încălcarea ce
a generat lezarea drepturilor şi libertăţilor omului;
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Publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 08.09.1994.
Publicată în Monitorul Oficial nr.82 – 83 din 11.12.1997.
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c)

să intenteze o procedură administrativă în privinţa persoanelor care au comis o

contravenţie;
d)

să atragă atenţia persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra

cazurilor de neglijenţă în executarea obligaţiunilor de serviciu, încălcare a eticii profesionale,
formalism şi birocratism.
Avocatul parlamentar nu este un organ judiciar. În pofida faptului că avizele sau
concluziile sale deseori sînt similare deciziilor şi hotărârilor judecătoreşti, ele nu sînt obligatorii
pentru executare.
1.

Depunerea contestaţiei pe numele procurorului. Atribuţiile Procuraturii sînt

reglementate de Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură398. Conform art.
71, alin.(3), lit. i) Cod de procedură civilă procurorul este in drept sa adreseze in judecata o
acţiune sau o cerere în apărarea drepturilor si intereselor statului si ale societăţii ce ţin de
protecţia mediului înconjurător. În acest context, procurorul participă la judecarea pricinilor
civile în prima instanţă în calitate de participant la proces cu condiţia, că el însuşi l-a pornit în
condiţiile legii.
Acţiunea în apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime poate fi intentată
de către procuror numai la cererea scrisa a persoanei interesate dacă aceasta nu se poate sesiza
instanţa adresa în judecată personal din cauza de sănătate, vârsta înaintată, incapabilitate sau
din alte motive întemeiate. In cazurile prevăzute de lege, procurorul este în drept sa se
adreseze în judecata în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui
număr nelimitat de persoane. (spre exemplu, când are loc poluarea mediului de o sursă de
poluare care afectează starea sănătăţii unui număr nelimitat de persoane).
B) Procedura judiciară, inclusiv contestaţia în ordine de contencios administrativ.
Conform alin.(4) al art. 2 Cod de procedură civilă modalitatea de judecare a pricinilor în
acţiuni civile ce rezultă din raporturi juridice ecologice este stabilită de legislaţia procedurală
civilă.
În acest context, alin.(1) al art. 5 Cod de procedură civilă reiterează, că orice persoană
interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru
a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime.
Procedura contestării în instanţele de judecată a actelor autorităţilor publice contrare
legislaţiei ecologice şi care aduc atingere drepturilor şi intereselor ecologice ale persoanelor este
reglementată de Legea contenciosului administrativ.

4. Subiectele de sesizare
398
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4.1 Persoanele fizice şi juridice
Pentru a intenta un proces în orice instanţă de judecată, reclamantul, persoana fizică sau
juridică, va trebui demonstreze că într-adevăr, este interesat de această cauză (că i-au fost
încălcate unul sau mai multe drepturi şi interese legitime). Pentru a stabili dacă reclamantul
dispune sau nu de capacitate juridică de procedură, urmează să determinam dacă contestaţia
răspunde uneia dintre rigorile de mai jos:
Accesul la justiţie în legătură cu accesul la informaţie (Convenţia de la Arhus. Articolul
9.1).
Este suficient ca reclamantul să demonstreze că a solicitat o informaţie la care a primit un
răspuns care, în opinia lui, nu este satisfăcător sau suficient de satisfăcător ori nu a primit nici un
răspuns.
Accesul la justiţie în legătură cu participarea publicului (Convenţia de la Arhus. Articolul
9.2).
Întrucât condiţia preliminară de participare la procesul de adoptare a deciziilor particulare
sau strategice constă în corespunderea categoriei de public interesat, reclamantul urmează să
demonstreze, că decizia respectivă într-adevăr îl afectează într-un mod sau altul (de exemplu,
locuieşte în aşa-numita zonă de protecţie sanitară a obiectivului presupus sau pe teritoriul, pentru
care se eliberează o autorizaţie sau pe care se va realiza planul adoptat).
Majoritatea ţărilor nu recunosc dreptul persoanei fizice sau juridice de a transmite în
judecată dosarele, care nu-l vizează direct, în scopul prevenirii încălcării legislaţiei cu privire la
protecţia mediului.
În Republica Moldova, în cazurile prevăzute de lege, organizaţiile şi persoanele fizice pot
să depună în instanţă o cerere de chemare în judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale altor persoane, la solicitarea acestora, sau întru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale unui cerc nedefinit de persoane. Organizaţiile sau
persoanele fizice, care au deschis dosare privind apărarea drepturilor altor persoane, se bucură de
drepturile de procedură şi execută obligaţiunile de procedură ale reclamantului, cu unele
excepţii.
Practica demonstrează că în unele ţări, inclusiv în Republica Moldova, instanţele de
judecată adoptă hotărâri, potrivit cărora orice persoană fizică este cointeresată de protecţia
mediului în virtutea atît a dreptului constituţional la un mediu sănătos, cît şi a obligaţiunii sale de
a proteja acest mediu.
Cauzele ce se referă nemijlocit la dreptul civil sau la delictele civile vor necesita dovezi
în susţinerea faptului că în urma acţiunilor pîrîtului au fost lezate sănătatea, drepturile materiale,
dreptul de proprietate sau alte drepturi reale ale reclamantului. Acestea sînt cazurile privind
797

plata compensaţiilor sau restabilirea stării de altădată (de exemplu, cînd reziduurile industriale
ale întreprinderii, care depăşesc limitele stabilite au un impact negativ asupra sănătăţii, implicând
cheltuieli suplimentare pentru serviciile medicale, sau cînd în rezultatul poluării apelor lacului cu
ape reziduale se lezează dreptul la un mediu ambiant sănătos (nepericulos) şi se cauzează
prejudiciu material prin pieirea peştelui crescut de către locatar).
4.2 Capacitatea juridică de procedură a ONG-urilor
Articolul 9 al Convenţiei de la Arhus investeşte ОNG-urile cu o capacitate de procedură
deosebită în cazurile privind accesul la justiţie legate de participarea publicului. Conform acestei
prevederi, orice ОNG este recunoscută “public interesat” deci, este interesată de cauză, indiferent
de faptul, dacă au fost sau nu lezate nemijlocit interesele acesteia sau ale membrilor săi, cu
condiţia întrunirii de către ONG-ul respectiv a următoarelor criterii:
1.

Să fie recunoscută drept ONG conform legislaţiei naţionale (adică să fie

înregistrată în calitate de organizaţie nonguvernamentală /obştească).
Pentru ca ONG-ul să posede capacitate de procedură şi să fie recunoscută drept “public
interesat”, Convenţia Arhus nu prevede înregistrarea oficială a ONG-ului. Însă, în definiţia
ONG-ului Convenţia face trimitere la legislaţia internă a statelor. În practică acest lucru
semnifică faptul că în Republica Moldova organizaţia în cauză trebuie să fie înregistrată,
conform Legii nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti 399.
2.

Fixare unui dintre obiectivele principale ale ONG-ului protecţia mediului ambiant.

De exemplu, statutul organizaţiei defineşte protecţia mediului drept una din sarcinile sale
principale.
Prezentarea copiei statului va fi necesară pentru a demonstra capacitatea juridică de
procedură în cazurile legate de participarea publicului la procesul de adoptare a deciziilor.
Împuternicirile reprezentantului urmează să fie formulate în conformitate cu prevederile
art. 80 şi 81 Cod de procedură civilă.
4.3 Participarea Inspectoratului Ecologic de Stat în cadrul examinării pricinilor
privind încălcarea legislaţiei ecologice
Temeiul şi scopul participării Inspectoratului Ecologic de Stat în procesul civil.
În conformitate cu prevederile pct. 10 Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2004

400

, IES înaintează în instanţele

judecătoreşti acţiuni civile de recuperare a daunelor cauzate mediului.

399
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Publicată în Monitorul Oficial nr.6 din 23.01.1997.
Publicată înMonitorulOficial Nr. 26-29 din13.02.2004.
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Apărarea drepturilor ecologice prin intermediul acţiunilor civile poate avea loc atît în
scopul reparării prejudiciului cauzat mediului, ca rezultat al poluării lui şi folosirii neraţionale,
cît şi în scopul prevenirii cauzării acestui prejudiciu (art.3, lit. „c” al Legii privind protecţia
mediului înconjurător). Deci, acţiunea civilă poate fi adresată instanţei de judecată nu numai în
cazul cauzării prejudiciului, ca acţiune terminată, dar şi în cazul efectuării acţiunilor
(inacţiunilor), care ar putea cauza prejudicii mediului în viitor.
O atare concluzie rezultă atît din actele normative menţionate, cît şi din prevederile
Codului civil nr. XV- 1107 din 6 iunie 2002401.
La rând cu alte metode de apărare a dreptului, art.11 Cod civil enumără de asemenea
repararea prejudiciilor cauzate (lit. ”g”), şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau
se creează pericolul încălcării lui (lit. ”b”).
În conformitate cu art.1400 Cod civil, pericolul cauzării în viitor a unui prejudiciu, dă
temei interzicerii faptelor care pot genera un astfel de pericol.
Dacă prejudiciul este o consecinţă a exploatării întreprinderii, instalaţiei sau a unei
activităţi de producţie, ce continuă să cauzeze daune sau să ameninţe cu producerea unui nou
prejudiciu, instanţa de judecată poate să oblige pârâtul, pe lângă repararea prejudiciului, să-şi
înceteze activitatea dacă încetarea nu contravine interesului public.
Acţiunea în apărarea drepturilor ecologice este înaintată de către IES în baza art.art.7
alin.(2), 73 al Codului de procedură civilă. Este necesar de menţionat că principala formă de
participare în cadrul procesului civil al IES este apărarea drepturilor şi intereselor altor persoane
care sunt subiecţi ai raportului juridic material, adică a intereselor statului şi societăţii. IES poate
participa în cadrul procesului şi în calitate de parte (reclamant ori pârât), atunci când este subiect
al raportului juridic material litigios, adică când este titularul nemijlocit al drepturilor şi
intereselor apărarea cărora este adresată instanţelor judecătoreşti.
Participarea în cadrul procesului civil a IES în forma apărării drepturilor şi intereselor
altor persoane, adică a statului şi societăţii, are unele particularităţi, fapt ce a determinat
reglementarea aparte în legislaţia procesual-civilă.
IES, ca autoritate publică, face parte din cercul participanţilor la proces care au o
cointeresare procesuală în soarta procesului. Acest organ participă la proces din numele propriu,
dar în apărarea intereselor statului şi societăţii. Scopul participării este contribuţia pe care o
aduce acest organ la adoptarea unei hotărîri mai favorabile pentru subiectul în interesul căruia
participă.
IES participă în instanţa de judecată în virtutea competenţei sale, stabilite de lege (este
vorba de actele normative, care reglementează activitatea IES).
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IES participă în apărarea altor persoane (a statului şi societăţii) în temeiul obligaţiilor
stabilite prin normele legislaţiei ecologice.
Deci, ca temei pentru participarea IES în cadrul procesului civil serveşte cointeresarea în
soluţionarea legală a litigiului, reieşind din funcţiile şi obligaţiile stabilite de lege şi alte acte
normative, care determină competenţa IES.
În conformitate cu art.26, alin.(1) al Legii privind protecţia mediului înconjurător, IES are
funcţia de exercitare a controlului de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative în
problemele protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale.
IES în persoana Inspectorului principal de Stat al mediului şi Inspectorilor principali
zonali ai mediului, iar în absenţa lor adjuncţii lor au dreptul (dar şi obligaţia) de a înainta
pretenţii persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, pentru repararea prejudiciilor cauzate
mediului ca rezultat al poluării lui şi folosirii neraţionale a resurselor naturale (art.27, alin.(1),
lit.”b” al Legii cu privire la protecţia mediului). Reieşind din această funcţie IES, ca organ
împuternicit de către stat în vederea protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, înaintează
instanţelor judecătoreşti competente acţiuni civile din nume propriu, dar în interesul statului ori
de câte ori are loc încălcarea drepturilor ecologice.
Acţiunile privind repararea prejudiciului cauzat mediului pot fi înaintate de către IES, iar
cererile de chemare în judecată prin care se oformează aceste acţiuni urmează a fi semnate
respectiv, de către Inspectorul principal de Stat al mediului.
Alte persoane – inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii superiori
zonali şi inspectorii zonali ai mediului pot semna cereri de chemare în judecată, numai dacă
această împuternicire este prevăzută de procura eliberată în modul corespunzător de către
Inspectoratul Ecologic de Stat ori Agenţiile Ecologice Teritoriale.
La înaintarea acţiunii de către IES urmează a fi respectate cerinţele legislaţiei procesuale.
Înaintarea acţiunii, privind repararea prejudiciului cauzat mediului se efectuează prin depunerea
cererii de chemare în judecată în conformitate cu prevederile CPC al RM.
5. Particularităţile examinării acţiunilor civile cu caracter ecologic
Orice persoană care îşi revendică un drept împotriva unei alte persoane ori are un interes
pentru

constatarea existenţei sau inexistentei unui drept de mediu trebuie să depună în

instanţa competentă o

cerere de chemare in judecata.

În cererea de chemare în judecată se întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 166
Codul de procedură civilă.
La cerere de chemare în judecată trebuie anexate documentele care confirmă
împrejurările pe care îşi întemeiază pretenţiile sale reclamantul. Acestea pot fi: diferite înscrisuri
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(documente) ce confirmă activitatea ilegală a pricinuitorului daunelor, actul expertizei ecologice
de stat, actul administraţiei publice, care este în contradicţie cu legislaţia ecologică, documentaţia
de proiect în cazul construcţiei unor obiecte imobiliare, procesul-verbal privind comiterea
delictului ecologic; hotărîrile organelor respective privind aplicarea sancţiunii penale sau
contravenţionale, calculul pagubei materiale, actul de luare a probelor de laborator ale solului,
apei, aerului; fişa de inventariere a copacilor; extrasele din anexele privind costul producţiei
dobîndite ilicit; actul de confiscare a bunurilor dobîndite ilicit sau a contravalorii lor; calculul
venitului ratat.
Setul de documente originale trebuie însoţit de seturile de copii pentru fiecare pîrît ce
figurează în proces.
Competenţa generală (materială) în judecarea pricinilor privind încălcarea legislaţiei
ecologice.
Acţiunile privind încălcarea legislaţiei ecologice se înaintează instanţelor judecătoreşti
conform competenţei prevăzute de art.33/1 Codul de procedură civilă.
Judecătoriile de drept comun vor fi competente în soluţionarea litigiilor privind încălcarea
legislaţiei ecologice dacă raportul juridic material litigios este legat de cauzarea prejudiciului
mediului prin poluarea acestuia ori folosirea neraţională a resurselor naturale. Acţiunea va fi
înaintată instanţei de judecată nu numai în cazul cauzării prejudiciului, ca acţiune terminată, dar
şi în cazul efectuării acţiunilor (inacţiunilor) care ar putea cauza prejudicii mediului în viitor.
Dacă litigiul a apărut în legătură cu adoptarea unui act administrativ, contrar legislaţiei
sau care aduce atingeri drepturilor şi intereselor persoanelor, acest litigiu va fi de competenţa
instanţei de contencios administrativ.
Astfel de litigii pot apărea în legătură cu adoptarea actelor administrative, care contravin
legislaţiei ecologice, acte, realizarea cărora ar putea cauza prejudicii mediului.
De competenţa judecătoriilor de drept comun vor fi litigiile privind recuperarea
prejudiciului cauzat mediului dacă acest prejudiciu a fost cauzat de către o persoană fizică sau
juridică.
Conform art. 40 alin.(2) Codul de procedură civilă acţiunea în reparaţie a prejudiciului
cauzat mediului înconjurător se intentează împotriva proprietarilor (posesorilor) de utilaje în
instanţa de la locul instalării utilajului, cu excepţia cazurilor când acesta este instalat în
străinătate.
Acţiunea în contenciosul administrativ se va înainta după caz judecătoriilor de drept
comun sau Curţilor de Apel (art. 32 şi 33 Codul de procedură civilă).
La cererile de chemare în judecată înaintate împotriva unei persoane juridice (şi
subiecţilor asimilaţi) precum şi la cererile de chemare în instanţa de contencios administrativ
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trebuie anexate actele ce confirmă întreprinderea măsurilor pentru soluţionarea prealabilă a
litigiului.
Astfel în litigiile împotriva unei persoane juridice la cerere trebuie de anexat copia
pretenţiei înaintate înainte de adresare în instanţa de judecată. La cererea de chemare în instanţa
de contencios administrativ trebuie de anexat copia cererii prealabile adresate autorităţii publice
emitente a actului administrativ ori organului ierarhic superior organului emitent.
Obiectul şi temeiul acţiunii în cazurile ecologice.
Cererea de chemare în judecată trebuie să conţină elementele acţiunii – temeiul şi
obiectul acţiunii. În conformitate cu art.166 Codul de procedură civilă în cererea de chemare în
judecată reclamantul trebuie să indice motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea,
precum şi dovezile pe care se sprijină fiecare pretenţie.
Aceste motive formează temeiul acţiunii. Motivele de fapt sunt împrejurările care dau
naştere, modifică sau sting drepturile şi obligaţiunile părţilor sau împiedică naşterea, modificarea
sau stingerea drepturilor şi obligaţiunilor.
În acţiunile privind repararea prejudiciului cauzat mediului aceste împrejurări sunt:
activitatea ilegală a pârâtului, cauzarea unui prejudiciu real mediului ambiant, legătura cauzală
între activitatea ilegală şi cauzarea prejudiciului, vinovăţia pricinuitorului prejudiciului, etc.
În acţiunile în contencios administrativ motivele de fapt sunt: adoptarea unui act
administrativ de către o autoritate publică, acest act este în contradicţie cu legislaţia ecologică,
executarea actului administrativ cauzează sau poate cauza în viitor prejudiciu mediului, etc.
În cererea de chemare în judecată trebuie de arătat şi motivele de drept, adică norma
(normele) dreptului material pe care se bazează cerinţele din acţiune. Acestea sunt normele
legislaţiei de mediu, legislaţiei civile, funciare, administrative ş.a.
Obiectul acţiunii este pretenţia material-juridică concretă care este înaintată de către
reclamant pârâtului şi urmează a fi examinată de către instanţa de judecată. Articolul 166 Codul
de procedură civilă indică expres că cererea de chemare în judecată trebuie să conţină pretenţiile
reclamantului. Aceste pretenţii pot fi spre exemplu: repararea prejudiciului cauzat mediului,
patrimoniului, vieţii, sănătăţii prin nerespectarea legislaţiei de mediu, anularea în tot sau în parte
a actului administrativ, suprimarea acţiunilor prin care se încalcă drepturile ecologice sau se
creează pericolul încălcării lor, impunerea la executarea obligaţiei în natură, etc.
Asigurarea acţiunilor în cazurile ecologice.
În conţinutul cererii de chemare în judecată, ori într-un demers aparte înaintat instanţei de
judecată poate fi solicitată aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.
Aceasta este necesar mai ales în acţiunile privind repararea prejudiciilor cauzate mediului
înconjurător.
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Asigurarea acţiunii este un mijloc de garantare a executării ulterioare a hotărîrii
judecătoreşti. Măsurile de asigurare a acţiunii pot fi aplicate în situaţia în care neluarea acestor
măsuri ar putea îngreuia sau ar putea face imposibilă executarea hotărîrii instanţei de judecată. .
În baza art.175 Codul de procedură civilă, în vederea asigurării acţiunii instanţa de
judecată sau judecătorul poate aplica următoarele măsuri:
1.

să ordone punerea unui sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani care aparţin

pârâtului şi care se află la el sau la alte persoane.
2.

să interzică pârâtului de a săvârşi anumite acte.

3.

să interzică altor persoane de a transmite bunuri pârâtului sau de a îndeplini faţă

de el alte obligaţii.
4.

să suspende vânzarea bunurilor sechestrate, dacă se face cererea de ridicare a

sechestrului pus pe ele.
5.

să suspende urmărirea ce se face pe baza unui document investit cu formulă

executorie, contestat de debitor prin acţiune, dacă asemenea contestaţie este admisă de legislaţie.
Instanţa de judecată poate admite mai multe forme de asigurare a acţiunii cu condiţia că,
suma lor totală să nu depăşească valoarea acţiunii.
Legislaţia nu conţine indicaţii privitoare la faptul care măsura de asigurare a acţiunii
trebuie aplicată în situaţiile concrete. De aceea instanţa de judecată trebuie să se conducă de
împrejurările concrete ale pricinii la aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.
Probele.
Conform regulii generale cuprinse în art. 117 al Codul de procedură civilă, probele în
pricinile civile sînt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la
constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor
circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii.
În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile părţilor şi ale
altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din depoziţiile martorilor, din înscrisuri,
probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experţilor.
Obligaţia probaţiunii în judecată este pusă în sarcina părţilor, sau după caz în sarcina
pîrîtului.
Printre probele enunţate, la judecarea cauzelor ecologice o importanţă specifica au
următoarele mijloace de probaţiune:
Înscrisurile:
a)

act de control al respectării legislaţiei de mediu, întocmit de inspectorul de stat de

mediu, prin care se atestă situaţia reala a stării mediului în cadrul subiectului supus controlului,
precum şi abaterile de la legislaţia de mediu;
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b)

act de preluare a probelor, prin care se atestă starea de fapt a unor obiecte naturale

(ca spre exemplu, categoria şi

concentraţia poluanţilor

în apele reziduale deversate, sau

concentraţia de noxe în aerul atmosferic pe teritoriul agentului economic);
c)

act de atestare a unor evenimente ( spre exemplu, actul de constatare a pierii

peştelui în lacul poluat cu ape reziduale);
d)

avize, cu expunerea unor concluzii, prezentate de organe specializate (spre

exemplu, Avizul Staţiunii de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pisciculturii prin care se atestă, că
„existenţa formaldehidei în peşte, confirmă existenţa acesteia în apă. Pieirea peştelui în rezultatul
înăduşirii nu este posibilă”, sau concluziilor Centrului de diagnostică veterinară, prin care se
atestă prezenţa substanţelor nocive în peşte etc.,);
e)

scheme, hărţi, planuri, proiecte etc.

Probe materiale:
a)

arme, unelte de vânătoare, de pescuit, producţia de vânătoare şi de pescuit,

ambalajul produselor etc.;
b)

produsele lemnoase dobândite ilicit, elemente ale florei şi faunei.

Înregistrările audio-vedeo – caseta video cu secvenţe , prin care se atestă faptul poluării
lacului, pierii peştelui, tăierile ilicite, produsele braconajului etc.
Rapoartele de expertiză:
a)

rapoartele expertizelor judiciare, numite la iniţiativa părţilor sau a instanţei;

b)

avizele expertizelor ecologice, efectuate în conformitate cu prevederile Legii

privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.
Concluziile experţilor date în instanţă, referitoare la expertizele efectuate cu participare
lor;
Concluziile specialiştilor din domeniile specializate, date în instanţă.
Conform art. 130 alin.(3) Codul de procedură civilă, fiecare proba se apreciază de
instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu,
privitor la legătura lor reciproca şi suficientă pentru soluţionarea pricinii.
Cheltuielile de judecată.
Deşi costul poate deveni un obstacol serios, de exemplu, în cazul în care se depune o
acţiune cu privire la recuperarea unor prejudicii considerabile, majoritatea cauzelor intentate în
cadrul Convenţiei de la Arhus nu vor fi însoţite de cheltuieli mari.
Astfel, legislaţia în vigoare stipulează anumite înlesniri privind achitarea taxei de stat.
Astfel, conform art.85, alin.(1), lit.a) Codul de procedură civilă, de plata taxei de stat în
instanţa de judecată pot fi scutiţi:
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1) reclamanţii – în cazul acţiunilor cu privire la repararea prejudiciilor cauzate sănătăţii
prin vătămarea integrităţii corporale sau prin alta vătămare a sănătăţii ori prin deces, ca
urmare a încălcării legislaţiei de mediu;
2) reclamanţii – în cazul acţiunilor de reparare a prejudiciilor cauzate prin poluarea
mediului înconjurător şi utilizarea iraţională a resurselor naturale.
Un alt motiv tipic pentru scutirea de achitarea taxei de stat poate servi faptul de acţionare
a reclamantului în interesul societăţii, aşa cum se întâmplă în cazurile de aplicare directă a legii,
în cazul în care persoana sau ONG-ul intentează acţiunea pentru a obţine respectarea legislaţiei
de mediu.
Taxa de stat, de a cărei achitare este scutit reclamantul este percepută de la pârât,
proporţional cerinţelor satisfăcute ale acţiunii.
6. Unele aspecte practice privind examinarea şi soluţionarea litigiilor de mediu
O importanţă sporită pentru soluţionarea litigiilor de mediu prezintă Hotărîrea Plenului
Curţii Supeme de Justiţie „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul examinării cauzelor civile” nr.3 din 24
decembrie 2010.
§ 9. Dreptul de proprietate (A. Cobăneanu, S. Băieşu)
Am putea afirma că proprietatea este un fenomen complex, care implică o netăgăduită
stare de progres şi stabilitate socială. Totuşi starea de progres şi stabilitate socială în mare parte
va fi determinată şi de faptul dacă relaţiile de proprietate au sau nu o reglementare
corespunzătoare. Astăzi putem spune cu certitudine că reglementările relaţiilor de proprietate din
perioada socialistă denatura natura juridică a dreptului de proprietate, chiar prin simplul fapt că
se nega existenţa dreptului de proprietate privată.
Lucrurile s-au schimbat esenţial în ultimul deceniu al secolului trecut şi în deosebi după
întrarea în vigoare a Noului Cod civil, adică după 12 iunie 2003. Noul Cod civil, cardinal a
schimbat conceptul ce stă la baza reglementărilor relaţiilor de proprietate. Trebuie să spunem, că
în principiu, relaţiile de proprietate, în deosebi cele cu caracter static (atributele dreptului de
proprietate, dobândirea dreptului de proprietate, modalităţile dreptului de proprietate, apărarea
dreptului de proprietate precum şi limitele de exercitarea a dreptului de proprietate), sunt
reglementate de normele cuprinse în Codul civil, în particular art. 315 – 393. De aceea ori de
câte ori vor apărea litigii referitoare, spre exemplu402, la: (a) exercitarea atributelor dreptului de
402

Enumerarea posibililor litigii nu este exaustivă, în cadrul fiecărei „grupe” pot exista diverse situaţii care generează
litigii dintre titularul dreptului de proprietate şi persoanele terţe.
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proprietate (exercitarea dreptului de posesiune, de folosinţă sau de dispoziţie...); (b) dobândirea
dreptului de proprietate (se va dobândi dreptul de proprietate dacă bunul nou a fost realizat de
persoană nu pentru sine ci pentru o persoană terţă, care bunuri pot fi dobândite prin ocupaţiune,
şi care este diferenţa dintre dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit şi
dobândirea dreptului de proprietate prin ocupaţiune, se va putea dobândi dreptul de proprietate
prin uzucapiune de către un coproprietar în situaţiile dreptului de proprietate comună pe cotepărţi şi în devălmăşie ...); (c) modalităţile dreptului de proprietate (cum se va determina modul
de posesiune şi folosinţă a bunului proprietate comună pe cote-părţi în situaţiile în care
coproprietarii nu pot găsi un numitor comun, care este modalitatea de împărţire a proprietăţii
comune când bunul este indivizibil şi toţi coproprietarii doresc ca bunul să le fie atribuit în
exlusivitate, este sau nu valabil un contract încheiat între două persoane juridice prin care acestea
dobândesc un bun cu drept de proprietate comună în devălmăşie), (d) apărarea dreptului de
proprietate (cine poate înainta acţiunea în revendicare – doar proprietarul sau şi detentorii
precari, cum se corelează nulitatea actului juridic civil cu acţiunea în revendicare, respectiv în ce
cazuri putem înainta acţiunea în nulitatea actului juridic civil întru apărarea dreptului de
proprietate iar în ce cazuri pentru apărarea dreptului de proprietate vom utiliza acţiunea în
revendicare, este sau nu acţiunea în revendicare prescriptibilă sau poate este imprescriptibilă, dar
acţiunea negatorie); (e) limitele de exercitare a dreptului de proprietate (cine poate limita
exercitarea dreptului de proprietate, poate sau nu fi limitat dreptul de proprietate printr-un act
normativ inferior legii, ce presupune sintagma utilizată în art. 315 „dreptul de folosinţă impune şi
libertatea persoanei de a nu folosi bunul”, va putea fi lipsită persoana de dreptul de proprietate în
situaţia în care nu exercită obligaţia de folosire a bunului ...), urmează a fi aplicate prevederile
Codului civil şi anume art. 315-394.
O primă concluzie care ar urma ar fi că în cea mai mare parte situaţiile invocate de noi
mai sus îşi au soluţiile în deosebi în art. 315-394 din Codul civil. Totuşi trebuie să spunem că în
unele cazuri, şi de fapt acestea sunt mai mult excepţii, vor fi aplicate şi prevederile unor legi
speciale, cum ar fi spre exemplu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică sau Legea
condominiului în fondul locativ, sau Codul Familiei – în cazul proprietăţii comune în devălmăşie
a soţilor. În acest context urmează să facem şi o primă precizare. De regulă judecătorii se
ciocnesc de situaţiile în care există pe de o parte reglementări atât în Codul civil iar pe de altă
parte şi în legi speciale. Spre exemplu în Codul civil avem trei articole ce se referă la
proprietatea comună în devălmăşie a soţilor şi anume articolele 371-373. Tot odată avem şi un
capitol în Codul Familiei dedicat dreptului de proprietate comună în devălmăşie a soţilor (cap. 6
respectiv art. 19-26). În asemenea situaţii, reglementările din aceste două acte normative care au
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aceiaşi forţă juridică, ar trebui să aibă unul şi acelaşi conţinut. În caz de divergenţe vor fi
aplicabile prevederile legii mai noi, în cazul nostru prevederile Codului civil.
În ceea ce urmează vom efectua o analiză a celor mai importante momente referitoare la
dreptul de proprietate, în deosebi accentul se va pune pe noile reglementări din Codul civil.
Codul civil din 2002 cuprinde în art. 315 – 319 reglementări de principiu, reglementări
care pot ajuta la soluţionarea litigiilor în situaţiile în care nu există norme exprese care ar
soluţiona litigiile. Astfel, art. 315 alin. 3 din Codul civil prevede că „dreptul de proprietate poate
fi limitat prin lege sau de drepturile unui terţi”. Această prevedere legală impune a face câteva
precizări. În primul rând dreptul de proprietate impune titularului o exercitare a dreptului de
proprietate în aşa fel ca ea să nu contravine legii. Pe de altă parte dreptul de proprietate urmează
a fi exercitat în aşa fel ca să nu prejudicieze drepturile persoanelor terţe. Anume acest fapt va
permite soluţionarea unor litigii care la prima vedere sar părea că nu au un suport legal. Spre
exemplu, dispoziţia alin. 3 din art. 315 Cod civil va putea fi aplicată dacă se va construi într-o
apropiere imediată (doar la câţiva metri) a unei scoli, grădiniţe de copii, case de locuit o staţie de
alimentare cu produse petroliere. Este indiscutabil faptul că exploatarea unei staţii de alimentare
va dăuna sănătăţii copiilor din scoală, grădiniţă, oamenilor din blocul locativ. În aşa fel urmează
să considerăm că proprietarul unei asemenea staţii nu va putea exploata acest bun fiindcă se aduc
atingere drepturilor persoanelor terţe, ceea ce contravine art. 315 alin. 3 din Codul civil. Şi
proprietarul unei asemenea staţii de alimentare cu produse alimentare nu va putea invoca în
apărarea dreptului său că construcţia staţiei a fost construită în strictă conformitate cu
documentaţia de proiect, aceasta la rândul său fiind aprobată de organele competente.
O altă normă cu caracter de principiu este art. 319 din Codul civil conform căruia
„schimbarea proprietarului nu afectează drepturile terţelor asupra bunului, dobândite cu bună –
credinţă anterior transmiterii dreptului de proprietate”. De dese ori la practică, proprietarul
grevează dreptul său de proprietate. Aşa spre exemplu un bun poate fi gajat, poate fi transmis în
uzufruct, poate fi transmis în locaţiune, arendă etc. . Să admitem cazul că în 2003 proprietarul
unui apartament a transmis acest apartament în uzufruct pe o perioadă de 10 ani. În conformitate
cu prevederile art. 416 din Codul civil nudul proprietar poate să vândă bunul său. Înstrăinarea
dreptului său de proprietate (spre exemplu în 2005) asupra bunului grevat cu un drept de uzufruct
nu va afecta drepturile uzufructuarului până la încetarea dreptului de uzufruct, adică în cazul
nostru până în 2013. Respectiv noul proprietar al apartamentului va fi obligat să permită până în
2013 uzufructuarului posesiunea şi folosinţa apartamentului. De aceea ori de câte ori noul
proprietar va pretinde apărarea dreptului său de proprietate motivând că nu el a grevat bunul pe
care la dobândit în proprietate ci fostul proprietar, asemenea cerinţe urmează a fi respinse.
Important este că dispoziţia articolului 319 din Codul civil se va aplica doar atunci când
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drepturile terţelor asupra bunului au fost dobândite cu bună – credinţă. Buna – credinţă se
prezumă, contrariul urmează a fi dovedit de cel ce îl invocă. Aceiaşi soluţie va fi şi atunci când
noul proprietar va invoca în apărarea dreptului său de proprietate superioritatea dreptului de
proprietate asupra celorlalte drepturi.
La fel o normă care cuprinde reglementări de principiu poate fi considerată şi art. 316 din
Codul civil intitulat „Garantarea dreptului de proprietate”. De fapt reglementările din art. 316 din
Codul civil în mare parte repetă prevederile unor norme constituţionale, în deosebi conţinutul art.
46 din Constituţie. În aşa fel instanţa va avea posibilitatea fie să aplice prevederile art. 46 din
Constituţie fie să aplice prevederile art. 316 din Codul civil.
Structura reglementărilor dreptului de proprietate

din Codul civil permite a face

concluzia că Codul civil se preocupă în general de dreptul de proprietate şi nu face distincţie
între proprietate privată şi proprietate publică. De aceea afirmăm că art. 315-394 din Codul civil
se aplică în egală măsură oricărui titular ai dreptului de proprietate, fie că acesta este persoană
fizică sau juridică, fie că acesta este statul sau unitatea administrativ teritorială. În ceea ce
priveşte regimul juridic al bunurilor ce pot face obiectul dreptului de proprietate urmează să
ţinem cont de conţinutul art. 296 din Codul civil, care clasifică bunurile în bunuri ale domeniului
public şi bunuri ale domeniului privat. Pornind de la art. 296 din Codul civil, se poate spune că
bunuri ale domeniului privat sunt bunurile ce aparţin persoanelor fizice, juridice, statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale asupra cărora titularul exercită atributele dreptului de
proprietate (posesiunea, folosinţa şi dispoziţia) în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi în
interes propriu, în condiţiile stabilite de lege.
În art. 296, este întărită prezumţia conform căreia bunurile fac parte din domeniul privat.
Bunurile care fac parte din domeniul privat pot aparţine atât persoanelor fizice şi
persoanelor juridice, cât şi statului şi unităţilor administrativ-teritoriale. Toate bunurile
persoanelor fizice şi ale celor juridice de drept privat sunt bunuri ale domeniului privat. În
schimb, conform aceluiaşi articol alin. (1), bunurile care aparţin statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat dacă, prin lege sau în modul stabilit de
lege, nu sînt trecute în domeniul public.
Referitor la bunurile din domeniul privat, la regimul lor juridic, se poate spune că se află
în circuitul civil, că sunt prescriptibile şi sesizabile.
Sunt bunuri ale domeniului public bunurile declarate ca atare prin lege. La moment, nu
există o lege care ar enumera toate bunurile domeniului public, lucru dificil de realizat şi, în
opinia noastră, inutil. Trecerea bunurilor la domeniul public se face prin legea respectivă. În
primul rând, sunt ale domeniului public bunurile enumerate în Constituţie, la art. 127 alin. (4),
care prevede că bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite
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în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, căile de
comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
Constituţia enumeră doar principalele categorii de bunuri ale domeniului public, stipulând că şi
alte bunuri stabilite de lege pot fi trecute în acest domeniu. De exemplu, Legea cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale enumeră, la art. 3, obiectele dreptului de
proprietate publică al unităţilor administrativ-teritoriale403. O altă lege referitoare la bunurile
domeniului privat este Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor 404. Sunt
considerate ale domeniului public şi bunurile enumerate în Legea cu privire la declararea
complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova"- S.A." drept obiect al patrimoniului culturalnaţional al Republicii Moldova405.
În opina noastră, aceste legi urmează a fi aduse în concordanţă cu prevederile Codului
civil, în particular cu art. 296.
A doua categorie de bunuri atribuite domeniului public o constituie cele care, prin natura
lor, sunt de uz sau de interes public. De „uz public” sunt acele bunuri care, prin natura lor, au o
folosinţă generală, cum ar fi: pieţele, podurile, fântânile, parcurile publice, cimitirele etc. La
aceste bunuri au acces toţi membrii societăţii.
De interes public sunt acele bunuri care, prin natura lor, au destinaţia de a fi folosite sau
exploatate în cazul unui serviciu public, în activităţi care interesează întreaga societate sau o
colectivitate, fără a exista acces la folosinţa lor concretă şi nemijlocită de către o persoană sau
mai multe persoane, cum sunt: căile ferate, clădirile şcolilor şi spitalelor (cu excepţia celor
private), teatrele şi muzeele statului, bibliotecile de stat, cazărmile etc406. Referindu-se la
bunurile de interes public, Codul civil prevede, la art. 296 alin. (2), că interesul public implică
403

„Monitorul Oficial”, 1999, nr.124-125/611. Art. 3 din această lege dispune: Obiecte ale dreptului de proprietate
publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt: a) bunurile întreprinderilor şi instituţiilor locale bugetare cu
caracter social-cultural: de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii şi de cultură (inclusiv informaţia tehnico-ştiinţifică,
tehnologică şi de altă natură), cu formă de proprietate publică; b) bunurile întreprinderilor locale cu formă de
proprietate publică, precum şi cota stabilită din capitalul statutar al întreprinderilor cu formă de proprietate mixtă şi
comună, aparţinînd subiecţilor activităţii de întreprinzător din sfera industriei, agriculturii, construcţiilor,
transporturilor, achiziţiilor, comerţului, deservirii comunale şi sociale şi din alte domenii; c) bunurile autorităţilor
publice locale şi ale administraţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile destinate satisfacerii necesităţilor
unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacele bugetului local şi cota stabilită din fondurile extrabugetare, valorile
mobiliare, fondul locativ (cu excepţia celui particular, cooperatist, al asociaţiilor obşteşti şi al căminelor), obiectele din
infrastructura tehnică şi alte obiective care se află pe teritoriul respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de
legislaţie, bunurile necesare pentru dezvoltarea economică şi socială a unităţii administrativ-teritoriale şi pentru
realizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a sarcinilor ce le revin în conformitate cu legislaţia
privind administraţia publică locală.
404
„Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2000, nr. 94-97/672.
405
„Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2003, nr. 191-195/754. Art. 3 din legea indicată prevede: Se atribuie
statut de obiect al patrimoniului cultural-naţional următoarelor obiecte ce fac parte din complexul "Cricova": a)
galeriilor carierei de piatră din Cricova şi structurilor subterane (inclusiv sălile de degustare), cu excepţia
utilajului pentru producerea spumantelor, a vinurilor, precum şi a mijloacelor circulante; b) ansamblului
construcţiilor terestre cu terenurile aferente şi de peisaj geografic, amplasate în oraşul Cricova; c) colecţiei
unicale de vinuri din toate zonele şi microzonele vinicole ale Republicii Moldova, din alte ţări, având
valoare istorico-culturală şi reflectând tradiţiile naţionale şi internaţionale de vinificaţie.
406
Ibidem, p. 65.

809

afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităţii
fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei
menţionate.
Importanţa practică a determinării regimului juridic fie public, fie privat al bunurilor
constă în aceea că bunurile domeniului public nu vor putea fi înstrăinate prin acte juridice
translative de proprietate atât cu titlu oneros cât şi cu titlu gratuit. Ori de câte ori obiect al
litigiului va fi un act juridic civil translativ de proprietate a unui bun al domeniului public, un
asemenea act juridic civil în toate cazurile urmează s-ă fie declarat nul, indiferent de faptul dacă
dobânditorul este de bună sau de rea-credinţă. Va fi lovit de nulitate un asemenea act chiar dacă
dobânditorul a înregistrat dreptul de proprietate în registrul public (spre exemplu a fost înstrăinat
un bun imobil al domeniului public). Respectiv în exemplul nostru nu va putea fi aplicat art. 51
din Legea cadastrului bunurilor imobile, articol care protejează interesele dobânditorului de bună
– credinţă.
Un capitol important din titlul trei al cărţii a două este cel dedicat dobândirii şi încetării
dreptului de proprietate, acesta fiind Capitolul II „Dobândirea şi încetarea dreptului de
proprietate”, respectiv articolele 320-343. Pentru prima dată Noul Cod civil reglementează aşa
moduri de dobândire a dreptului de proprietate ca ocupaţiunea, accesiunea, uzucapiunea. Pe de
altă parte Noul cod civil admite posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor
găsite şi asupra comoarei respectiv de către cel ce a găsit bunul pierdut sau de cel ce a descoperit
comoara. Novatorii sunt şi reglementările dedicate încetării dreptului de proprietate ca
renunţarea la dreptul de proprietate, răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării
regulilor de comportare cu ele ... .
Printre problemele care ar putea apărea la practică în legătură cu dobândirea dreptului de
proprietate am invoca următoarele.
În primul rând este necesar să răspundem la întrebarea dacă enumerarea modurilor de
dobândire a dreptului de proprietate din art. 320 este exhaustivă sau nu. Spre exemplu, vom
putea sau nu considera ca mod de dobândire a dreptului de proprietate transmiterea de la bilanţa
unui subiect a unui bun la bilanţa altui subiect. În opinia noastră transmiterea de la bilanţa unui
subiect a unui bun la bilanţa altui subiect nu constituie în sine un mijloc de dobândire a dreptului
de proprietate, fiindcă o asemenea transmitere este doar aspectul final al realizării unuia din
mijloacele de dobândire a dreptului de proprietate, acesta din urmă putând fi fie un act juridic
civil, fie un act administrativ fie un alt mod de dobândire a dreptului de proprietate. Deci,
important este s-ă reţinem că dreptul de proprietate va putea fi dobândit doar prin acele moduri
de dobândire a dreptului de proprietate enumerate la art. 320 din Codul civil, care la fel admite
că prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. Aceasta
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însemnă că părţile nu vor putea constitui alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate
decât cele prevăzute expres în lege, şi doar în lege.
Unul din modurile noi de dobândire a dreptului de proprietate reglementat în Codul civil
este şi accesiunea. Dat fiind faptul că la practică tot mai des apar situaţii ce urmează a fi
reglementate în baza art. 328-330 din Codul civil, în ceea ce urmează ne vom opri la o analiză
mai detaliată a acestui mod de dobândire a dreptului de proprietate.
Prin accesiune se înţelege încorporarea unui bun în altul, cu alte cuvinte unirea unui
lucru cu un alt lucru. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune rezolvă multe situaţii
practice, care nu găseau o reglementare expresă în legislaţie. În practică apăreau situaţii când se
uneau două sau mai multe bunuri care aparţineau unor proprietari diferiţi şi care nu puteau fi
separate fără a se cauza prejudicii bunurilor. Soluţiile acestor situaţii astăzi le putem desprinde
din conţinutul art. 328-330.
Trebuie să spunem că, în afară de articolele nominalizate, la accesiune se referă parţial şi
art. 317, care prevede: Tot ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se
încorporează în el ca urmare a faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit,
revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel. De fapt, în acest articol se vorbeşte nu numai
despre accesiune, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate. Cuvintele „tot ceea ce produce
bunul” nu se referă la accesiune, ci la fructele bunului, care, după regula generală, revin
proprietarului, excepţiile de la această regulă fiind stabilite de lege. Deşi, în art. 317, se prevede
că excepţiile de la regula conform căreia tot ceea ce produce bunul revine proprietarului pot fi
stabilite doar prin lege, urmează să admitem situaţiile când aceste excepţii pot fi stabilite şi prin
voinţa subiectelor raportului juridic civil. Exemplu în acest sens poate servi art. 310, care admite
ca părţile să prevadă că fructele bunului nu revin proprietarului, ci posesorului407.
Codul civil reglementează accesiunea imobiliară (care, la rândul ei, poate fi naturală sau
artificială) şi accesiunea mobiliară.
Accesiunea imobiliară. Vorbind de accesiunea imobiliară, trebuie să pornim de la
principiul general ce domină această materie, şi anume că pământul este considerat bun
principal, iar lucrurile care se încorporează în el sunt accesorii. În principiu, această regulă poate
fi dedusă din art. 317 din Codul civil408.

407

Codul civil al Republicii Moldova nu indică, pe bună dreptate, în art. 317 că întregul articol se referă la accesiune
ca mod de dobândire a dreptului de proprietate cum, de exemplu, o face Codul civil român la art. 482: Proprietatea
unui lucru mobil sau imobil dă drept asupra tot ce produce lucrul şi asupra tot ce se uneşte, ca accesoriu, cu lucrul,
într-u mod natural sau artificial. Acest drept se numeşte: drept de accesiune. Această prevede legală este criticată
în literatura de specialitate, subliniindu-se că achiziţia fructelor nu constituie un caz de accesiune (vezi:
Hamangiu, C. şi alţii. Op. cit., p. 134).
408
Proiectul Codului civil, la art. 497, prevedea: „Dreptul de proprietate asupra terenului, dacă legea nu prevede
altfel, include în sine şi: a) suprafaţa solului; b)subsolul; c) apele subterane ridicate la suprafaţă în formă de izvoare
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Accesiunea imobiliară poate fi de două feluri: naturală şi artificială.
În art. 328, se vorbeşte despre accesiunea imobiliară naturală, şi anume despre accesiunea
pământurilor depuse sau create de ape, dar nimic despre accesiunea animalelor (proiectul
Codului civil a cuprins asemenea reglementări). Accesiunea pământurilor depuse sau create de
ape se referă la aluviuni (alin.1), avulsiuni (alin.3), insule şi albii părăsite (alin. 2 şi 4, parţial
alin.1).
Aluviunile sunt creşteri de pământ ce se fac succesiv şi pe nesimţite la malurile apelor
curgătoare. Conform alin. (1), aceste adausuri revin proprietarului de teren riveran. Prin
adăugirile de teren, stipulate în alin. (1), trebuie să înţelegem nu doar pământul, ci tot ceea ce
solul poartă la suprafaţă şi tot ceea ce apele curgătoare aduc şi lasă la ţărm, precum nisipul,
pietrişul etc., acestea din urmă, la fel, revenind proprietarului de teren riveran.
Dacă la alin. (1) este vorba despre adausuri lente, alin. (3) se referă la adausurile bruşte.
Se poate întâmpla ca, în timpul revărsărilor, un curs de apă să rupă o bucată mare, care poate fi
identificată, dintr-o proprietate şi să o alipească la o altă proprietate riverană. Aceste alipiri de
teren se numesc avulsiuni. În cazul avulsiunii, proprietarul fondului din care apa a rupt o
porţiune de teren păstrează asupra acestei porţiuni dreptul de proprietate, cu condiţia revendicării
ei în decursul unui an de la data la care proprietarul terenului la care s-a alipit partea a intrat în
posesiunea părţii alipite. Acest termen, de un an, stipulat la art. 328 alin. (3), este unul de
perimare. Dacă, în acest termen, proprietarul de la care a fost ruptă bucata de teren nu o va
revendica, va pierde dreptul de proprietate asupra ei, iar proprietarul terenului riveran la care s-a
alipit bucata va deveni proprietarul ei.
În afară de aceste două situaţii (aluviuni şi avulsiuni), art. 328 reglementează şi situaţia în
care apele heleşteelor, canalelor, iazurilor se revarsă ori scad. Astfel, acelaşi articol prevede, la
alin. (2), că proprietarul terenului înconjurat de rîuri, heleştee, iazuri, canale sau de alte ape nu
devine proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor. Proprietarul acestor ape
nu dobîndeşte nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice”. În
acest caz, proprietarul terenului înconjurat de ape stătătoare (heleştee, iazuri, canale) nu devine
proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor. Nici proprietarul acestor ape
nu dobândeşte vre-un drept asupra terenului acoperit în urma unor revărsări sporadice. Cu alte
cuvinte, nivelul normal al apei (lacului, heleşteului etc.) determină limita fixă a pământului ce
aparţine proprietarului, independent de creşterile şi scăderile excepţionale ale apei. O ultimă
situaţie ce ţine de accesiunea imobiliară naturală este reglementată în art. 328 alin. (4) şi se
referă la situaţiile când apele curgătoare îşi schimbă în mod natural cursul. În conformitate cu
cu ajutorul fântânilor şi pompelor; d) apele care se află la suprafaţă şi nu se varsă (nu se unesc) nemijlocit cu alte ape
ce se află pe terenul altuia; e) clădirile şi construcţiile fixate durabil în sol; f) plantaţiile multianuale”.
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această normă, în cazul în care o apă curgătoare, formând un braţ nou, înconjoară terenul unui
proprietar riveran, acesta rămâne proprietarul insulei astfel create. Regula este că proprietarul
terenului riveran rămâne a fi şi proprietarul insulei create în urma schimbării cursului unui râu şi
înconjurării terenului riveran.
Accesiunea imobiliară artificială este reglementată în Codul civil, la art.329. Ea se
întâlneşte în cazul când: a) se face o construcţie sau o plantaţie pe un fond sau b) unei clădiri
existente se adaugă construcţii noi. În aceste ipoteze este nevoie ca fondul sau clădirea iniţială să
aparţină unei persoane, iar materialul construcţiei sau plantaţiei să aparţină unei alte persoane. Şi
în cazul accesiunii imobiliare, urmează să pornim de la regula superficies solo cedit, conform
căreia accesiunea se face întotdeauna în folosul proprietarului fondului. Cu alte cuvinte, tot ceea
ce se află pe teren se consideră că aparţine proprietarului de teren. Aceasta este regula, de la care
se poate deroga.
Art. 329 alin. (1) stabileşte: Construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa
terenului sînt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi îi aparţin acestuia
până la proba contrară. Alin. (1) stabileşte o dublă prezumţie: construcţiile şi lucrările subterane
sau de la suprafaţa terenului sînt prezumate a fi făcute: a) de proprietarul terenului şi b) pe
cheltuiala sa. Prin această prezumţie, legiuitorul a legiferat situaţiile cele mai frecvente, căci, în
majoritatea cazurilor, construcţiile sau plantaţiile sunt făcute de proprietarul fondului şi pe
cheltuiala sa. Chiar dacă valoarea construcţiei sau a plantaţiei ar depăşi cu mult valoarea
pământului pe care se află, prezumţia prevăzută îşi găseşte aplicaţia. Conform dispoziţiilor art.
329 alin.(1) însă, această prezumţie poate fi combătută prin dovadă contrarie. Astfel, cel care
pretinde că a făcut construcţia sau plantaţia pe un fond străin trebuie să dovedească acest lucru
prin orice mijloc de probă: înscrisuri, depoziţii ale martorilor etc.
Este important, cu referire la alin. 1 din art. 329, s-ă facem o precizare, care în opinia
noastră ni se pare foarte importantă. Astfel, după cum am afirmat mai sus art. 329 alin. (1)
stabileşte: construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sînt prezumate a fi
făcute de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi îi aparţin acestuia până la proba contrară. Am
greşi dacă am admite faptul că sintagma „până la proba contrară” se referă şi la sintagma „şi îi
aparţin acestuia”. Cu alte cuvinte ar fi o greşeală dacă am admite că am putea dovedi că ceea ce
se află pe terenul unui proprietar (construcţii, plantaţii) poate aparţine altui proprietar. Deşi prima
frază din art. 329 alin. 1 finalizează cu „ ...şi îi aparţin acestuia până la proba contrară”, trebuie
să spunem că proba contrară se referă doar la „ ...sunt prezumate a fi făcute de proprietarul
terenului pe cheltuiala...”. Aceasta înseamnă că regula din art. 317 din Codul civil, conform
căruia tot ceea ce uneşte bunul sau se încorporează în el revine proprietarului, este una
imperativă, care nu poate fi schimbată la voinţa părţilor, ci doar legea poate prevedea contrariu.
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Art. 329 alin. (1) se referă la construcţii şi lucrări. Dacă la termenul „construcţii”
legiuitorul nu dă explicaţii, deoarece acesta nu ridică semne de întrebare, referitor la „lucrări”
indică expres ce se înţelege prin ele, atribuind sensului lor „plantarea, precum şi amenajările
aduse unui teren care nu se încorporează în mod durabil în acesta”. Trebuie să precizăm că alin.
(1) se referă doar la lucrări noi, nu şi la îmbunătăţirile anterioare. De asemenea, la lucrări nu se
atribuie nici reparaţiile făcute (de exemplu, înlocuirea arborilor căzuţi).
În art. 329 se disting trei situaţii de accesiune imobiliară artificială: a) proprietarul
fondului face el însuşi construcţii sau plantaţii utilizând materiale străine [alin. (2)]; b)
proprietarul materialelor face construcţii sau plantaţii pe un teren străin [alin. (3) şi (4)]; c)
constructorul efectuează lucrări atât pe terenul său, cât şi pe terenul vecin [alin. (5) şi (6)]. În
aceste cazuri, legiuitorul mai face distincţia: este cel care a efectuat lucrările sau plantaţiile de
bună sau de rea - credinţă. În situaţia a doua şi a treia constructorul ar putea să utilizeze materiale
ce nu-i aparţin, în care caz proprietarul materialelor ar putea cere constructorului despăgubiri,
fiind aplicabile regulile primei situaţii, în care proprietarul fondului construieşte cu materiale
străine.
În cele ce urmează, vom analiza aceste trei situaţii.
A. Prima situaţie se referă la lucrările făcute de proprietarul terenului cu materiale străine.
Conform art. 329 alin. (2), proprietarul terenului care a făcut construcţii sau lucrări cu materiale
străine devine prin accesiune proprietarul acestor lucrări. Proprietarul materialelor însă nu le va
putea revendica, chiar dacă lucrările au fost efectuate cu rea-credinţă. În schimb, proprietarul de
teren va fi obligat să plătească proprietarului de materiale o despăgubire egală cu valoarea
acestora. Dacă este de rea-credinţă, proprietarul de teren va fi obligat să repare şi prejudiciul
cauzat proprietarului de materiale. Pornind de la prevederile art. 329 alin. (1), trebuie să spunem
aşadar că proprietarul de teren va dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor sau
lucrărilor, indiferent de faptul dacă este de bună sau de rea-credinţă, adică indiferent de faptul
dacă ştia sau nu ştia că materialele sunt străine.
B. A doua situaţie referitoare la accesiunea imobiliară artificială este, după cu am spus,
efectuarea lucrărilor cu materiale proprii pe un teren străin. Trebuie să presupunem că pentru
existenţa unei asemenea situaţii este nevoie ca cel care construieşte să fie posesorul terenului,
doar într-un asemenea caz el va putea construi. În principiu, şi în acest caz va fi aplicabilă regula
generală conform căreia proprietarul fondului devine prin accesiune proprietar al construcţiilor
şi lucrărilor făcute de o terţă persoană. Acesta nu devine proprietar al construcţiilor şi lucrărilor,
iar în unele cazuri poate să pretindă o despăgubire de la proprietarul de teren. Spunem „în unele
cazuri”, fiindcă legiuitorul a făcut distincţie între constructorul de bună-credinţă şi constructorul
de rea-credinţă. Art. 329 alin. (3) prevede că în cazul în care construcţiile sau lucrările sînt făcute
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de un terţ, proprietarul terenului are dreptul să le ţină pentru sine sau să oblige terţul să le ridice
pe cheltuială proprie şi să repare daunele cauzate, având în vedere constructorul de rea-credinţă
care a făcut lucrări pe un terenul străin. Deşi nu este expres indicat că acest constructor este de
rea-credinţă, legiuitorul lasă să se înţeleagă prin coroborarea alin. (3) cu alin. (4). Este considerat
constructor de rea-credinţă persoana care ştia ori trebuia să ştie că nu este în drept să
construiască şi să efectueze lucrări pe un teren străin. În acest caz, proprietarul fondului poate: a)
să păstreze construcţia; ori b) să ceară ridicarea construcţiei. Dacă păstrează construcţiile sau
lucrările făcute de un terţ, proprietarul este obligat să plătească, la alegere, valoarea materialelor
şi costul muncii ori o sumă de bani egală cu creşterea valorii terenului. Astfel, art. 329 alin. (3)
prevede: Dacă păstrează construcţiile sau lucrările făcute de un terţ, proprietarul este obligat să
plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani egală cu creşterea
valorii terenului.
Proprietarul terenului este în drept să aleagă suma care să fie plătită terţului
(constructorului): fie una echivalentă cu valoarea materialelor şi costul muncii, fie echivalentă cu
creşterea valorii terenului. Este de presupus că proprietarul terenului va alege suma mai mică,
dar nu este exclus şi inversul. Dacă proprietarul fondului nu va reţine pentru sine construcţiile şi
lucrările efectuate de terţa persoană, atunci aceasta este obligată să ridice construcţia sau lucrările
pe cheltuiala sa. În cazul în care demolarea construcţiei va cauza daune terenului sau
proprietarului, acestea vor fi reparate de către constructorul de rea-credinţă. Construcţiile şi
lucrările devin chiar un drept al constructorului în cazul în care proprietarul le păstrează,
refuzând să plătească valoarea lor ori o sumă echivalentă creşterii valorii terenului.
Situaţia constructorului de bună-credinţă este mai favorabilă decât cea a constructorului
de rea-credinţă, deoarece el nu este obligat să ridice construcţiile şi lucrările efectuate pe teren
străin, aceasta fiind unica diferenţă dintre ei. Art. 329 alin. (4) dispune: În cazul în care
construcţiile sau lucrările sînt făcute de un terţ de bună-credinţă, proprietarul de teren nu poate
cere ridicarea lor şi este obligat să plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii
sau o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului.
Şi în acest caz, proprietarul terenului este obligat să plătească constructorului o
despăgubire ce echivalează cu valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani egală cu
creşterea valorii terenului. După cum se observă, atât în cazul constructorului de rea-credinţă, cât
şi în cazul constructorului de bună-credinţă suma despăgubirii este identică.
Opţiunea proprietarului relativ la despăgubirea pe care trebuie să o plătească
constructorului, opţiune expres indicată în art. 329 alin. (3) şi (4), îşi găseşte argumentarea în
unul din principiile fundamentale ale dreptului civil: Nimeni nu se poate îmbogăţi pe nedrept în
paguba altuia. Totuşi, pornind de la faptul că proprietarul terenului va alege să plătească suma
815

cea mai mică, nu trebuie să credem că

acest principiu se va încălca. Plătind valoarea

materialelor plus costul muncii, inferioare creşterii valorii terenului, proprietarul se îmbogăţeşte,
însă pe bună dreptate, deoarece constructorul nu suferă nici o pagubă, primind reparaţia tuturor
cheltuielilor suportate la efectuarea construcţiei. În consecinţă, avem situaţia în care
constructorul se îmbogăţeşte, dar fără a prejudicia pe cineva, ceea ce nu contravine principiului
invocat mai sus. Acest principiu nu este violat nici când proprietarul plăteşte constructorului o
sumă egală cu creşterea valorii terenului, fiindcă, deşi constructorul suferă o pagubă (nu primeşte
integral cheltuielile de construcţie), proprietarul terenului nu se îmbogăţeşte cu nimic, deoarece
plăteşte constructorului o sumă echivalentă îmbogăţirii sale. Şi în acest ultim caz, este vorba de
paguba suportată de o persoană, însă fără îmbogăţire nedreaptă a unei alte persoane.
C. Art. 329 alin. (5) se referă la o situaţie specială, în care construcţia este făcută pe
două terenuri aparţinând unor proprietari diferiţi. Dacă art. 329 alin.(1)-(4) se referea în egală
măsură la construcţii şi la alte lucrări, art. 329 alin. (5) se referă doar la construcţii, stipulând: În
cazul în care construcţia este ridicată în parte pe terenul constructorului şi în parte pe un teren
învecinat, proprietarul vecin poate dobîndi proprietatea asupra întregii construcţii, plătind
constructorului o despăgubire, numai dacă cel puţin 1/2 din suprafaţa construită se află pe terenul
său. În acest caz, el va dobîndi şi un drept de superficie asupra terenului aferent pe toată durata
de existenţă a construcţiei. Despăgubirea trebuie să acopere valoarea materialelor şi costul
muncii, precum şi contravaloarea folosinţei terenului aferent. După cum se observă, această
normă instituie şi o excepţie de la regula consfinţită în art. 329 alin. (1). Astfel, în cazul în care
construcţia este ridicată în parte pe terenul constructorului şi în parte pe un teren învecinat,
proprietarul vecin poate dobândi proprietatea asupra întregii construcţii, plătind constructorului o
despăgubire, numai dacă cel puţin 1/2 din suprafaţa construită se află pe terenul său. Dacă mai
mult de ½ din construcţie se află pe terenul constructorului, sunt aplicabile regulile din alin. (2)
şi (3) ale articolului 329. În plus, dacă constructorul este de bună-credinţă, clădirea se va afla în
proprietatea comună pe cote-părţi a titularilor dreptului de proprietate asupra terenurilor. Prin
urmare, dacă constructorul (fiind şi proprietar al terenului) ridică o construcţie atât pe terenul
său, cât şi pe terenul vecinului, iar mai mult de ½ din construcţie se află pe terenul vecinului, el
nu devine proprietarul părţii aflate pe terenul său. Acest lucru se întâmpla doar dacă vecinul
doreşte să invoce alin. (5) al art. 329 din Codul civil, adică doar atunci când vecinul va dori să
devină proprietarul întregii construcţii. În acest caz, vecinul poate dobândi un drept de superficie
asupra terenului aferent pe toată durata de existenţă a construcţiei, dar va fi obligat să plătească
constructorului o despăgubire, care să includă atât cheltuielile suportate de constructor (valoarea
materialelor plus costul munci), cât şi contravaloarea folosinţei terenului aferent. La o asemenea
despăgubire poate pretinde doar constructorul de bună-credinţă.
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Constructorul de rea-credinţă poate pretinde doar la 1/3 din despăgubire (valoarea
materialelor şi costul muncii, plus contravaloarea folosinţei terenului aferent). El poate pretinde
la o despăgubire mai mare dacă aduce dovada faptului că proprietarul terenului vecin este
vinovat (de exemplu, tolerează intenţionat zidirea construcţiei până la final în loc să interzică
lucrările). Momentele referitoare la situaţiile în care constructorul este de rea-credinţă sunt
reglementate la art. 329 alin. (6).
Accesiunea mobiliară, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, este reglementată
la art. 330 din Codul civil. Şi în cazul ei regula generală este: Proprietarul lucrului principal
devine prin accesiune proprietarul noului bun format prin încorporarea la lucrul principal al unui
alt lucru mai puţin important. În art. 330, sunt reglementate trei cazuri de accesiune mobiliară:
adjuncţiunea [alin. (1)-(3)], specificaţiunea [alin. (4)-(6)] şi confuziunea [art. (7)-(8)].
Adjuncţiunea constă în unirea a două bunuri ce aparţin unor proprietari diferiţi, care, deşi
formează un singur tot, pot fi despărţite şi utilizate separat. O primă situaţie care poate apărea în
cazul adjuncţiunii constă în posibilitatea separării celor două bunuri, care prin unire au format un
nou bun, în cazul în care, conform art. 330 alin. 1, proprietarii pretind la separarea lor.
O a doua situaţie poate surveni în cazul adjuncţiunii atunci când bunurile care au format
un întreg nu pot fi separate fără a se deteriora ori separarea, deşi nu le afectează, necesită
cheltuieli excesive. Această situaţie este reglementată la art. 330 alin. (2), care prevede: Dacă
două bunuri care aparţin diferiţilor proprietari s-au unit încât nu se mai pot separa fără a fi
deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive, noul bun aparţine proprietarului care a
contribuit cel mai mult la constituirea bunului, prin muncă sau prin valoarea bunului iniţial, fiind
obligat să plătească celuilalt proprietar preţul bunului unit cu bunul principal.
În acest caz, legiuitorul a stabilit două situaţii: fie că separarea este imposibilă pe motivul
că se va deteriora bunul, fie că separarea va necesita cheltuieli excesive. În ambele cazuri, noul
bun aparţine proprietarului care a contribuit cel mai mult, prin muncă sau prin valoarea bunului
iniţial, la constituirea bunului. Tot odată, cel care dobândeşte dreptul de proprietate asupra noului
bun este obligat, la rândul său, să plătească preţul bunului unit cu bunul principal. Se poate spune
că art. 330 alin. 2 conţine regula generală, conform căreia proprietarul bunului mai puţin
important nu poate cere separarea bunului, ci doar preţul lui. De la această regulă există o
excepţie, reglementată la acelaşi articol.
Astfel, va fi posibil ca proprietarul bunului accesoriu să ceară separarea bunului său din
bunul principal chiar dacă, în urma separării, va suferi bunul principal. Separarea este posibilă
doar în cazul în care unirea bunului accesoriu la bunul principal a fost făcută fără ştirea
proprietarului bunului accesoriu. Este de presupus că proprietarul bunului accesoriu va cere
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separarea doar dacă ea nu va afecta şi bunul accesoriu. În caz contrar, vor fi aplicabile regulile
din art. 330 alin. (2) din Codul civil.
Specificaţiunea. Se numeşte specificaţiune cazul în care o persoană face un obiect nou cu
materie străină. Art. 330 alin. (4) cuprinde reglementări referitoare la dobândirea dreptului de
proprietate în urma specificaţiunii. De exemplu, un pictor creează pictează un portret utilizând
pânza şi vopselele altuia. În cazul specificaţiunii, nu se unesc două bunuri materiale corporale
(ca la adjuncţiune), ci se uneşte un bun corporal (materialul) cu unul abstract (munca pictorului).
Din art. 333 alin. (4), am putea deduce că materia este bunul principal, iar manopera bunul
accesoriu. În cazul specificaţiunii, regula este că dreptul de proprietate asupra bunului rezultat
din prelucrarea materiei aparţine proprietarului ei. Această regulă, stipulată expres la art. 330
alin. (4), are un caracter dispozitiv, părţile (proprietarul materiei şi cel ce efectuează manopera)
pot stabili contrariul (noul bun va aparţine lucrătorului, acesta fiind obligat să plătească valoarea
materiei). Proprietarul materiei, conform regulii generale, este obligat să plătească valoarea
manoperei. Prin prelucrare, se înţelege scrierea, desenarea, pictarea, imprimarea, gravarea sau o
altă transformare a unei suprafeţe.
Prin excepţie de la regula generală stipulată la art. 330 alin. (4), este posibil ca lucrătorul
să devină proprietarul noului bun, chiar în lipsa unei înţelegeri cu proprietarul materiei. În acest
caz, lucrătorul trebuie să fie de bună-credinţă, iar valoarea manoperei să fie superioară valorii
materiei (de exemplu, un artist renumit pictează un tablou pe o pânză ce nu-i aparţine). Trebuie
să considerăm că în acest caz bunul principal este munca, iar bunul accesoriu materia, lucrătorul
având obligaţia de a-l despăgubi pe proprietarul materiei plătindu-i valoarea ei. Pentru
aplicabilitatea art.330 alin. (5), este necesară întrunirea a două condiţii: 1) persoana care a
transformat prin manoperă materia ce nu-i aparţine trebuie să fie de bună-credinţă; 2) valoarea
manoperei trebuie să fie superioară valorii materiei.
În conformitate cu art. 330 alin. (6), cel care trebuie să restituie bunul rezultat din
prelucrarea materiei este în drept să-l reţină până va primi de la proprietarul noului bun suma
datorată. Proprietarul materiei sau lucrătorul, după caz, vor avea dreptul de retenţie a bunului
până la plata sumei datorate de cel care dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului apărut
în urma specificaţiunii. Exercitarea dreptului de retenţie se va face în conformitate cu art. 637.
Confuziunea. Prin confuziune se înţelege amestecul a două sau mai multe materii care
aparţin unor diferiţi proprietari. Art. 330 alin. (7) prevede: În cazul în care un bun s-a format prin
amestecarea mai multor materii (confuziunea) ce aparţin diferiţilor proprietari şi nici una nu
poate fi considerată ca materie principală, proprietarul care nu a ştiut despre confuziune poate
cere separarea materiilor dacă este posibil. Dacă materiile amestecate nu pot fi separate fără
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pagubă, bunul format aparţine proprietarilor materiilor proporţional cantităţii, calităţii şi valorii
materiei fiecăruia.
Este posibil ca un bun să se formeze prin amestecul a două materii ce aparţin a doi
proprietari diferiţi. O asemenea situaţie, purtând denumirea de confuziune, este reglementată la
alin. (7), din care pot fi relevate trei situaţii: 1) dintre materiile amestecate ca au format un nou
bun, una poate fi considerată principală; 2) nici una dintre materiile amestecate nu poate fi
considerată principală, însă este posibilă separarea lor; 3) materiile amestecate nu pot fi separate
fără pagubă.
Vom examina aceste trei situaţii.
a) Dacă una dintre materii poate fi considerată principală şi o alta accesorie, noua materie
poate aparţine proprietarului materiei principale, respectându-se prevederile art. 330 alin. (8).
b) Dacă nici una dintre materii nu poate fi considerată principală, dar este posibilă
separarea lor, proprietarul care nu a ştiut de confuziune poate cere separarea materiilor.
Dacă materiile amestecate nu pot fi separate fără pagubă, bunul format aparţine
proprietarilor proporţional cantităţii, calităţii şi valorii materiei fiecăruia.
După cum am afirmat, dacă o materie poate fi considerată principală sau depăşeşte
cealaltă materie prin cantitate ori valoare, proprietarul ei poate pretinde ca bunul creat prin
amestec să-i fie dat în proprietate. Pentru a cere acest lucru, proprietarul materiei principale
trebuie să fie de bună-credinţă şi să plătească celuilalt preţul materiei ori să înlocuiască materia
cu una fungibilă, ori să plătească contravaloarea ei.
Un alt nou mod de dobândire al dreptului de proprietate este uzucapiunea. Reglementând
posesiunea ca stare de fapt, Codul civil a reglementat şi unul dintre efectele principale ale acestei
stări de fapt, uzucapiunea, considerată, pe bună dreptate, unul dintre cele mai spectaculoase
efecte ale posesiunii, în virtutea faptului că uzucapiunea este un mod de dobândire a dreptului de
proprietate. În cazul în care posesiunea, respectându-se anumite condiţii, se prelungeşte un
anumit timp, legea o consideră izvor al proprietăţii, iar posesorul care poate demonstra că a
posedat în tot intervalul şi în condiţiile stabilite de lege va fi considerat proprietar.
În conformitate cu prevederile Codului civil, prin uzucapiune poate fi dobândit dreptul de
proprietate, precum şi dreptul de servitute (art. 332, 333 şi 433). Prin uzucapiune, conform
Codului civil, pot fi dobândite în proprietate atât bunuri mobile, cât şi bunuri imobile.
Uzucapiunea este condiţionată de posedarea îndelungată a lucrului. Posesiunea este, prin
urmare, elementul principal al uzucapiunii. Fără posesiune nu se poate dobândi proprietatea.
Uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate este reglementat în Codul
civil, la art. 332-336. Deşi considerată ca unul dintre efectele principale ale posesiunii,
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uzucapiunea nu este cuprinsă în titlul II, cartea a doua, care se preocupă de posesiune, ci în titlul
III al aceleiaşi cărţi, unde se vorbeşte despre modurile de dobândire a dreptului de proprietate.
Conform prevederilor Codului civil, uzucapiunea poate fi: a) uzucapiune imobiliară; b)
uzucapiune mobiliară. Diferenţa dintre aceste două feluri de uzucapiune constă în timpul necesar
dobândirii dreptului de proprietate. Astfel, pentru a fi dobândit dreptul de proprietate asupra unui
bun imobil în urma uzucapiunii este necesară, conform art. 332, o perioadă de cel puţin 15 ani,
iar pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil va fi necesar, conform art.
333, un termen de 5 ani. În rest, atât pentru uzucapiunea mobiliară, cât şi pentru uzucapiunea
imobiliară, este necesară întrunirea a aceloraşi condiţii.
Condiţiile necesare dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Pornind de la
articolele 332, 333 şi 335, afirmăm că, pentru dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune, este necesară întrunirea următoarelor condiţii:
- cel care posedă bunul trebuie să fie de bună-credinţă;
- posesiunea trebuie exercitată timp de 5 ani în cazul bunurilor mobile şi de 15 ani în
cazul bunurilor imobile;
- posesiunea trebuie să fie utilă.
Doar posesiunea de bună-credinţă poate duce la dobândirea dreptului de proprietate.
Această condiţie o relevăm în art. 332 şi 333 din Codul civil.
Spunând că uzucapiunea mobilelor se prescrie cu 5 ani (Codul civil, art. 333) nu trebuie
să confundăm acest lucru cu reglementările din art. 331, care prevăd că dobânditorul de bunăcredinţă dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun mobil şi în cazul în care cel care a
dispus de bun nu era proprietarul lui. Înseamnă că, în toate cazurile în care a dobândit în baza
unui act juridic un bun mobil, dobânditorul fiind de bună-credinţă, curgerea perioadei, cerută la
art. 333, nu va mai fi necesară. Art. 333 se aplică ori de câte ori nu se poate face dovada
existenţei temeiului (de cele mai dese ori a actului juridic) de dobândire a bunului mobil.
În ceea ce priveşte bunurile imobile, trebuie să spunem că acestea vor putea fi dobândite
prin uzucapiune, în principiu, doar dacă nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile ţinut
de către Oficiile Cadastrale Teritoriale. Această concluzie se întemeiază pe unul din principiile
fundamentale ce guvernează registrul bunurilor imobile – registrul bunurilor imobile este un
registru public. Orice persoană are acces liber la informaţia din registrul bunurilor imobile.
Astfel art. 503 alin. 1 din Codul civil prevede că orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun
interes, poate cerceta, lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile, precum şi de documentele
adiţionale, în condiţiile legii. Totuşi în acest context trebuie să ţinem cont şi de prevederile art.
307 alin. 1 din Codul civil care dispune că este considerată posesor de bună-credinţă persoana
care posedă legitim sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări
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diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Am afirmat mai sus că, în
principiu, ar putea fi dobândit un bun imobil prin uzucapiune chiar dacă este înregistrat în
registrul bunurilor imobile, anume datorită următoarelor prevederi din art. 307 alin. din Codul
civil ….. sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări diligente,
necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Dacă bunul va fi înregistrat în
registrul bunurilor imobile, iar posesorul va poseda bunul mai mult de 15 ani, probând că el se
poate considera îndreptăţit să posede în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile
civile, atunci el va putea dobândi acest bun imobil prin uzucapiune. Pentru confirmarea celor
relatate invocăm un exemplu din practică. În anul 1995 proprietarul unui apartament a testat ½
din apartamentului său terţului. În anul 1996 proprietarul apartamentului a decedat, unicul
moştenitor fiind cel testamentar. Tot în acel an moştenitorul testamentar a perfectat actele şi a
înregistrat dreptul de proprietate asupra ½ din apartamentul moştenit. Tot în anul 1996
moştenitorul testamentar s-a adresat organelor competente ale statului pentru ca acestea să
perfecteze dreptul de proprietate pentru ½ cotă-parte din acel apartament, pentru ca apoi să
procure de la stat această cotă parte. Organele statului u au făcut acest lucru, şi ca consecinţă din
anul 1996 şi până în anul 2012 moştenitorul testamentar de unul singur a posedat acest
apartament. Problema care sar pune este dacă moştenitorul testamentar, în circumstanţele
descrise, ar putea dobândi prin uzucapiune ½ cotă - parte din apartamentul nominalizat. Conform
datelor din registrul bunurilor imobile, proprietar ai apartamentului este doar moştenitorul
testamentar cu ½ cotă parte, iar dreptul de proprietate al fostului proprietar este radiat încă în
anul decesului acestuia. În astfel de circumstanţe, în opinia noastră, chiar dacă bunul este
înregistrat în registrul bunurilor imobile, asupra acestui bun poate fi dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune, desigur dacă sunt respectate şi cerinţele art. 332 şi 335 din Codul
civil.
Posesiunea trebuie exercitată într-o perioadă de 5 ani în cazul bunurilor mobile şi de 15
ani în cazul bunurilor imobile. Am relevat deja că, în conformitate cu art. 332 din Codul civil,
posesorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun imobil la expirarea a 15 ani, iar
asupra bunului mobil, la expirarea a 5 ani.
Posesiunea trebuie să fie utilă. Art. 335 din Codul civil, intitulat „Posesiunea necesară
uzucapiunii”, indică ce condiţii trebuie întrunite pentru ca posesiunea să ducă la dobândirea
dreptului de proprietate. Pe lângă condiţiile din art. 335, urmează a fi respectate şi cele două
condiţii descrise mai sus.
Cu alte cuvinte, pentru ca posesiunea să aibă drept efect uzucapiunea, se cere să
întrunească o serie de calităţi, sau, mai bine zis, să fie lipsită de o sumă de vicii, a căror existenţă
o împiedică să producă consecinţe juridice normale.
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În conformitate cu art. 335, va produce efecte juridice doar posesiunea utilă. În acest
articol a fost instituită şi prezumţia posesiunii utile. Cel care posedă bunul se consideră posesor
dacă întruneşte condiţiile art. 335, adică are o posesiune neviciată. Proba contrară urmează a fi
dovedită de cel care invocă inutilitatea posesiunii, adică viciul ei. În articolul nominalizat nu se
indică cu ce mijloace de probă se poate dovedi viciul posesiunii. Considerăm că viciul posesiunii
poate fi dovedit prin orice mijloc de probă, inclusiv prin depoziţiile martorilor.
Art. 335 indică ce condiţii trebuie să îndeplinească posesiunea pentru a conduce la
uzucapiune, stipulând că nu este utilă posesiunea discontinuă, tulburată, clandestină sau precară.
Referindu-se la calităţile posesiunii, Codul civil vizează în fond viciile ei, adică stările contrare
însuşirilor pe care le cere posesiunea [art. 335 alin. (2)]. Lipsa viciilor prevăzute în articolul citat
le corespund tot atâtea calităţi a căror existenţă asigură caracterul util al posesiunii. Astfel, viciul
discontinuităţii are ca antonim continuitatea, viciului violenţei – calitatea de a fi netulburată,
viciul clandestinităţii – calitatea de a fi public, viciul precarităţii – calitatea de a fi exercitată cu
titlu de proprietar.
În cele ce urmează, vom descrie calităţile posesiunii prin prisma viciilor reglementate în
art. 335 alin. (3)-(9).
Posesiunea trebuie să fie continuă. Art. 355 cere, în primul rând, ca posesiunea să nu fie
discontinuă sau, altfel spus, să fie continuă. Continuitatea posesiunii implică succesiunea actelor
de posesiune la anumite intervale de timp, destul de scurte, regulate, ţinându-se cont de natura
lucrului. Cu alte cuvinte, continuitatea constă în succesiunea regulată a actelor de posesiune la
intervale scurte, care nu comportă lacunele sau abandonul lucrului. Numai astfel de acte sunt de
natură a-l avertiza pe proprietar că ar putea pierde proprietatea asupra bunului, proprietate
câştigată prin uzucapiune.
Pentru ca să fie utilă, posesiunea trebuie să se manifeste prin acte repetate, la distanţe
normale specifice naturii lucrului posedat. Posesiunea nu pierde caracterul de continuitate atunci
când a survenit un obstacol fizic insurmontabil, mai presus de voinţa posesorului, de natură să
paralizeze temporar actele de stăpânire. Asemenea obstacole ar putea fi ploile torenţiale şi
inundaţiile, în cazul posesiunii de terenuri agricole, calamităţi ce împiedică posesorul să
săvârşească acte regulate de stăpânire a terenurilor.
Legiuitorul a cerut ca posesiunea să fie exercitată continuu, stipulând în acest sens la art.
335 alin. (3) că posesiunea este discontinuă atâta timp cît posesorul o exercită cu intermitenţe
anormale în raport cu natura bunului. Prin intermitenţe anormale se înţelege exercitarea
posesiunii care nu denotă regularitatea pe care natura lucrului o permite şi o impune. Ritmicitatea
actelor de exercitare a posesiunii poate fi relativ scăzută în sine fără a conduce la o posesiune
viciată: nu se poate pretinde posesorului locuirea permanentă a unei case de vacanţă spre a–i
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recunoaşte posesiunea continuă. După cum se observă, legea nu cere întrebuinţarea constantă a
lucrului, minut cu minut, fără nici un interval. O astfel de întrebuinţare ar fi imposibilă şi chiar
absurdă, nefiind necesar ca posesorul să se afle într-un contact permanent cu bunul.
Continuitatea trebuie să rezulte dintr-o serie de acte îndeplinite la intervale normale, aşa cum ar
face un bun gospodar, diligent şi dornic să realizeze întreaga utilitate economică a bunului.
Problema de a şti dacă posesiunea este sau nu continuă este una de fapt, care trebuie rezolvată în
funcţie de natura lucrului. Intermitenţele nu exclud, prin urmare, continuitatea dacă sunt normale
şi obişnuite în raport cu natura lucrului sau dacă nu sunt efectul unei contradicţii pe care terţul
sau proprietarul o opune posesiunii.
Intermitenţele trebuie să se încadreze în acte posesorii, care le-au precedat şi le-au urmat.
Acest lucru se poate deduce din art. 306, conform căruia, dacă persoana a posedat bunul la
începutul şi la sfârşitul unei perioade, se prezumă că a posedat neîntrerupt pe parcursul întregii
perioade. Dispoziţia articolului citat creează prezumţia de continuitate în situaţia menţionată, în
virtutea căreia posesorul nu trebuie să dovedească faptul că a posedat continuu şi neîntrerupt. El
trebuie doar să facă proba că a intrat şi că se găseşte încă în posesiune. Probând datele extreme
ale posesiunii – începutul şi sfârşitul – perioada intermediară se presupune. Reclamantului
rămâne sarcina de a face proba contrară, a discontinuităţii posesiunii. Prin urmare, când
posesorul dovedeşte că a posedat anterior unui moment dat şi că posedă actualmente, se prezumă
că a posedat în mod continuu în intervalul dintre aceste două momente. Cu alte cuvinte, dovada
caracterului continuu al posesiunii nu este cerută posesorului, acesta fiind prezumat de lege, în
sensul că posesorul actual care dovedeşte că a posedat anterior este presupus, în lipsa unei dovezi
contrarie, că a posedat şi în perioada intermediară. Împotriva acestei prezumţii, cei interesaţi, de
regulă proprietarul bunului, vor putea face proba contrară, respectiv dovada faptului că
posesiunea a fost exercitată pentru o anumită perioadă de o altă persoană. Prezumţia continuităţii
nu dă însă dreptul celui care a pierdut posesiunea şi nu este posesor actual să-şi reunească
diferitele perioade anterioare ale posesiunii pentru a putea invoca în favoarea sa uzucapiunea,
lucru pe care vom încerca să-l demonstrăm.
În articolul 306, legiuitorul utilizează sintagma „posesiune neîntreruptă”. Ce se înţelege
prin ea? Că posesiunea este continuă, respectându-se art. 335 alin. (3), ori că posesiunea se
întrerupe fără a întrerupe termenul necesar uzucapiunii, aplicându-se art. 336 din Codul civil. În
opinia noastră, în art. 306 se vorbeşte despre o posesiune continuă şi nu despre o „întrerupere”
propriu-zisă a termenului necesar pentru uzucapiune. Calitatea posesiunii de a fi neîntreruptă este
de o importanţă hotărîtoare pentru uzucapiune, lipsa acesteia nu reprezintă un viciu al posesiunii,
ci o întrerupere a prescripţiei achizitive. Cu alte cuvinte, când este întreruptă, posesiunea nu
numai că este viciată, ci şi pierdută, devenind inutilă pentru uzucapiune. O posesiune întreruptă
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este inexistentă nu numai pentru timpul cît a durat întreruperea, indiferent de întinderea lui.
Durata posesiunii până la data întreruperii nu este luată în considerare, nu produce efecte. În
eventualitatea că starea care a determinat întreruperea a încetat, posesorul trebuie să reia
posesiunea de la început, fără a lua în calculul termenului de prescripţie achizitivă timpul scurs
până la întrerupere. Prin urmare, întreruperea nu este un viciu al posesiunii, ci evenimentul ei
distructiv, se referă la prescripţia achizitivă şi nu ţine de posesiune, lucru prevăzut expres la art.
336 alin. (3) din Codul civil. Despre întreruperea termenului necesar invocării uzucapiunii vom
vorbi într-un titlu separat, la finalul lucrării.
Acestea fiind spuse, putem concluziona că discontinuitatea posesiunii şi întreruperea ei
sunt două noţiuni distincte.
Antipodul continuităţii este discontinuitatea. Viciul discontinuităţii se datorează unei
posesiuni lacunare, care lasă impresia că posesorul abandonează lucrul, situaţiei în care actele de
posesiune se exercită cu intermitenţe anormale, precum şi atunci când lucrul este abandonat
printr-o absenţă sistematică şi prelungită. Acest viciu este absolut, în sensul că poate fi invocat
împotriva pretinsului posesor de către orice persoană interesată pentru ca prescripţia achizitivă să
nu se împlinească. Astfel, conform art. 335 alin. (7) din Codul civil, discontinuitatea poate fi
opusă posesorului de către orice persoană interesată. Cu alte cuvinte, o posesiune discontinuă
este viciată faţă de toată lumea. Codul civil, în art. 335 alin. (3), cere, pentru existenţa viciului
discontinuităţii, ca intermitenţa exercitării posesiunii să fie anormală, adică bunul să nu fie
posedat conform destinaţiei sale.
Viciul discontinuităţii este unul temporar, absolut, întâlnit, de regulă, în cazul posesiunii
imobilelor.
Posesiunea trebuie să fie paşnică. Codul civil, în art. 335 alin. (4), cere o posesiune
netulburată, stipulând că ea este tulburată atâta timp cît este dobândită sau conservată prin acte
de violenţă, fizică sau morală, care nu sunt provocate de o altă persoană. Prin urmare, prin
posesiune netulburată, legiuitorul înţelege posesiunea care nu este fondată pe acte de violenţă. Ea
este violentă în cazul în care posesorul a obţinut-o prin violenţă, adică a uzat de căi violente sau
numai de ameninţări (violenţa morală) împotriva deţinătorului anterior.
Violenţa este un viciu când este comisă la punerea în posesiune şi în cursul posesiunii,
adică posesiunea este viciată prin violenţă nu numai când a fost dobândită prin acte de violenţă,
dar şi atunci când este tulburată prin acte de violenţă în timpul exercitării ei. Violenţa nu
reprezintă un viciu atunci când posesorul face uz de ea, în timpul posesiunii, pentru o respinge cu
forţa tulburările aduse de un terţ, dacă intrarea în posesiune a fost paşnică. Art. 335 alin. (4)
stabileşte că posesiunea dobândită şi conservată prin acte de violenţă este tulburată. Motivul
acestei dispoziţii constă în faptul că, în organizarea socială actuală, nu mai este admisibilă
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utilizarea forţei, nici pentru a respinge tulburările aduse posesiunii, violenţa individuală nu este
legitimă. Posesorului tulburat în exercitarea posesiunii nu îi rămâne decât să recurgă la justiţie,
pe cale de acţiune posesorie, pentru a obţine încetarea tulburării. Cu alte cuvinte, dacă a fost
deposedat de bun, posesorul nu este în drept să facă uz de forţă pentru a conserva posesiunea.
Sunt acte de violenţă numai actele săvârşite contra adversarului, adică aşa-numita
violenţă activă, neprovocată de o altă persoană. Doctrina a elaborat regula conform căreia actele
de violenţă posterioare intrării în posesiune nu pot vicia posesiunea dacă ele constituie o violenţă
pasivă, adică posesorul este supus unor acţiuni violente, deoarece este inadmisibil ca acesta să
depindă de un terţ care ar putea să-i transforme, prin acte de violenţă împotriva lui, posesiunea în
una viciată. Această opinie doctrinară şi-a găsit reflectarea expresă în art. 335 alin. (4), conform
căruia actele de violenţă prin care s-a dobîndit ori s-a conservat posesiunea, nefiind provocate de
o altă persoană, pot determina tulburarea posesiunii. Legiuitorul nu a calificat drept violenţă
actele de violenţă pasivă, adică actele de violenţă ce răspund la violenţa adversarului. Când
violenţa se produce din partea unui terţ, care tulbură posesiunea, rezistenţa posesorului, care se
apără împotriva agresorului, este o violenţă pasivă, care apare ca exerciţiul unui drept, este însăşi
legitima apărare a posesorului, căruia nu i se poate reproşa că s-a apărat împotriva unei agresiuni.
Prin urmare, violenţa prin care se răspunde la violenţa adversarului, care, prin ipoteză, nu poate
fi decât adevăratul proprietar, nu viciază posesiunea.
Elaborând regula enunţată, legiuitorul s-a condus de principiul general conform căruia
nimănui nu i se permite să-şi facă singur dreptate. Oricare ar fi natura posesiunii, nimănui nu-i
este permis să o tulbure prin propria autoritate. Cu alte cuvinte, nici adevăratul proprietar nu este
îndreptăţit să acţioneze cu violenţă împotriva posesorului, chiar dacă acesta deţine lucrul fără
temei legal. În asemenea situaţii, proprietarul are instrumentele juridice necesare pentru a acţiona
împotriva posesorului. Probabil, legiuitorul a luat în considerare şi faptul că adversarului îi este
uşor să-l provoace pe posesor ca acesta să răspundă şi, astfel, să se ajungă la o violenţă provocată
care să vicieze posesiunea. Din cele relatate conchidem că nu este legal a respinge forţa prin
forţă din moment ce legiuitorul acordă posibilitatea de menţinere a posesiunii pe calea rezistenţei
legale, în conformitate cu principiile generale, împotriva violenţei venite din exterior, pentru a nu
vicia posesiunea. În opinia noastră, aceasta este o bună realizare a legiuitorului, care a exclus
actele de violenţă pasivă, adică provocate de violenţa adversarului, din categoria actelor care pot
vicia posesiunea.
Antipodul caracterului paşnic al posesiunii sau al posesiunii netulburate, după cum o
numeşte legiuitorul la art. 335 alin. (4), este viciul violenţei. Posesiunea este tulburată prin acte
de violenţă. Viciul creat prin acte de violenţă este temporar. Îndată ce violenţa a încetat,
posesiunea utilă reîncepe. În conformitate cu prevederile art. 335 alin. (9), acest viciu are un
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caracter temporar. Conform acestei norme, posesiunea viciată devine utilă îndată ce viciul
încetează. Violenţa, ca viciu al posesiunii, este unul relativ, fapt prevăzut expres la art. 335 alin.
(8).
Deşi nu este prevăzut expres în Codul civil, violenţa poate fi aplicată atât în privinţa
bunurilor mobile, cît şi în privinţa imobilelor, deoarece stăpânirea materială a tuturor bunurilor,
indiferent de natura lor, este susceptibilă de a fi dobândită şi reţinută prin violenţă.
Acestea fiind spuse, putem afirma în concluzie că viciul violenţei este unul relativ,
temporar şi se aplică posesiunii atâta a bunurilor imobile, cît şi a celor mobile.
Posesiunea trebuie să fie publică. Cu alte cuvinte, posesiunea va fi publică dacă nu va fi
clandestină şi, viceversa, dacă este clandestină, nu este publică. Posesiunea este publică atunci
când se exercită în văzul tuturor şi este cunoscută de toţi cei care voiesc să o vadă ori să o ştie.
Această calitate a posesiunii este cerută de Codul civil la art. 335 alin. (5), care prevede
că posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel, încât să nu poată fi cunoscută. Posesorul
trebuie să exercite actele de posesiune fără a le ascunde, aşa cum le-ar exercita în mod normal un
proprietar. Când posesorul caută să ascundă actele sale, este firesc să se presupună că posesiunea
sa este nelegitimă. De exemplu, se consideră că posesiunea este exercitată clandestin dacă
posesorul se foloseşte de un bun pe ascuns, tăinuind intenţionat acest lucru de văzul unor terţi.
O problemă care merită atenţie se referă la categoriile de persoane care ar trebui să
cunoască faptul posesiunii ori, cu alte cuvinte, persoanele faţă de care posesiunea poate fi
considerată clandestină sau publică. De exemplu, posesorul exercită public posesiunea faţă de
terţi, iar faţă de proprietar o exercită clandestin. Codul civil, în art. 335 alin. (5), nu specifică
cercul de persoane care trebuie să cunoască posesiunea pentru ca aceasta să fie publică.
Caracterul public al posesiunii este asigurat în măsura în care persoana contra căreia se exercită
este în măsură să ia cunoştinţă de ea, chiar dacă condiţiile de exercitare nu o fac cunoscută
publicului. Doctrina franceză a afirmat că posesiunea nu trebuie exercitată în taină faţă de
persoana interesată să o cunoască. Credem că anume aşa trebuie înţeles şi art. 335 alin. (5). În
practică poate exista situaţii în care o persoană cumpără imobilul de la chiriaş, adică de la o altă
persoană decât proprietarul acestuia, şi continuă să plătească adevăratului proprietar chiria. În
acest caz, posesiunea sa va fi clandestină, întrucât faţă de adevăratul proprietar se comportă în
continuare ca un locatar. Aceasta ar fi consecinţa logică a caracterului relativ al viciului
clandestinităţii. Astfel, posesiunea clandestină nu se consideră viciată decât faţă de persoana de
care posesorul a ascuns posesiunea şi numai această persoană poate invoca împotriva posesorului
viciul clandestinităţii.
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Se poate întâmpla ca posesiunea, la început clandestină, să devină ulterior publică, iar
posesiunea publică la origine să devină clandestină. În ambele ipoteze, trebuie să se aplice regula
conform căreia publicitatea trebuie să existe pe toată durata posesiunii.
Clandestinitatea posesiunii se poate întâlni mai frecvent în materia bunurilor mobile,
deoarece acestea, prin natura lor, sunt susceptibile de acte de posesiune ascunsă. Cazurile de
posesiune clandestină asupra bunurilor imobile sunt cu mult mai rare, fiindcă imobilele, prin
natura lor, nu sunt susceptibile de acte de folosinţă ascunse şi invizibile.
Viciul clandestinităţii, în conformitate cu prevederile art. 335 alin. (7), este unul
temporar. Posesiunea utilă începe în momentul încetării clandestinităţii. Caracterul relativ al
viciului clandestinităţii rezultă din faptul că viciul nu poate fi invocat decât de cel faţă de care
posesiunea s-a exercitat pe ascuns.
În concluzie, se poate releva caracterul temporar, relativ al clandestinităţii care, în genere,
se raportă la bunurile mobile.
Posesiunea nu trebuie să fie precară. Această cerinţă o deducem din art. 335 alin. (6),
conform căreia posesiunea este precară când nu se exercită cu titlu de proprietar. Astfel, pentru a
avea ca efect juridic uzucapiunea, posesiunea trebuie să fie exercitată cu titlu de proprietar. Cu
alte cuvinte, cel care posedă un bun în baza unui titlu nu poate dobândi drept de proprietate
asupra acelui bun, pe care îl deţine în baza acestui titlu. Persoanele care deţin bunul în baza unui
titlu sunt numite detentori precari. Sunt detentori precari: uzufructuarul, depozitarul, chiriaşul,
creditorul gajist, arendaşul.
În practică, este greu să distingem posesiunea exercitată cu titlu de proprietar de
posesiunea care suferă de viciul precarităţii, conducându-ne doar de manifestările lor exterioare,
deoarece deseori acestea sunt identice. Cu alte cuvinte, actele de folosinţă ale unui uzufructuar
sunt foarte asemănătoare celor ale unui proprietar, situaţie care face extrem de dificilă distincţia
între deţinătorul cu titlu de proprietar şi deţinătorul cu titlu precar. De cele mai multe ori, la baza
detenţiei precare există un titlu care, în caz de litigiu, dovedeşte fie precaritatea posesiunii, cum
ar fi contractul de locaţiune, depozit, gaj, fie caracterul posesiunii cu titlu de proprietar, precum
este contractul de vânzare-cumpărare, de donaţie.
Prin urmare, precaritatea posesiunii înseamnă recunoaşterea de către posesor a dreptului
unei alte persoane asupra lucrului posedat. Acest drept al posesorului apare în virtutea diverselor
categorii de contracte, principalele dintre care au fost enumerate mai sus.
Se poate întâmpla însă ca posesorul să nu poată prezenta titlul în al cărui temei posedă,
fie că l-a pierdut, fie că nu-l are imediat la îndemână, fie că nu-l are deloc sau nu-l poate dovedi,
lipsa titlului fiind favorabilă posesorului şi nefavorabilă proprietarului de bun. În acest caz, există
două prezumţii, care şi-au găsit reglementarea expresă în Codul civil.
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1) Se prezumă, în conformitate cu prevederile art. 305, că posesorul posedă pentru sine cu
titlu de proprietar atâta timp cît adversarul nu dovedeşte că posesorul a început a poseda pentru
altul.
2) Dacă s-a făcut dovada că posesiunea a început pentru altul, se prezumă că precaritatea
continuă până la proba contrarie, art. 303 alin.(3) stipulând, în acest sens, că dacă posesorul a
început să posede pentru o altă persoană, se prezumă că a conservat această calitate până la proba
contrară.
Până la stabilirea precarităţii, posesorul beneficiază de toate avantajele posesiunii utile.
Din moment ce se stabileşte că posesorul a început să posede pentru altul, adică din moment ce
se dovedeşte existenţa precarităţii, se prezumă, conform art. 303 alin. (3), că a conservat această
calitate până la proba contrarie. Într-o asemenea situaţie, se prezumă că precaritatea continuă tot
timpul şi că detentorul nu a încetat să posede cu titlu precar. Dacă pretinde că precaritatea a
încetat şi că posesiunea a devenit legală, posesorul trebuie să facă dovada acestei schimbări.
Schimbarea din natura posesiunii se numeşte intervertire a titlului, care constă în faptul că
posesorul care poseda în virtutea unui titlu ce conferea posesiunii sale precaritate începe să
posede în virtutea unui nou titlu, ce conferă posesiunii un caracter util. Astfel, când locatarul
cumpără imobilul pe care l-a închiriat, titlul său va fi intervertit. În acest caz, locatarul care
poseda cu titlu precar, în temeiul unui contract de locaţiune, începe să posede cu titlu de
proprietar în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Putem observa că titlul posesiunii s-a
transformat din precar în neprecar. Luând în considerare faptul că art. 303 alin. (3) a instituit
prezumţia de conservare a calităţii de detentor până la proba contrară, în cazul în care posesorul a
început să posede pentru altul, rezultă că o dată ce precaritatea a fost dovedită, intervertirea
titlului nu se prezumă, ci trebuie dovedită de către posesor. Atât timp cît titlul precar, care a
fondat posesiunea, nu se transformă într-un titlu translativ de proprietate printr-un mijloc legal,
posesiunea rămâne precară. Am afirmat în acest sens că precaritatea este un viciu perpetuu. De
aceea, în literatura de specialitate, se spune că titlul strigă împotriva posesorului precar. El
(detentorul precar) nu poate uzucapa, oricât de îndelungat ar fi folosit bunul.
Legiuitorul nostru, stabilind prezumţia de neintervertire de titlu, în art. 303 alin. (3) din
Codul civil, nu a enumerat temeiurile intervertirii.
În final, am dori să menţionăm că dreptul de proprietate asupra bunurilor se dobândeşte
prin uzucapiune doar dacă posesorul posedă bunul într-un interval de timp stipulat de lege: 15
ani pentru bunurile imobile şi 5 ani pentru bunurile mobile. Dacă înăuntrul acestui termen
survine o împrejurare, prevăzută expres şi exhaustiv în art. 336 din Codul civil, atunci termenul
de invocare a uzucapiunii se întrerupe.
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Din conţinutul art. 336 se desprind două temeiuri de întrerupere a termenului de
prescripţie achizitivă: a) temeiuri care duc la suspendarea termenului de prescripţie extinctivă; şi
b) înaintarea unei acţiuni de revendicare a bunului de la posesor. Pentru ca să aibă efectul
întreruperii termenului de prescripţie achizitive, ambele temeiuri trebuie să aibă loc în interiorul
acestui termen, adică de 15 ani în cazul bunurilor imobile şi de 5 ani în cazul bunurilor mobile.
În art. 336 alin. (1) nu sunt numite expres cazurile de întrerupere, ci se face trimitere la
cazurile de suspendare a curgerii termenului de prescripţie extinctivă, enumerate la art. 274. De
asemenea, urmează să avem în vedere şi temeiurile de suspendare a termenului de prescripţie
prevăzute la art. 275 şi 276.
Aşadar, termenul necesar invocării uzucapiunii se va întrerupe dacă:
- înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră;
- executarea obligaţiilor este amânată;
- creditorul sau debitorul face parte din rândul forţelor armate puse pe picior de război;
- creditorul este incapabil sau este limitat în capacitatea de

exerciţiu şi nu are un

reprezentant legal;
- actul normativ care reglementează raportul juridic litigios este suspendat;
- activitatea autorităţilor judecătoreşti de a căror competenţă ţine soluţionarea litigiului
dintre părţi este suspendată;
- sunt întrunite condiţiile stipulate la art. 275 şi 276.
Când un terţ cheamă posesorul în judecată, înaintând o acţiune în revendicare, prescripţia
posesorului se întrerupe prin efectul înaintării cererii în judecată. Acest temei de suspendare a
termenului de prescripţie achizitivă este prevăzut la art. 336 alin. (2). Dacă acţiunea în
revendicare este satisfăcută, posesorul pierde posesiunea şi nu mai poate fi vorba de curgerea
termenului uzucapiunii. Dacă acţiunea în revendicare este respinsă, posesorul rămâne în
posesiune, aceasta considerându-se valabilă. După cum se observă, soarta prescripţiei şi efectul
întreruptiv al cererii în judecată depind de hotârărea judecătorească prin care se admite sau se
respinge acţiunea în revendicare. Apare întrebarea: are simpla înaintare a acţiunii în revendicare
efectul întreruperii prescripţiei achizitive? Răspunsul poate fi găsit în propoziţia finală din art.
336 alin. (2), conform căreia, în cazul înaintării acţiunii în revendicare, cursul prescripţiei se
întrerupe numai faţă de persoana care a înaintat acţiunea. Ce urmează a se înţelege prin această
prevedere? Faptul că simpla înaintare a unei acţiuni în revendicare nu va avea în toate cazurile
efectul întreruperii termenului de prescripţie. Înaintarea unei astfel de acţiuni va avea efect doar
în raport cu cel care o înaintează şi nu-l va afecta pe posesorul bunului. Cel care înaintează
acţiunea în revendicare va putea apela la acest temei de întrerupere a termenului de prescripţie
achizitive doar în următorul caz. De exemplu, termenul de 5 ani necesar uzucapiunii a început să
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curgă de la 1 ianuarie 2003 şi va înceta la 1 ianuarie 2008. Acţiunea în revendicare a fost
înaintată pe 30 noiembrie 2007. Hotărârea de satisfacere a acestei acţiuni a devenit definitivă şi
irevocabilă la 30 noiembrie 2008. Observăm că între înaintarea acţiunii şi pronunţarea hotărârii a
trecut un interval de timp. Dacă prescripţia ar înceta să curgă numai prin efectul hotărârii care dă
câştig de cauză reclamantului (ca în exemplul nostru), se va întâmpla că termenul prescripţiei
achizitive să se încheie în cursul procesului, în intervalul dintre înaintarea cererii şi rămânerea
definitivă a hotărării judecătoreşti. În cazul nostru, termenul necesar uzucapiunii trebuia să se
încheie la 1 ianuarie 2008, adică în perioada în care acţiunea în revendicare se examina în
instanţă. În acest caz, hotărîrea nu ar mai avea nici un efect, iar reclamantul ar pierde bunul
numai din cauza încheierii termenului de prescripţie achizitivă în timpul examinării litigiului,
deşi acţiunea lui este fondată şi a fost înaintată până la încheierea prescripţiei. Legiuitorul, prin
dispoziţia art. 336 alin. (2), a înlăturat o astfel de situaţie injustă, stipulând că prescripţia
achizitivă se consideră întreruptă chiar din momentul înaintării acţiunii de revendicare. Totodată,
dacă în exemplul nostru acţiunea va fi respinsă, termenul de prescripţie achizitivă se va considera
încheiat la 1 ianuarie 2008, iar înaintarea cererii la 30 noiembrie 2007 nu va întrerupe curgerea
prescripţiei.
În art. 336 alin. (3) sunt prevăzute consecinţele întreruperii termenului de prescripţie
achizitivă. Principalul efect al întreruperii prescripţiei este ştergerea, cu caracter retroactiv, a
termenului scurs până atunci. După întrerupere, începe să curgă o nouă prescripţie, de aceeaşi
natură şi cu aceleaşi caractere ca şi cea întreruptă. În cazul întreruperii prescripţiei prin înaintarea
unei acţiuni în revendicare, hotărârea judecătorească care se pronunţă asupra acestei acţiuni va
avea tot timpul un caracter retroactiv, căci dacă a fost respinsă, se consideră că acţiunea nici nu a
existat, în consecinţă prescripţia continuând fără întrerupere. În cazul admiterii acţiunii,
prescripţia se consideră întreruptă din ziua înaintării acţiunii. Efectele întreruperii prescripţiei
achizitive poartă un caracter relativ, adică se raportă doar la cel care a înaintat acţiunea în
revendicare şi la posesorul bunului. De exemplu, dacă, ulterior, se va înainta o nouă acţiune în
revendicare faţă de posesor, acesta va invoca faptul că o astfel de cauză a fost deja judecată,
adică va opune puterea lucrului judecat. Dacă însă o altă persoană va înainta acţiune în
revendicare faţă de posesor, acesta nu va putea opune puterea lucrului judecat, deoarece, după
cum am văzut, efectele hotărârii judecătoreşti asupra acţiunii în revendicare sunt relative.
Practica judecătorească din ultimul timp atestă tot mai des situaţii când este dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra construcţiilor neautorizate. În acest sens ţinem să
remarcăm că dreptul de proprietate nu poate fi dobândit prin uzucapiune asupra construcţiilor
neautorizate pe simplu motiv că în acest caz nu sunt întrunite condiţiile pe care le-am analizat
mai sus. În primul rând pentru ca poţi dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiune este strict
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necesar să existe un bun, iar apariţia (poate mai corect ar fi producerea) bunului trebuie să
corespundă cerinţelor înaintate faţă de aceste bunuri. Aşa spre exemplu, o persoană nu va putea
cere organelor competente recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unui automobil
asamblat de el personal „în subsol”. Cu atât mai mult nu va putea fi dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiunea asupra unui asemenea bun, adică asupra unui automobil „fabricat în
subsol”. Acelaşi lucru, în egală măsură se referă şi la construcţiile neautorizate. Instanţa de
judecată nu este în drept să recunoască dreptul de proprietate asupra unei construcţii
neautorizate, cu atât mai mult instanţa de judecată nu poate să recunoască dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra unei construcţii neautorizate.
Proprietatea comună. Cadrul legislativ al proprietăţii comune este dat în Codul civil la
capitolul III, „Proprietatea comună”, titlul III, „Proprietatea”, cartea a doua, „Drepturile reale”,
art. 344-373. Acest capitol este divizat în trei secţiuni: „Dispoziţii generale” (art. 344-345);
„Proprietatea comună pe cote-părţi” (art. 346-365) şi „Proprietatea comună în devălmăşie” (art.
366-373).
De multe ori la practică apare întrebarea cum se corelează reglementările din Codul civil
dedicate proprietăţii comune cu reglementările din Capitolul XXIX „drepturile comune”.
Răspunsul la această întrebare îl găsim chiar în art. 1355 conform căruia „dacă un drept aparţine
în comun mai multor persoane (copărtaşi) se aplică dispoziţiile acestui capitol dacă legea nu
prevede altfel”. Aceasta înseamnă că dacă vom fi în prezenţa dreptului de proprietate comună
vom aplica dispoziţiile art. 344-373, iar dacă vom fi în prezenţa altor drepturi comune (spre
exemplu dreptul de uzufruct ce aparţine la doi sau mai mulţi uzufructuari; dreptul de arendă ce
aparţine la doi sau mai mulţi arendaşi; dreptul de locaţiune ce aparţine la doi sau mai mulţi
locatari ... ) vom aplica dispoziţiile art. 1355-1370 din Codul civil dedicate drepturilor comune.
Modul de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a proprietăţii comune pe cote-părţi. În ceea ce
priveşte exercitarea dreptului de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra proprietăţii
comune pe cote-părţi urmează să distingem două situaţii. Prima se referă la exercitarea dreptului
de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra întregului bun din proprietatea comună pe cotepărţi, cea de-a doua, la exercitarea dreptului asupra cotei-părţi din proprietatea comună pe cotepărţi.
Exercitarea dreptului de posesiune, a dreptului de folosinţă şi a dreptului de dispoziţie
asupra bunului aflat în proprietate comună pe cote-părţi.
Posesiunea, folosinţa şi dispoziţia asupra bunului aflat în proprietate comună pe cotepărţi, conform art. 347-351 din Codul civil, se exercită cu consimţământul tuturor
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coproprietarilor. De altfel, literatura de specialitate409 specifică dreptul de proprietate comună pe
cote-părţi ca drept a cărui exercitare presupune concilierea deplină şi armonizarea desăvârşită a
intereselor tuturor coproprietarilor.
În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de posesiune asupra bunului proprietate comună
pe cote-părţi, Codul civil nu conţine reglementări speciale, cu excepţia celei din art. 347 alin. (3),
care prevede: Coproprietarul este în drept să ceară în posesiune (s.n.) şi folosinţă o parte din
bunul comun corespunzător cotei sale, iar în caz de imposibilitate, să ceară coproprietarilor care
posedă şi folosesc bunul plata unei compensaţii echitabile. Posesiunea ca atribut al dreptului de
proprietate, după cum am afirmat, constă în stăpânirea de fapt a unui bun cu titlu de proprietar.
Coproprietarii exercită, de regulă, împreună atributul de posesiune asupra bunului comun. Este
posibil totuşi ca acesta să stabilească printr-o înţelegere şi un alt mod de posesiune. Codul civil
nu indică cerinţe speciale faţă de forma înţelegerii asupra exercitării dreptului de posesiune,
urmând a fi aplicabile, în acest sens, regulile privind forma actului juridic civil. Coproprietarii
pot stabili, prin înţelegere, ca dreptul de posesiune să fie exercitat de un singur coproprietar, de
câţiva coproprietari sau chiar de un terţ.
Referitor la exercitarea dreptului de folosinţă, Codul civil prevede, la art. 347 alin. (1), că
fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în măsura care
nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. Ca rezultat al
exercitării dreptului de folosinţă, coproprietarii dobândesc în proprietate fructele şi veniturile
aduse de bunul comun. După cum rezultă din art. 347 alin. (1), orice coproprietar poate exercita
dreptul de folosinţă asupra bunului comun respectând două condiţii: (a) de a nu schimba
destinaţia bunului; (b) de a nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. Codul civil a
stabilit expres, la art. 347 alin. (2), modul de exercitare a dreptului de folosinţă: Modul de
folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, prin
hotărâre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor coproprietarilor.
Evident, regula generală, în acest sens, constă în faptul că modul de folosinţă este stabilit prin
acordul coproprietarilor. Dispoziţia art. 347 alin. (2) impune concluzia că, la stabilirea modului
de folosinţă, este necesar acordul tuturor coproprietarilor, adică trebuie să existe un consens.
Deşi această regulă pare imperativă, Legea nr. 913/2000 (condominiului) aduce alte prevederi
referitoare la modul de folosire a bunurilor comune. Conform legii, acest mod nu se stabileşte cu
acordul tuturor coproprietarilor, ci cu al majorităţii celor prezenţi la adunarea generală a
membrilor asociaţiei de proprietari. Astfel, art. 27 din lege stabileşte: Adunarea generală este
deliberativă dacă la ea sunt reprezentate cel puţin 2/3 din numărul total de voturi. De competenţa
409
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adunării generale a membrilor asociaţiei de proprietari ţine şi stabilirea modului de folosire a
bunurilor comune (vezi: Legea nr. 913/2000, art. 26). Dacă coproprietarii nu ajung la un numitor
comun referitor la modul de folosire a bunului comun, acesta va fi stabilit prin hotărâre
judecătorească, la cererea oricărui coproprietar. La adoptarea hotărârii, instanţa va ţine cont de
faptul că folosirea bunului comun trebuie să fie echitabilă şi să corespundă intereselor tuturor
coproprietarilor.
Bunul din proprietatea comună pe cote-părţi poate fi folosit de coproprietari proporţional
cotelor – părţi [Codul civil, art. 347 alin. (3)]. De exemplu, o casă cu patru odăi care a trecut la
doi moştenitori poate fi folosită proporţional cotelor-părţi: ambii moştenitori vor folosi câte
două odăi. Dacă bunul din proprietatea comună pe cote-părţi este folosit în exclusivitate de un
singur coproprietar, ceilalţi sunt îndreptăţiţi să ceară echivalentul lipsei de folosinţă conform
cotei lor părţi. Compensarea nefolosirii bunului trebuie să fie echitabilă. Coproprietarii o pot cere
în cazul când bunul nu poate fi folosit de ei toţi. Dacă bunul poate fi folosit de toţi coproprietarii
proporţional cotei lor părţi, atunci fiecare coproprietar poate folosi în acest mod bunul comun.
Cel care foloseşte bunul de unul singur este obligat să plătească celorlalţi coproprietari
compensare, chiar dacă folosinţa în comun a bunului este posibilă, el acceptând folosirea de unul
singur a întregului bun. În astfel de cazuri, coproprietarii trebuie să încheie între ei acte juridice
civile privind folosirea bunului comun, în care să indice mărimea compensării.
Din art. 374 alin. (1)-(3) reiese că folosinţa bunului comun de către un singur coproprietar
poate avea loc cu acordul celorlalţi, iar în caz de divergenţe, prin hotărâre judecătorească. Dacă
totuşi unul dintre coproprietari foloseşte bunul de unul singur fără acordul celorlalţi
coproprietari, atunci el va fi ţinut şi la plata unei despăgubiri, conform art. 347 alin. (4).
Ca rezultat al exercitării dreptului de folosinţă, coproprietarii dobândesc în proprietate
fructele bunului comun. Astfel, art. 348 alin. (1) prevede că fructele produse de bunul proprietate
comună pe cote-părţi se cuvin tuturor coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute. Această
regulă însă are un caracter dispozitiv, coproprietarii putând deroga de la ea. Ei pot decide ca
fructele să fie repartizate în mod egal tuturor fără a se ţine cont de cota-parte a fiecăruia, ori să
fie repartizate în alt mod, astfel încât, de exemplu, toate fructele să revină celor ce nu posedă şi
nu folosesc bunul.
Participarea la veniturile şi la cheltuielile legate de bunurile comune. Fiecare coproprietar
al unei proprietăţi comune pe cote-părţi are obligaţia de a participa la plata impozitelor, taxelor şi
altor obligaţii pecuniare, precum şi la suportarea cheltuielilor de întreţinere

şi păstrare a

bunurilor comune. Aceste cheltuieli se suportă proporţional cotelor-părţi a ce aparţin fiecărui
coproprietar. În dependenţă de cota-parte a fiecărui coproprietar se află şi partea lui din veniturile
aduse de bunurile proprietate comună. Faptul acesta rezultă din art. 349 al Codului civil, care
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dispune: Coproprietarii vor împărţi beneficiile şi vor suporta sarcinile proprietăţii comune pe
cote-părţi proporţional cotei lor părţi.
Coproprietarii însă pot deroga de la această teză, stabilind un alt mod de participare la
veniturile şi cheltuielile aferente bunurilor comune.
Dacă în procesul exploatării bunului proprietate comună pe cote-părţi au fost suportate
cheltuieli de îmbunătăţire a bunului, cota-parte a fiecărui coproprietar poate fi modificată
proporţional aportului său la îmbunătăţire. Astfel, art. 346 alin. (2) prevede: „Coproprietarul care
a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi coproprietari, bunului comun îmbunătăţiri
inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părţi sau compensarea
cheltuielilor”. Observăm deci, că coproprietarul care a adus îmbunătăţiri bunului comun va
putea cere majorarea cotei sale părţi, doar dacă aceste îmbunătăţiri au fost făcute cu acordul
celorlalţi coproprietari. În caz contrar, adică atunci când îmbunătăţirile au fost făcute fără acordul
celorlalţi coproprietari, cel ce a adus îmbunătăţiri bunului nu va putea cere majorarea cotei sale
părţi ci va putea cere doar costul îmbunătăţirilor de la ceilalţi coproprietari, proporţional
mărimilor cotelor lor părţi.
Încheierea actelor de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi şi a actelor de
dispoziţie de acest bun. Codul civil în vigoare, spre deosebire de cel din 1964, reglementează
cazurile de încheiere a actelor juridice de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi
şi de dispoziţie de acest bun. Astfel, art. 350 prevede că fiecare coproprietar poate să efectueze
acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi
coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor proporţional cotei lor părţi.
De fapt, Codul civil determină pentru prima dată natura juridică a actelor de conservare,
stipulând expres în art. 198 alin. (1): Act juridic de conservare este actul prin care se urmăreşte
preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Actele de conservare au ca scop salvarea
unui bun de la un pericol iminent, adică menţinerea bunului în starea lui actuală. De exemplu,
constituie un act de conservare măsurile întreprinse de coproprietari în vederea reparării unei
case, pe cale să se prăbuşească fără astfel de reparaţii. Trebuie să precizăm că volumul
cheltuielilor ce urmează să fie suportate la reparaţia casei trebuie să fie infim în raport cu preţul
ei. Sunt acte de conservare şi cele prin care se întrerupe o prescripţie, precum şi cererea de
inventar, înscrierea unei ipoteci (gaj al bunului imobil).
Ca un act să fie de conservare, se cer următoarele condiţii: a) să existe un pericol care
ameninţă pieirea bunului sau încetarea dreptului; b) actul săvârşit să necesite cheltuieli minime în
raport cu valoarea bunului sau dreptului salvat. Prin natura sa, actul este indispensabil existenţei
bunului, beneficiind de el toţi coproprietarii. Anume din aceste considerente, legiuitorul a
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prevăzut, în art. 350 din Codul civil, că actele de conservare pot fi făcute de un singur
coproprietar, fără a se cere acordul celorlalţi.
În art. 350, este prevăzut nu doar dreptul fiecărui coproprietar de a face acte de
conservare fără acordul celorlalţi, ci şi dreptul celui care a făcut astfel de acte să pretindă
celorlalţi coproprietari compensarea cheltuielilor.
Referitor la dreptul de dispoziţie asupra bunului proprietate comună, trebuie să se facă
distincţie între dispoziţia întregului bun şi dispoziţia cu cota-parte din proprietatea comună pe
cote-părţi. Alin. (1) şi (2) din art. 352 se referă la dispoziţia întregului bun, pe când alin. (3) din
art. 352 şi art. 353 se referă la dispoziţia cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi.
Pornind de la faptul că, în cazul proprietăţii comune, bunul nu se fracţionează, legiuitorul
a instituit în art. 352 alin. (1) regula conform căreia actele de dispoziţie asupra bunurilor comune
pot fi încheiate doar dacă a fost dat acordul tuturor coproprietarilor. Instituirea unei asemenea
reguli se justifică prin faptul că fiecare coproprietar, având asupra bunului comun numai o cotăparte din dreptul de proprietate, nu poate să dispună de părţile din bun care nu-i aparţin. Prin
încheierea actelor de dispoziţie, coproprietarii pot înstrăina bunul comun (vânzare-cumpărare,
schimb, donaţie), îl pot da în folosinţă, pot institui asupra lui un drept de uzufruct.
Cel mai frecvent, bunul comun se află în posesiunea unui singur coproprietar. Fiind
unicul posesor al bunului comun şi încălcând prevederile art. 352 alin. (1), coproprietarul poate
dispune de bunul comun. Astfel, vom fi în prezenţa actelor de dispoziţie efectuate de un singur
coproprietar asupra bunului comun fără consimţământul celorlalţi coproprietari. Asemenea acte
de dispoziţie pot fi lovite de nulitate. În art. 351 alin. (2), se instituie o regulă specială de nulitate
a actului juridic. Astfel, actele de dispoziţie privind bunul comun încheiate în lipsa unanimităţii
pot fi lovite de nulitate relativă dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. Valabilitatea
sau nulitatea unui asemenea act depinde de faptul dacă dobânditorul este de bună sau de reacredinţă. Dacă dobânditorul este de bună-credinţă (nu ştia şi nici putea să ştie că bunul este
comun şi că nu există acordul tuturor coproprietarilor privitor la înstrăinare), actul de dispoziţie a
bunului comun nu va fi lovit de nulitate. În acest caz, ceilalţi coproprietari sunt în drept să
înainteze pretenţii faţă de coproprietarul care a înstrăinat bunul încălcând dispoziţiile art. 351
alin. (1). Dacă însă dobânditorul este de rea-credinţă, actul de dispoziţie va fi lovit de nulitate, iar
bunul restituit coproprietarilor.
O altă regulă specială cuprinsă în art. 351 alin. (2) se referă la începutul curgerii
termenului de prescripţie extinctivă, şi anume de la data la care coproprietarul ce nu şi-a dat
acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa cauzei de nulitate. Dreptul de a cere
nulitatea actului de dispoziţie încheiat cu încălcarea prevederilor art. 351. alin. (1) îl are orice
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coproprietar, în decurs de trei ani [termenul de prescripţie general prevăzut de art. 267 alin. (1)]
de la data la care a aflat sau trebuia să afle că bunul a fost înstrăinat.
Exercitarea dreptului asupra cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi. Cota-parte
din dreptul de proprietate comună pe cote-părţi reprezintă măsura în care dreptul de proprietate
al fiecărui coproprietar se întinde asupra întregului bun.
În cadrul proprietăţii comune, bunul aparţine mai multor titulari, fără ca bunul să fie
fracţionat în materialitatea sa. Dreptul de proprietate, în schimb, este divizat în cote-părţi. Fiecare
coproprietar cunoaşte mărimea cotei sale părţi, asupra căreia are un drept exclusiv, ceea ce
înseamnă că dreptul de a dispune de această cotă îi aparţine în exclusivitate. Mărimea cotelorpărţi din proprietatea comună este determinată fie prin lege, fie prin acordul proprietarilor. În
lipsa unei prevederi legale, unui acord între coproprietari în acest sens, este aplicabilă prezumţia
stipulată la art. 346 alin. (1) din Codul civil, conform căreia cotele-părţi se consideră egale.
Această prezumţie poate fi înlăturată prin proba contrariului. O asemenea probă poate fi legea
sau actul juridic încheiat între coproprietari. Dacă bunul a fost dobândit în baza unui act juridic,
mărimea cotelor-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi va putea fi dovedită doar prin
înscrisuri. Această prevedere legală, stipulată la art. 346 alin. (1), este aplicabilă şi atunci când
actul de dobândire a bunului în proprietate a fost încheiat verbal. Înseamnă că, în toate cazurile
de dobândire a unui bun în proprietate comună pe cote-părţi în temeiul unui act juridic,
coproprietarii urmează să determine într-un înscris mărimea cotelor-părţi. În lipsa
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asemenea înscris se aplică prezumţia egalităţii cotelor-părţi.
Deoarece cota-parte reprezintă o fracţiune din dreptul de proprietate asupra bunului
comun, dreptul de dispoziţie al fiecărui coproprietar se răsfrânge doar asupra cotei sale. Fiecare
coproprietar are dreptul de a înstrăina, cu titlu gratuit sau oneros, cota sa din bunul comun. O
asemenea înstrăinare nu necesită acordul celorlalţi coproprietari. Astfel, cota-parte poate fi
donată, schimbată, fiind suficient doar acordul celui care doreşte să încheie un astfel de act. De
asemenea, cota-parte poate fi grevată cu drepturi reale (gajată, dată în uzufruct etc.). În cazul în
care cota-parte se vinde, ceilalţi coproprietari au drept preferenţial, în condiţiile art. 352.
Înstrăinarea cotelor-părţi. Fiecare coproprietar al unei proprietăţi comune pe cote-părţi are
dreptul de a înstrăina, cu titlu gratuit ori oneros, cota sa din bunul comun [art. 352 alin. 3)]. De
multe ori la practică, pornind de la conţinutul art. 351 alin. 3 din Codul civil, care prevede că
„coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectând dreptul de preemţiune al celorlalţi
coproprietari” apare întrebarea dacă dreptul de preemţiune se aplică în toate cazurile de
înstrăinare a cotei părţi. Răspunsul este că dreptul de preemţiune se va aplica doar în cazul
vânzării cotei părţi din proprietatea comună pe cote-părţi, şi această concluzie o facem printr-o
interpretare teleologică a art. 351 alin. 1 şi art. 352 din Codul civil. Astfel art. 351 alin. 3 din
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Codul civil nu prevede expres că dreptul de preemţiune se va aplica în toate cazurile de
înstrăinare a cotei părţi, ci doar prevede că în caz de înstrăinare a cotei părţi urmează să se
respecte dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari, iar dreptul de preemţiune coproprietarii
îl au doar în caz de vânzare, ceea ce reiese din art. 352 din Codul civil.
Deci, doar în cazul vânzării unei cote-părţi din proprietatea comună, ceilalţi coproprietari
beneficiază de dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul la care se vinde, în aceleaşi
condiţii, cu excepţia cazului de vânzare la licitaţie. Proprietarul cotei-părţi care doreşte să o
vândă este obligat să înştiinţeze în scris coproprietarii că intenţionează să vândă cota sa indicând
preţul, precum şi celelalte condiţii de vânzare. În cazul în care coproprietarii vor renunţa să-şi
exercite dreptul preferenţial de cumpărare sau nu-l vor exercita în curs de o lună din ziua
înştiinţării, în cazul înstrăinării unui bun imobil, sau în curs de zece zile, în cazul altor bunuri,
proprietarul are dreptul să-şi vândă cota-parte oricărei persoane străine. La practică a apărut
necesitatea corelării prevederilor art. 352 alin. 2 cu art. 795 alin. 2 care se referă la termenul de o
lună de zile atribuit de lege pentru exercitarea dreptului de preemţiune. La prima vedere s-ar
părea că nu există o concordanţă între aceste două norme. Totuşi o analiză detaliată a acestor
două norme permite a concluziona că între ele nu există nici o neconcordanţă. Astfel, termenul
de o lună de zile prevăzut în art. 795 alin. 2 din Codul civil se va aplica raporturilor de vânzarecumpărare a terenurilor, iar art. 352 alin 2 se va aplica doar în cazul vânzării cotei părţi din
proprietatea comună pe cote-părţi, şi deci termenul de o lună prevăzut în acest din urmă articol se
va aplica atât la terenuri cât şi la alte bunuri imobile. Spre exemplu, dacă se va vinde o cotă parte
din dreptul de proprietate comună pe cote-părţi a unui apartament, dreptul de preemţiune
urmează a fi exercitat în termen de o lună, aşa cum este prevăzut în art. 352 alin. 2 Cod civil, şi
nu în decurs de 10 zile – termen prevăzut în art. 795 alin. 2 din Codul civil. Cu alte cuvinte art.
352 alin. 2 şi art. 795 alin. 2 Cod civil urmează a fi aplicate după regula „normei generale şi a
normei speciale” – art. 795 alin. 2 fiind o normă generală iar art. 352 alin. 2 fiind o normă
specială.
Când cota-parte se vinde fără respectarea dreptului preferenţial de cumpărare, oricare
coproprietar poate intenta, în decursul a trei luni, o acţiune în instanţă judecătorească, cerând să i
se atribuie drepturile şi obligaţiile de cumpărător [art. 352 alin. (3)]. În acest caz, termenul de
trei luni este unul de prescripţie.
Concluzionăm deci, că prevederile art. 352 se referă numai la cazurile înstrăinării coteipărţi prin vânzare. În celelalte cazuri, coproprietarul poate înstrăina cota-parte din proprietatea
comună pe cote-părţi fără consimţământul coproprietarilor (de exemplu, donarea, schimbul etc.)
Dacă doreşte să vândă cota sa parte unui coproprietar, proprietarul cotei, în calitate de
vânzător,

poate numi pe oricine dintre coproprietari. Legea nu prevede priorităţi pentru
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coproprietari, în acest caz. Astfel, art. 352, alin. (2) prevede că dacă mai mulţi coproprietari ai
unei proprietăţi comune pe cote-părţi îşi manifestă dorinţa de a dobândi cota din proprietatea
comună, vânzătorul are dreptul de a alege cumpărătorul.
Pornind de la faptul că dreptul preferenţial de cumpărare a unei cote-părţi din proprietatea
comună pe cote-părţi se referă doar la coproprietari, cesiunea dreptului de preemţiune la
cumpărarea unei cote-părţi din proprietatea comuna nu se admite [art. 252 alin. (4)]. În cazul în
care se admite cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cotei-părţi, vor fi negate
drepturile coproprietarilor.
Încetarea dreptului de proprietate comună pe cote-păţi. În literatura de specialitate410, sunt
enumerate următoarele moduri de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi:
dobândirea de cote din bun prin vânzare-cumpărare, donaţie sau succesiune, devenirea de
proprietar exclusiv; uzucapiunea de către coproprietarul are a intervertit posesiunea echivocă
într-o posesiune utilă, ca urmare a actelor de rezistentă faţă de ceilalţi coproprietari 411;
înstrăinarea bunului către un terţ de către toţi coproprietarii împreună; exproprierea bunului;
distrugerea bunului într-un caz fortuit sau de forţă majoră, precum şi la dorinţa coproprietarilor
cu respectarea legislaţiei şi a drepturilor terţilor; partajul.
Dintre toate aceste modalităţi de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi,
împărţirea (partajul), este unul dintre cele mai răspândite moduri de încetare a dreptului de
proprietate comună pe cote-părţi, este reglementată expres la art. 357-365 din Codul civil. În
cazul împărţirii, bunul proprietate comună pe cote-părţi se împarte materialmente între copărtaşi,
fiecare devenind proprietarul exclusiv asupra unei anumite părţi determinate din bunul care a
format obiectul proprietăţii comune pe cote-părţi. Părţile bunului comun se repartizează, fiecare
coproprietar primind o parte determinantă din bun în locul părţii nedeterminante.
Împărţirea bunului comun poate fi cerută oricând dacă legea, contractul sau hotărârea
judecătorească nu prevăd altfel. Înseamnă că, în lipsa unor prevederi legale sau a unei înţelegeri
între coproprietari, sau a unei hotărâri judecătoreşti care ar interzice ori ar amâna împărţirea,
aceasta poate fi făcută oricând. Cererea de împărţire se depune atât de coproprietari, cât şi de
creditorii unuia dintre coproprietari.
Împărţirea bunului comun poate fi cerută chiar dacă acesta a fost folosit în exclusivitate
de un singur coproprietar. Bunul poate fi folosit de către un singur coproprietar în baza
înţelegerii dintre coproprietari cu respectarea art. 346. Dacă posedă bunul proprietate comună
întrunind condiţiile necesare uzucapiunii, coproprietarul devine proprietarul exclusiv al

410

Chelaru, Eugen. Op. cit., p. 117-118.
Deşi Codul civil nu prevede expres posibilitatea de intervertire a posesiunii echivoce, acest lucru nu poate fi
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întregului bun. În acest caz, nu se poate cere împărţirea bunului, fiindcă acesta nu mai este
comun, ci aparţine în exclusivitate unui singur proprietar.
Proprietatea comună pe cote-părţi poate înceta prin două modalităţi de împărţire: a) prin
înţelegere a părţilor, adică pe cale amiabilă; b) prin hotărâre judecătorească. Împărţirea amiabilă
se efectuează în baza unui act juridic (scris sau verbal) încheiat între toţi coproprietarii, care va fi
valabil dacă la el participă toţi coproprietarii şi dacă toţi cad de acord cu modul de împărţire şi cu
clauzele actului de împărţire. Dacă unul dintre coproprietari este lipsit sau limitat în capacitatea
de exerciţiu, împărţirea voluntară poate avea loc cu încuviinţarea autorităţii tutelare sau a
ocrotitorului legal, după caz. Împărţirea judecătorească se efectuează la cererea persoanei
îndreptăţite a solicita partajul, cum ar fi coproprietarul sau creditorii lui. Dacă bunul a fost
partajat benevol, instanţa va respinge cererea de partaj ca fiind inadmisibilă. Împărţirea
judecătorească poate avea loc dacă: a) la împărţire nu sunt prezenţi toţi titularii dreptului de
proprietate comună; b) coproprietarii nu ajung la o înţelegere privind împărţirea bunului comun;
c) unul dintre coproprietari este lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu, iar autoritatea
tutelară, ocrotitorului legal, după caz, nu a încuviinţat împărţirea voluntară.
Codul civil a admis, pentru prima dată, la art. 359, posibilitatea amânării împărţirii.
Coproprietarii unei proprietăţi comune pe cote-părţi pot încheia un contract de amânare a
împărţirii bunului comun. Pe lângă condiţiile generale de valabilitate a contractelor, contractul de
amânare a împărţiri trebuie să cuprindă o condiţie specială referitor la termen. În art. 359 alin.
(1), se stipulează că termenul contractului de amânare a împărţirii nu poate fi mai mare de 5 ani.
Dacă este încheiat pe un termen mai mare de 5 ani, un asemenea contract este lovit de nulitate.
Un nou contract de amânare a împărţirii poate fi încheiat doar după expirarea primului termen.
Forma contractului de amânare a împărţirii depinde de faptul dacă bunul comun este mobil sau
imobil. Dacă bunul comun este mobil, contractul de amânare a împărţirii poate fi încheiat atât în
scris, cât şi verbal. Dacă bunul comun este un imobil, contractul de amânare a împărţirii poate fi
încheiat doar în formă autentică. În cazul bunurilor imobile, contractul de amânare a împărţirii
este opozabil terţilor doar din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile.
Dacă coproprietarii au încheiat un contract de amânare a împărţirii, aceasta nu poate avea
loc decât după expirarea termenului stipulat în contract [art. 359 alin. (2)]. Cu toate acestea, orice
coproprietar poate cere instanţei să dispună împărţirea bunului chiar şi înaintea expirării
contractului de amânare a împărţirii. Instanţa poate să dispună împărţirea bunului înaintea
expirării contractului de amânare dacă există motive întemeiate. Legiuitorul, în art. 359 alin. (2),
nu a numit expres motivele care se consideră a fi întemeiate, de acea instanţa, în fiecare caz
concret, va trebui să ţină cont de circumstanţele cauzei şi să constate dacă motivele invocate de
unul sau câţiva coproprietari sunt temeinice.
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Împărţirea poate fi amânată prin încheierea unui acord între toţi coproprietarii sau prin
hotărâre judecătorească. Amânarea împărţirii are loc prin hotărâre judecătorească în cazul în
care unul sau câţiva coproprietari cer împărţirea bunului comun, în conformitate cu art. 357 alin.
(3). Instanţa poate dispune, la cererea unuia dintre coproprietari, amânarea împărţirii doar dacă
va constata că prin amânare vor fi protejate interesele celorlalţi coproprietari. Totuşi, dacă la
dată pronunţării hotărârii de amânare a împărţirii, se modifică temeiurile de amânare a împărţirii,
instanţa este în drept să dispună împărţirea bunului comun.
Reprezintă o novaţie în Codul civil şi faptul că sunt reglementate particularităţile
împărţirii bunului proprietate comună pe cote-părţi în cazul în care un coproprietar este lipsit de
capacitatea de exerciţiu. Astfel, art. 360 prevede că, dacă un coproprietar este lipsit sau limitat în
capacitatea de exerciţiu, împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea părţilor numai cu
încuviinţarea autorităţii tutelare, precum şi a ocrotitorului legal, după caz. Această normă
instituie o cerinţă suplimentară faţă de înţelegerea asupra împărţirii bunului comun în cazul în
care un coproprietar este lipsit (art. 24) sau limitat (art. 25) în capacitatea de exerciţiu. Aceste
reguli sunt aplicabile şi persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, adică celor care nu au
capacitate de exerciţiu deplină, excepţie făcând cei care au încheiat căsătorie până la atingerea
majoratului (art. 20 alin. (2)) şi persoanele emancipate (art. 20 alin. (3)). Dacă asemenea
persoane sunt coproprietari, împărţirea poate fi făcută prin înţelegere a părţilor numai cu
încuviinţarea autorităţii tutelare sau a ocrotitorului legal, după caz.

Dacă aceste persoane

abilitate să încuviinţeze împărţirea bunului comun vor fi contra împărţirii, ea poate fi făcută prin
hotărâre judecătorească, la cererea oricărui coproprietar. Instituirea unor asemenea reglementări
îşi găseşte argumentul şi în faptul că împărţirea bunului este un act de dispoziţie.
Modul de împărţire a bunului proprietate comună pe cote-părţi este reglementat la art.
361 din Codul civil, care distinge două situaţii: (a) bunul este divizibil; (b) bunul este indivizibil.
În cazul în care bunul proprietate comună pe cote-părţi este divizibil, împărţirea se face în natură.
La împărţirea bunului în natură, trebuie să se ţină cont de mărimea cotei-părţi a fiecărui
proprietar, astfel încât să i se poată atribui o parte care să corespundă cotei-părţi. Se poate însă
întâmpla ca partea să nu corespundă cotei-părţi caz în care este aplicabil art. 361 alin. (3), care
prevede că, în cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decât
cota sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.
Am văzut că, dacă este divizibil, bunul se împarte în natură. Dacă însă este indivizibil sau
nu este comod partajabil, împărţirea bunului se face pe alte căi. În opinia noastră, împărţirea
efectuată în alt mod decât cel prevăzut la art. 361 alin. (1) poate avea loc în următoarele două
cazuri: a) bunul este indivizibil; b) bunul, deşi divizibil, nu poate fi comod partajabil în natură.
După cum se observă, la art. 361 alin. (2) se indică doar o singură situaţie, deoarece cuvântul
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indivizibil şi sintagma nu este partajabil au acelaşi sens. Considerăm aşadar că sintagma nu este
partajabil din prima propoziţie a alin. (2) trebuie interpretată în sensul nu este comod partajabil.
Prin urmare, dacă este indivizibil ori nu este comod partajabil, bunul comun poate fi atribuit în
proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari. O asemenea atribuire poate fi făcută doar cu
acordul coproprietarilor. Acel coproprietar care va deveni proprietarul exclusiv al bunului va fi
ţinut la plata unei sulte celorlalţi coproprietari. Legiuitorul nu a reglementat situaţia în care toţi
coproprietarii doresc ca bunul să fie atribuit lor în natură. În astfel de cazuri, litigiul urmează a fi
soluţionat de instanţă, care poate aplica prevederile art. 361 alin. (5). O altă posibilitate de
împărţire a bunului indivizibil sau a bunului care nu este comod partajabil constă în vânzarea lui.
Modul de vânzare este stabilit de coproprietari. Dacă însă aceştia nu ajung la un numitor comun,
bunul va fi vândut la licitaţie. Suma obţinută se distribuie între coproprietari în funcţie de cotaparte a fiecăruia.
Împărţirea bunului comun în natură poate fi efectuată şi pe cale judecătorească, fiecărui
coproprietar urmând să-i fie repartizată o parte reală din bun. Dacă se iscă divergenţe privitor la
partea şi la persoana căreia i se repartizează, instanţa judecătorească poate să distribuie părţile
din bunul comun prin tragere la sorţi. Acest procedeu nou, necunoscut legislaţiei, poate fi util
când, de exemplu, la o parte din bunul comun pretind mai mulţi coproprietari. Tragerea la sorţi
poate avea loc doar cu participarea tuturor coproprietarilor.
Apărarea dreptului de proprietate. În principiu reglementările referitoare la apărarea
dreptului de proprietate din noul Cod civil nu diferă esenţial de cele din codul civil din 1964. În
ceea ce urmează vom supune analizei, în deosebi, novaţiile şi diferenţele referitoare la acţiunea
în revendicare. O primă întrebare la care trebuie să răspundem ar fi cine este în drept să înainteze
acţiunea în revendicare. Legislaţia civilă anterioară Codului civil în vigoare conţinea
reglementări exprese în acest sens. Astfel, art. 154 din Codul civil din 1964 prevedea că dreptul
de a înainta acţiune în revendicare îl are şi persoana care, deşi nu este proprietar, deţine în
posesiune bunuri în baza legii sau a unui contract412. Prevederi similare avea şi art. 41 alin. (4)
din Legea cu privire la proprietate. Codul civil în vigoare nu conţine astfel de norme, dispunând,
la art. 374 şi 375, că dreptul de a înainta acţiune în revendicare o are doar proprietarul. Această
poziţie a legiuitorului este corectă, fiindcă acţiunea în revendicare este petitorie, întemeiată direct
pe dreptul de proprietate, prin urmare, doar proprietarul bunului are dreptul de a o înainta. Pentru
a afirma că dreptul de a înainta acţiune în revendicare îl au şi alte persoane care deţin bunul în
posesiune în temeiul legii sau în bază de contract, este necesar ca legiuitorul să atribuie expres
412

Legislaţia unor ţări ca Federaţia Rusă (Codul civil, art. 305), Tadjikistan (Codul civil, art. 326), Kazahstan (Codul
civil, art. 265) admite că şi alte persoane decât proprietarul pot înainta acţiune în revendicare. Poate fi înţeleasă o
astfel de poziţie, deoarece codul civil al acestor ţări nu reglementează posesiunea ca stare de fapt şi, prin urmare, nu
conţine prevederi despre apărarea posesiunii.
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acest drept posesorilor care nu sunt proprietari. În lipsa unor prevederi exprese în acest sens,
ţinând cont de dispoziţiile art. 374 şi art. 375 din Codul civil, afirmăm că dreptul de a înainta
acţiunea în revendicare îl are doar proprietarul nu şi arendaşul, locatarul, depozitarul, creditorul
gajist şi nici alte persoane care deţin un bun străin în temeiul legii sau în baza unui act juridic
civil. În cazul în care vor fi deposedate, persoanele care deţin bunul în posesiune ca arendaş,
locatar, depozitar vor avea posibilitatea de a recurge la mijloacele de apărare a posesiunii
prevăzute la art. 308 şi 309 din Codul civil.
Soluţionarea corectă a litigiilor ce ţin de revendicarea bunurilor depinde şi de faptul dacă
instanţa judecătorească va stabili calitatea posesorului de la care se revendică bunul, acesta
putând fi de bună sau de rea – credinţă.
Se consideră dobânditor de bună-credinţă cel care nu ştia şi nici nu putea să ştie că
procură bunul de la o persoană care nu are dreptul să-l înstrăineze. Este posesor de rea-credinţă
persoana care ştia sau trebuia să ştie că cel care a înstrăinat bunul nu avea acest drept. Calitatea
posesorului de rea-credinţă sau de bună-credinţă se determină în raport cu momentul dobândirii
bunului. În cazul în care dobânditorul, la momentul dobândirii, nu ştia şi nici nu putea să ştie că
cel care înstrăinează bunul nu are dreptul să-l înstrăineze, iar, ulterior, a aflat despre acest lucru
nu poate fi considerat dobânditor de rea-credinţă. Prin urmare, buna sau reaua-credinţă a
dobânditorului depinde de un factor subiectiv (cunoaşte sau nu cunoaşte), care trebuie să existe
la momentul dobândirii bunului. Buna sau reaua-credinţă nu poate fi „acoperită” cu fapte. De
exemplu, dobânditorul nu poate spune că este de bună-credinţă în temeiul faptului că a procurat
bunul la licitaţie, unde i s-a comunicat că bunul este revendicat într-un proces judiciar intentat
persoanei care îl înstrăinează413.
Deşi atât posesorul de bună-credinţă, cât şi posesorul de rea-credinţă sunt posesori ilegali,
condiţiile de revendicare a bunurilor din posesiunea lor sunt diferite.
De la posesorul (dobânditorul) de rea-credinţă bunurile

pot fi revendicate în toate

cazurile, ţinându-se cont de termenul de prescripţie extinctivă. Instanţa de judecată declară că
dobânditorul este de rea-credinţă după ce examinează toate condiţiile în care a fost încheiată
convenţia de înstrăinare. Dacă posesorul este de bună-credinţă ori de rea-credinţă, organul
competent soluţionează în temeiul prezumţiei posesiunii de bună-credinţă până când este dovedit
contrariul. Acest lucru este prevăzut expres la art. 307 alin. (1) din Codul civil, care prevede că
buna-credinţă se prezumă. Dovada posesiunii ilegale (de bună ori de rea-credinţă) trebuie să fie
dovedită de către reclamant, adică de proprietarul bunului. În afară de aceasta, proprietarul este

413

În unele cazuri, instanţa nu ţine cont de acest lucru, considerând că persoana, dobândind bunul de la licitaţie, este
considerată dobânditor de bună-credinţă chiar dacă la momentul dobândirii cunoştea că un terţ revendică bunul care
se vinde.
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obligat să dovedească faptul că anume lui îi aparţine dreptul de proprietate asupra bunului
revendicat.
Dacă de la dobânditorul de rea-credinţă bunul poate fi revendicat în toate cazurile, de la
dobânditorul de bună-credinţă poate fi revendicat numai în unele cazuri. Legea interzice
revendicarea banilor şi a titlurilor de valoare de la un dobânditor de bună-credinţă [art. 375 alin.
(3)]. Din art. 375 alin. (3), se poate deduce că banii, titlurile de valoare la purtător, precum şi
bunurile dobândite la licitaţie pot fi revendicate de la un dobânditor de rea-credinţă.
Posibilitatea revendicării bunului de la un dobânditor de bună-credinţă depinde de faptul
dacă bunul a fost dobândit cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.
Revendicarea bunului de la dobânditorul de bună-credinţă. Situaţia dobânditorului de
bună-credinţă care a dobândit bunul cu titlu gratuit este în principiu asemănătoare cu cea a
dobânditorului de rea-credinţă. Astfel, în conformitate cu art. 375 alin. (2), dacă bunurile au fost
dobândite cu titlu gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să le înstrăineze, proprietarul este
în drept să-şi revendice bunurile în toate cazurile. Această prevedere legală urmează a fi
interpretată în sensul că bunul nu poate fi revendicat de la orice dobânditor de bună-credinţă. De
exemplu, dacă cineva a procurat un bun de la o persoană care nu era în drept să-l înstrăineze, dar
ulterior l-a înstrăinat cu titlu gratuit, bunul nu poate fi revendicat de la ultimul dobânditor.
Această poziţie o întemeiem pe dispoziţia art. 375 alin. (2) care prevede că bunul poate fi
revendicat de la dobânditorul de bună-credinţă doar atunci când l-a dobândit de la o persoană
care nu avea dreptul să-l înstrăineze. În cazul în care dobânditorul de bună-credinţă a dobândit
bunul de la o persoană care avea dreptul să-l înstrăineze, bunul nu poate fi revendicat. Pe de altă
parte, un alt argument în susţinerea acestei poziţii ar fi şi faptul că proprietarul bunului poate
dispune de el după bunul său plac, inclusiv îl poate da cu titlu gratuit unui terţ.
Aplicarea art. 375 alin. (2) poate genera întrebarea dacă cel care a dobândit bunul cu titlul
gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să-l înstrăineze ar putea să-l înstrăineze cu titlu
oneros? Este posibilă oare revendicarea în acest caz? La prima vedere, prevederea art. 375 alin.
(2) că, dacă bunurile au fost dobândite cu titlu gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să le
înstrăineze, proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile în toate cazurile (s.n.) ar sugera
ideea că şi de la un astfel de posesor bunul ar putea fi revendicat. Considerăm că o asemenea
interpretare a art. 375 alin. (2) este incorectă şi nu corespunde adevăratului sens al acestei norme.
Or, cel care a dobândit bunul cu titlul oneros de la o persoană care l-a dobândit cu titlu gratuit de
la o persoană care nu era în drept să-l înstrăineze nu se deosebeşte cu nimic de dobânditorul de
bună-credinţă care a dobândit bunul de la persoana care nu avea dreptul să-l înstrăineze. De
aceea, ori de câte ori bunul a fost dobândit cu titlu oneros de un posesor de bună-credinţă, sunt
aplicabile prevederile art. 375 alin. (1) şi nu ale art. 375 alin. (2).
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Dacă bunul a fost dobândit cu titlu oneros, revendicarea este posibilă doar în cazurile
prevăzute de lege. Astfel, art. 375 alin. (1) prevede că, dacă un bun a fost dobîndit cu titlu
oneros de la o persoană care nu a avut dreptul să-l înstrăineze, proprietarul poate să-l revendice
de la dobînditorul de bună-credinţă numai în cazul în care bunul a fost pierdut de proprietar ori
de persoana căreia bunul a fost transmis de proprietar în posesiune sau dacă i-a fost furat unuia
ori altuia, sau a ieşit în alt mod din posesiunea acestora fără voia lor. Observăm că de la un
dobânditor de bună-credinţă care a dobândit cu titlu oneros, bunul poate fi revendicat doar în
cazul în care a ieşit din posesiunea proprietarului (sau a persoanelor cărora bunul a fost transmis
de proprietar în posesiune) contrar voinţei acestuia. Legiuitorul enumeră expres două cazuri de
acest fel: (a) bunul a fost furat; (b) bunul a fost pierdut. În afară de ele, revendicarea bunului de
la posesorul de bună-credinţă care l-a dobândit cu titlu oneros este posibilă în cazurile când
bunul a ieşit din posesiunea proprietarului contrar voinţei acestuia.
Situaţia se schimbă radical în cazul în care bunul iese din posesiunea proprietarului cu
voinţa acestuia. Astfel, dacă, iniţial, a ieşit din posesiunea proprietarului cu acordul lui (de
exemplu, a fost dat în arendă, pe urmă vândut ilegal de arendaş, adică fără acordul
proprietarului), bunul nu poate fi obiectul revendicării, deoarece proprietarul a greşit în alegerea
contragentului (în alegerea arendaşului) şi de aceea răspunde personal de consecinţele negative
ale acţiunilor sale (darea în arendă), dobânditorul de bună-credinţă procurând bunul de la arendaş
în mod ireproşabil. Punând în balanţă interesele proprietarului, care a dat bunul în posesiune
arendaşului, acesta înstrăinându-l unui dobânditor de bună-credinţă cu titlu oneros, şi interesele
dobânditorului de bună-credinţă, legiuitorul a acordat prioritate dobânditorului de bună-credinţă.
Justificarea acestei poziţii îşi are fundamentul şi în principiul general al dreptului conform căruia
dreptul trebuie să-l apere pe cel ce are mai puţine posibilităţi de a se apăra.
Important. De multe ori la practică se încearcă a revendica bunul ca rezultat al declarării
nulităţii actului juridic civil. Chiar şi în literatura de specialitate414 este expusă ideea că, dacă
bunul nu poate fi restituit în baza acţiunii în revendicare, restituirea este posibilă în baza acţiunii
în aplicare a efectelor nulităţii actului juridic. În opinia noastră, de altfel solidară cu aceea din
ultima lucrare din subsol, este inadmisibil ca, în cazul imposibilităţii revendicării prin aplicarea
regulilor acţiunii în revendicare, bunul să fie restituit în posesiune proprietarului în urma aplicării
efectelor nulităţii actului juridic civil. Dacă am admite o asemenea situaţie, art. 375 din Codul
civil ar avea o aplicaţie redusă. De aceea, persoana care a dobândit bunul în temeiul unui act
juridic devine adevăratul proprietar. Acest lucru este stipulat la art. 331 alin. (1), care prevede că
dobânditorul de bună-credinţă dobândeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în cazul
414

Витрянский, В.В. Проблемы арбитражно-судебной защите прав участников гражданского оборота. c. 9, 22-23;
Гражданское право. Под редакцией A.П.Сергеева и Ю. К. Tолстого. M., 2002, Т. I, с. 559-561.
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în care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. Înseamnă că, ori de câte ori dobânditorul
este de bună-credinţă, dobândind bunul mobil de la cel care nu avea dreptul să-l înstrăineze
(excepţie făcând cazurile când bunul a ieşit din posesiunea proprietarului contrar voinţei lui,
fiind furat, pierdut etc.), acesta devine proprietar, iar bunul nu îi va putea fi revendicat nici în
baza acţiunii în revendicare şi nici a aplicării efectelor nulităţii actului juridic civil. Nulitatea
actului juridic civil are importanţă doar pentru raporturile dintre fostul proprietar şi persoana
care, contrar voinţei acestuia, a înstrăinat bunul, în sensul stabilirii răspunderii faţă de fostul
proprietar. Pe de altă parte, dacă nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană având un
interes născut şi actual, nulitatea relativă a actului juridic civil poate fi invocată doar de un cerc
restrâns de persoane, a căror enumerare exhaustivă o găsim la art. 218 din Codul civil.
§ 10. Drepturi reale (S. Băieşu, N. Roşca)
După cum este bine cunoscut faptul pentru prima dată Codul civil din 2002 a reglementat
expres nu doar dreptul de proprietate ci şi celelalte drepturi reale ce fac obiectul prezentei
analize. Astfel Codul civil reglementează dreptul de uzufruct, uz abitaţie, servitute şi superficie
în art. 395-452.
Deşi de la intrarea în vigoare a Codului civil sau scurs aproape zece ani totuşi nu am
putea susţine că deja există o practică judiciară bogată care ne-ar permite să evidenţiem pe de o
parte aspectele pozitive, iar pe de altă parte aspectele negative ale acestor noi reglementări. În
deosebi acest lucru se referă la dreptul de uz, abitaţie dar şi la dreptul de uzufruct. În ceea ce
priveşte dreptul de servitute şi dreptul de superficie, la practică tot mai des apar situaţii ce
vizează într-un fel sau altul aceste drepturi reale. Ţinând cont de acest lucru în primul rând vom
supune unei analize mai profunde a noilor reglementări ce ţin de dreptul de uzufruct, uz şi
abitaţie pentru a avea şi o aplicare corespunzătoare, dar şi vom evidenţia unele particularităţi
practice ce ţin de dreptul de servitute şi dreptul de superficie.
Prezentul demers al subsemnaţilor în primul rând urmăreşte scopul de a familiariza
publicul cu aceste instituţii noi, indiscutabil necesare unei societăţi contemporane, care ar
permite o înţelegere mai clară a dispoziţiilor legale referitoare la aceste drepturi reale.
În acest context am dori chiar de la bun început să afirmăm că dreptul de proprietate este
dreptul real cel mai complet asupra unui lucru, deoarece conferă posesiunea, folosinţa şi
dispoziţia unui singur titular (proprietate exclusivă) sau mai multor titulari (coproprietate).
Celelalte drepturi reale se constituie asupra unor lucruri străine, care aparţin cu drept de
proprietate unei alte persoane. Este important a se reţine faptul că una şi aceeaşi persoană nu
poate avea şi dreptul de proprietate, şi un alt drept real asupra aceluiaşi lucru.
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Dreptul de uzufruct. Unul dintre cele mai răspândite drepturi asupra unui lucru străin este
dreptul de uzufruct, definit de Iustinian dreptul de a folosi şi culege fructele unor lucruri străine,
păstrând neatinsă substanţa lor. Avându-şi originea în dreptul Romei antice, dreptul de uzufruct
s-a perfecţionat, fiind recepţionat de legislaţiile contemporane, inclusiv de legislaţia Republicii
Moldova.
Potrivit art. 395 alin.(1) din Codul civil, uzufructul este dreptul unei persoane
(uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei persoane
(nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de
a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-l înstrăina.
Reglementările din Codul civil permit a evidenţia următoarele caractere juridice ale
uzufructului.
A) Uzufructul este un drept real, deoarece presupune o legătură directă între titularul său
şi bun, motiv pentru care legiuitorul l-a inclus în titlul IV, „Alte drepturi reale”, din cartea a II,
„Drepturile reale”, a Codului civil. Uzufructul este un drept real principal, deoarece are o
existenţă autonomă şi se exercită ca şi dreptul de proprietate, însă fără a afecta substanţa lucrului
şi fără a-i hotărî soarta juridică. Aparent, uzufructul seamănă cu locaţiunea, care este un drept de
creanţă. După cum se menţionează în Tratatul de drept civil român, definiţia dată se potriveşte în
mare măsură şi dreptului de folosinţă al locatarului (chiriaş sau arendaş). Cu toate acestea, între
uzufruct şi locaţiune există deosebiri esenţiale.
Uzufructuarul preia bunul în starea în care se află (art.399) având îndatorirea de a-i
conserva substanţa (art.395), de a efectua reparaţiile de întreţinere a bunului (art.412) şi de a se
comporta faţă de el întocmai ca un proprietar (art.395), pe când locatarul preia bunul de la
locator în starea corespunzătoare, conform destinaţiei convenite prin contract, cel din urmă
având obligaţia să menţină bunul în această stare pe durata locaţiunii (art.878) şi să repare
prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului închiriat (art.880). Prin urmare, nudul proprietar
nu are faţă de uzufructuar nici o obligaţie activă, urmând să-l lase a se folosi de lucru. În
contractul de locaţiune însă, proprietarului i se pun anumite obligaţii pozitive.
Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit dacă actul de constituire nu
prevede altfel (art.395), locatarul însă nu are dreptul să schimbe forma bunului, nici să-l
folosească în alt scop decât la destinaţie (art.885).
Uzufructuarul poate să închirieze şi să arendeze bunul care face obiectul uzufructului
dacă, prin actul de constituire, nu este interzis [art.398 alin.(2)], locatarul însă poate da bunul
închiriat în sublocaţiune doar cu consimţământul locatorului (art.894).
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Uzufructuarul poate renunţa la dreptul său stingând prin aceasta uzufructul (art.420),
locatarul nu poate renunţa la dreptul său, având posibilitatea de a rezilia contractul în modul
stabilit la art.905 şi art.907.
Uzufructul este cu titlu gratuit dacă titlul oneros nu este stipulat expres în actul de
constituire (art.400), locaţiunea însă poate fi numai cu titlu oneros (art.875).
Uzufructul se stinge la moartea sau la lichidarea uzufructuarului (art.420), drepturile şi
obligaţiile locatarului trec prin succesiune (art.902).
B) Uzufructul este un drept temporar prin esenţa sa. Uzufructul constituit în favoarea unei
persoane fizice poate dura cel mult până la decesul acesteia, iar cel constituit în favoarea unei
persoane juridice va dura până la lichidarea ei, dar nu mai mult de 30 de ani. Actul juridic prin
care se constituie un drept de uzufruct perpetuu şi transmisibil pentru cauză de moarte este lovit
de nulitate absolută.
C) Uzufructul este un bun inalienabil (art.398) sau un drept cu caracter intuitu personae,
incesibil. Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat terţilor ori înstrăinat în alt mod, nici gajat sau
ipotecat. Această interdicţie însă nu împiedică uzufructuarul să folosească bunul care face
obiectul uzufructului, inclusiv prin transmitere în locaţiune sau arendă, în condiţiile art.396
alin.(2) şi (3). Acest caracter este confirmat şi de dispoziţia art.405, potrivit căreia creditorul
uzufructuarului poate urmări drepturile acestuia, altele decât cel de uzufruct (fructele, veniturile
etc.).
D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor neconsumptibile [art.396 alin.(3)].
Legiuitorul admite, cu titlu de excepţie, ca uzufructul să se extindă şi asupra unor bunuri
consumptibile (art.402), care sunt părţi componente ale unui patrimoniu dat în uzufruct.
Obiectul dreptului de uzufruct. Legiuitorul permite constituirea dreptului de uzufruct
asupra oricăror bunuri care se află în circuit civil, cu excepţia celor din domeniul public al
statului şi al unităţilor teritorial-administrative. Expresia legală din art.396 alin.(3) arată că obiect
al uzufructului poate fi orice bun neconsumptibil care se află în circuitul civil, mobil sau imobil,
corporal sau incorporal, inclusiv un patrimoniu sau o parte din el. Uzufructul instituit asupra
bunului principal se extinde şi asupra accesoriilor acestuia, precum şi asupra a tot ce se uneşte
sau se încorporează în acesta.
Uzufructul bunurilor corporale. Dreptul de uzufruct poate fi constituit asupra oricăror
bunuri corporale, indiferent de natura lor imobilă sau mobilă. Obiect al acestui drept poate fi şi
un bun complex sau o universalitate de bunuri.
Dacă uzufructul se constituie asupra unui imobil, naşterea, modificarea sau stingerea este
condiţionată de înscrierea în registrul de imobile.
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Dacă uzufructul se constituie asupra unui bun complex, asupra unei universalităţi de
bunuri sau asupra unui patrimoniu, uzufructuarul, împreună cu nudul proprietar, va fi obligat să
facă un inventar dacă ei nu au convenit ca inventarul să fie efectuat de către un terţ.
Potrivit art.402, uzufructul poate cuprinde, alături de bunurile neconsumptibile, şi bunuri
consumptibile (care se consumă prin primul act de uz) de care poate dispune, având însă
obligaţia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare.
Uzufructul bunurilor incorporale. Legiuitorul admite constituirea dreptului de uzufruct şi
asupra unor bunuri

incorporale sub forma dreptului de creanţă (dobânda din depunerile

bancare), valori mobiliare nematerializate, părţi sociale, mărci de producţie şi de comerţ, modele
industriale etc. Se poate constitui uzufruct şi asupra unui drept de superficie.
Termenul dreptului de uzufruct. După cum s-a menţionat, uzufructul este un drept
temporar. El se instituie în cazul uzufructuarilor persoane fizice cel mult până la decesul lor
dacă actul de constituire nu prevede altfel.
Uzufructul constituit în favoarea persoanei juridice funcţionează până la lichidarea ei, dar
nu mai mult de 30 de ani.
Orice act juridic de constituire a unui uzufruct perpetuu şi transmisibil pentru cauză de
moarte sau lichidare este lovit de nulitate absolută.
Posibilele litigii care ar putea apărea vor putea fi soluţionate corect în cazul în care vor fi
supuse analizei de către instanţa de judecată volumul drepturilor şi obligaţiilor pe care le posedă
uzufructuarul şi nudul proprietar, iată de ce, în ceea ce urmează vom supune analizei volumul
drepturilor şi obligaţiilor ce aparţin acestora.
Drepturile uzufructuarului. De esenţa uzufructului este dreptul titularului de a folosi
bunul şi a-i culege fructele.
Dreptul de posesiune (Codul civil, art. 395 alin.(1)). Uzufructuarul are dreptul să
stăpânească bunul în măsura în care este necesar exercitării dreptului său. Uzufructuarul este un
posesor nemijlocit (art.304).
Dreptul de folosinţă (art.395 alin.(1)). Uzufructuarul se foloseşte de bunul obiect al
uzufruct întocmai ca proprietarul. A folosi un bun înseamnă a te servi de el şi a-l exploata în
interes propriu, luând în considerare natura şi destinaţia lui. Uzufructuarul poate folosi bunul şi
în activitatea sa profesională sau de întreprinzător. Deşi legiuitorul prevede expres că folosinţa
uzufructuarului este ca şi folosinţa proprietarului, între ele există totuşi diferenţă. Proprietarul
poate uza de bunul său în mod nesocotit, sleindu-i productivitatea şi substanţa, schimbându-i
destinaţia şi chiar distrugându-l. Uzufructuarul poate folosi bunul având obligaţia de a-i conserva
substanţa (art.395), de a-i păstra destinaţia (art.411), ţinând cont de limitele stabilite în actul de
constituire, care exclud anumite folosinţe (art.395 alin.(2)). Altfel spus, exercitarea dreptului său
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este limitată la o folosinţă grijulie, ca a unui bun proprietar. Folosinţa de către uzufructuar nu
exclude scăderea valorii bunului, însă ca urmare a uzurii lui normale, uzufructuarul având
obligaţia ca, la expirarea termenului, să-l restituie nudului proprietar în starea în care se află
(art.409). Dacă din obiectul uzufructului fac parte şi bunuri consumptibile, dreptul de folosinţă
înseamnă consumarea acestora (art.402). Dreptul de folosinţă al uzufructuarului se extinde şi
asupra accesoriilor bunului dat în uzufruct (art.396 alin.(4)). Folosinţa bunului poate fi exercitată
de uzufructuar direct sau indirect, prin intermediul unei alte persoane având calitatea de locatar
(arendaş, chiriaş). Această concluzie este impusă de art.398 alin.(2) şi (3), care stipulează
posibilitatea închirierii sau arendării bunului.
Dreptul la fructe (art.395, art.401). Dreptul de a culege fructele este o consecinţă firească
a dreptului de folosinţă. Uzufructuarul se bucură de toate fructele naturale sau civile pe care le
produce bunul, dobândind proprietatea asupra lor de la data culegerii. Prin noţiunea de fruct415
trebuie de înţeles orice venit, spor sau product al unui lucru, venit sau beneficiu dobândit în urma
folosirii dreptului, precum şi veniturile şi beneficiile pe care obiectul uzufructului le asigură prin
intermediul raporturilor juridice. Din dispoziţia art.401 rezultă că uzufructuarul nu beneficiază de
o simplă folosinţă a fructelor, ci de dobândirea proprietăţii asupra lor. Dreptul uzufructuarului
asupra fructelor se naşte la data constituirii uzufructului şi se stinge la data expirării termenului
sau apariţiei unui alt temei de stingere. În cazul în care, la data constituirii dreptului de uzufruct,
din obiectul uzufructului fac parte fructe naturale, acestea se consideră ale uzufructuarului dacă
actul de constituire nu prevede altfel. În cazul în care, la data stingerii dreptului de uzufruct,
obiect al uzufructului sunt fructe naturale neculese, acestea vor fi ale uzufructuarului numai dacă
actul de constituire prevede astfel.
Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile (art.402) rezultă din natura lor.
Uzufructuarul are prin excepţie dreptul de a dispune de bunuri, consumându-le sau înstrăinândule, deoarece acesta este singurul mijloc de a se folosi de ele, natura acestor bunuri procurând un
folos doar prin consumare sau înstrăinare416. În acest caz, uzufructuarul are obligaţia de a restitui
bunuri de aceeaşi calitate, cantitate şi valoare sau, dacă este imposibil, să restituie contravaloarea
lor de la data stingerii uzufructului.

415

Noţiunea de fruct indică nu numai calitatea intrinsecă a ceea ce lucrul produce în mod periodic, dar şi a ceea ce
obţine prin voinţa omului, care, după cum strânge şi capitalizează veniturile, tot aşa amenajează lucrul în vederea
unei producţii mai mult sau mai puţin regulate, astfel încât se ajunge la o asimilare a productelor cu fructele. În
doctrina franceză se face distincţie între fructe prin natura sau esenţa lor şi fructe prin amenajarea proprietarului, în
prima categorie intrând fructele naturale, industriale şi civile, adică ceea care păstrează caracterul periodicităţii şi al
nealterării substanţei lucrului, în a doua categorie intrând fructele a căror periodicitate nu este naturală, ci izvorăşte
din fapta omului, respectiv a proprietarului, iar perceperea lor consumă substanţa materială a bunului.
416
Luţescu, G.N. Teoria generală a drepturilor reale. Teoria patrimoniului. Clasificarea bunurilor. Drepturi reale
principale. Bucureşti, 1947, p.512, nota 1. Apud: Stoica, Valeriu. Op. cit., p. 490, nota 82.
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Dreptul de a face reparaţii capitale. Uzufructuarul este în drept să facă, din cont propriu,
reparaţii capitale bunului de care beneficiază dacă nudul proprietar nu efectuează la timp astfel
de reparaţii (art.412 alin.(6)).
Dreptul la compensarea cheltuielilor de reparaţii capitale şi la despăgubiri. În cazul în
care a efectuat din contul său reparaţii capitale bunului, uzufructuarul este în drept ca, la
stingerea uzufructului, să pretindă la compensarea cheltuielilor (art.412 alin.(6)). Uzufructuarul
va putea pretinde compensarea cheltuielilor după regulile gestiunii de afaceri (art.1382) sau
despăgubiri de la nudul proprietar în cazul în care prin fapta acestuia a fost redusă valoarea
uzufructului (art.417).
Dreptul de a renunţa la uzufruct. Potrivit art.420 alin.(1), uzufructul se stinge în cazul
renunţării uzufructuarului la dreptul său.
Particularităţile uzufructului generate de tipul obiectului său
Creanţa ca obiect al dreptului de uzufruct (art.403). Obiect al uzufructului poate fi şi o
creanţă a nudului proprietar faţă de un terţ. Un exemplu elocvent de constituire a unui drept de
uzufruct asupra unei creanţe ar fi uzufructul asupra banilor din depozitul bancar sau asupra unor
obligaţiuni, ambele producătoare de dobândă. Uzufructuarul are dreptul să folosească şi să
culeagă fructele civile ale creanţei care se reduc numai la o dobândă periodică. Uzufructuarul
mai are obligaţia, cu titlu de excepţie în cazul insolvabilităţii băncii sau emitentului de obligaţii,
de a înainta creanţa către administratorul insolvabilităţii pentru a participa la adunarea
creditorilor etc. În cazul în care, în timpul exercitării dreptului de uzufruct, contractul de depozit
bancar expiră sau obligaţiunile ajung la scadenţă, uzufructuarul este în drept să primească banii
de la bancă sau de la societatea care a emis obligaţiunile şi să dispună de ei ca un bun proprietar,
având dreptul să-i folosească prin continuarea relaţiilor, să-i depună pe un alt cont bancar şi chiar
în altă bancă ori să dispună de ei altfel. Se observă că, exercitând dreptul de folosinţă,
uzufructuarul poate consuma banii, însă la încheierea uzufructului are obligaţia de a restitui
nudului proprietar suma echivalentă creanţei.
Participaţiunile la capitalul social ca obiect al dreptului de uzufruct (art.404). Proprietarul
poate să transmită cu drept de uzufruct acţiuni emise de societăţile comerciale pe acţiuni, părţi
sociale ale societăţilor cu răspundere limitată, precum şi participaţiuni ale unor alte persoane
juridice. În acest caz, uzufructuarul are dreptul de a folosi şi a culege fructele, adică de a
participa la adunările generale cu drept de vot şi de a încasa dividendele acestor participaţiuni.
Dreptul de vot nu poate fi exercitat de uzufructuar dacă, la adunarea generală, se discută
modificarea capitalului social, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice, dreptul de vot
aparţinând nudului proprietar. Dacă acţiunile se răscumpără de către emitent, dreptul
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uzufructuarului de a încasa preţul trebuie să fie expres stipulat în actul de constituire a
uzufructului, în caz contrar decizia aparţine nudului proprietar.
Terenurile cu arbori şi pădurile ca obiect al dreptului de uzufruct (art.406 şi 407). Se
poate constitui dreptul de uzufruct asupra unui teren cu arbori fructiferi sau nefructiferi.
Uzufructuarul dobândeşte nu numai poamele, dar şi ghinda, pluta, răşina, crengile ce se tund în
fiecare an etc. Arborii nu pot fi consideraţi fructe, deoarece reproducerea lor este lentă,
neperiodică, din care motiv legea limitează tăierea lor. Tăierea arborilor se permite cu titlu de
excepţie în cazurile stabilite la art.406 alin.(1) şi numai din necesitatea reparării, întreţinerii şi
exploatării terenului.
În astfel de cazuri, uzufructuarul va fi ţinut să înlocuiască arborii tăiaţi sau distruşi
(art.406 alin.(2)). O situaţie distinctă de regula menţionată este reglementată la art.407, care
prevede ca obiect al uzufructului pădurea destinată de proprietarul lor unei tăieri periodice,
arbori din pepinieră sau părţi de păduri înalte care au fost destinate tăierii regulate. În aceste
cazuri, arborii reprezintă fructele de care beneficiază uzufructuarul, acesta fiind ţinut să respecte
anumite reguli de tăiere şi de înlocuire stabilite în Codul silvic nr.887/1996 la art.33-41417.
Cariera ca obiect al dreptului de uzufruct (art.408). Dacă dreptul de uzufruct se instituie
asupra unui teren în care există carieră, uzufructuarul se poate folosi de ea numai dacă aceasta
era în exploatare la data constituirii dreptului, iar proprietarul deţine autorizaţie de exploatare a
carierei. În cazul unei cariere deschise, adică neexploatate sau exploatate cândva, însă care, la
momentul constituirii dreptului, nu se exploata şi nu exista nici autorizaţie de exploatare,
uzufructuarul nu poate extrage produse din ea. În cazul exploatării carierei, uzufructuarul, ca şi
proprietarul, este obligat să respecte dispoziţiile Codului subsolului nr.1511/1993418.
Obligaţiile uzufructuarului.
Obligaţia de primire a bunului şi de întocmire a inventarului (art.399). Uzufructuarul este
obligat să primească bunul în starea în care se află la momentul transmiterii. În interesul său, dar
şi al nudului proprietar, este de a întocmi un act în care s-ar constata starea bunului la momentul
transmiterii, deoarece de aceasta depinde şi constatarea stării corespunzătoare a bunului la
momentul restituirii. Din coroborarea dispoziţiilor art.399 alin. (2) şi (3) rezultă concluzia că
întocmirea actului de determinare a stării bunului (inventarului) este obligatorie când obiectul
uzufructului este o universalitate de bunuri. Legea indică în special că uzufructuarul şi nudul
proprietar sunt obligaţi să-şi acorde asistenţă reciprocă la întocmirea inventarului. La cererea
uneia dintre părţi, inventarul poate fi întocmit de un profesionist (organ competent), iar
semnăturile autentificate notarial.
417
418
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Obligaţia de a se folosi de bun ca un proprietar. Această obligaţie rezultă din art.395
alin.(1) şi art. 409, potrivit cărora uzufructuarul are dreptul de a folosi bunul şi a-i culege
fructele, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. După cum s-a
menţionat, un proprietar, dacă nu acţionează contrar dispoziţiilor legale, poate folosi bunul său
aşa cum consideră necesar, inclusiv cu neglijenţă, distrugându-l sau epuizându-i substanţa, fără
a răspunde juridic. Proprietarul poate să nu folosească bunul său. Uzufructuarul însă este obligat
să se folosească de bun ca un bun proprietar, astfel încât să-i conserveze substanţa sau, după
cum spuneau clasicii, să dea lucrului toate îngrijirile pe care le-ar da un proprietar ... şi să se
folosească numai în aşa măsură încât lucrul să rămână în stare bună. Dacă uzufructul se
constituie asupra unui teren, uzufructuarul este ţinut să respecte obligaţiile stabilite prin art.29
din Codul funciar, să nu forţeze pământul pentru a obţine recolte prea mari compromiţând prin
aceasta fertilitatea şi recoltele viitoare. Atitudinea unui bun proprietar cuprinde şi obligaţia de
întreţinere a bunului şi, în acest sens, uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de
întreţinere a bunului (art.412).
Obligaţia de informare (art.410). Uzufructuarul este obligat să informeze imediat nudul
proprietar că bunul s-a defectat, s-a distrus sau că sunt necesare lucrări de reparare ori de
îmbunătăţire a bunului sau că trebuie luate măsuri de prevenire a unor pericole iminente care ar
duce la degradare sau distrugere (art.410 alin.(1)), că trebuie efectuate reparaţii mari (art.412
alin.(5)). Uzufructuarul este obligat de asemenea să se opună oricăror tentative de deposedare de
către terţi şi să informeze neîntârziat nudul proprietar despre intenţiile terţilor de a contesta
dreptul de proprietate.
Obligaţia de păstrare a destinaţiei bunului (art.411). Uzufructuarul este obligat să
folosească bunul păstrându-i destinaţia dată de nudul proprietar. Schimbarea destinaţiei bunului
este un drept al proprietarului. Această concluzie se impune şi din dispoziţiile art.395, art.404
alin.(2), art.407 alin.(3), art.408 şi 409. Art. 395 prevede dreptul uzufructuarului de a folosi
bunul întocmai ca proprietarul. De exemplu, în clădirea în care a fost utilizată ca spaţiu locativ,
uzufructuarul nu are dreptul să amplaseze spaţii comerciale sau industriale dacă actul de
constituire nu prevede altfel. Art.404 alin.(2) prevede expres că schimbarea destinaţiei bunului
este prerogativa proprietarului, iar art.407 alin.(3) că uzufructuarul poate exploata părţile de
păduri înalte destinate tăierii regulate, conformându-se uzanţei obişnuite a nudului proprietar.
Uzufructuarul se foloseşte de lucruri ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor (art.409), iar
dacă obiectul uzufructului este o carieră, aflată în exploatare, se foloseşte de ea întocmai cu
nudul proprietar (art.408).
Obligaţia efectuării reparaţiilor (art.412). Efectuarea reparaţiilor bunului dat în uzufruct
sunt puse în sarcina uzufructuarului (reparaţii de întreţinere, reparaţii mari) sau în sarcina
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nudului proprietar (reparaţii capitale). Uzufructuarul

este

obligat să efectueze reparaţiile de

întreţinere a bunului, precum şi reparaţiile mari, dacă ele se datorează neefectuării reparaţiilor de
întreţinere. Legiuitorul nu a distins reparaţiile de întreţinere de cele mari sau capitale. Prin
reparaţii de întreţinere se subînţeleg reparaţiile curente efectuate periodic care permit menţinerea
bunului în stare normală pentru folosinţă şi exploatare şi care nu implică modificarea substanţei
lui. Reparaţiile mari, în opinia noastră, sunt aceleaşi reparaţii capitale. Uzufructuarul nu este
obligat să reconstruiască bunul care s-a distrus din cauza vechimii ori unui caz fortuit (art.413).
Obligaţia de plată a primelor de asigurare în cazul bunului asigurat (art.414). Dacă bunul
dat în uzufruct este asigurat, uzufructuarul este obligat să plătească primele de asigurare.
Obligaţia de a restituire a bunului obiect al dreptului de uzufruct [art.423 alin.(1)].
Uzufructuarul este obligat să restituie nudului proprietar, în starea corespunzătoare, bunurile pe
care le deţine în virtutea dreptului său de uzufruct.
Obligaţia de a despăgubi nudul proprietar în cazul pieirii sau deteriorării bunului din
culpa uzufructuarului. Această obligaţie rezultă nemijlocit din art.423 alin.(2), precum şi din
art.395, care obligă uzufructuarul să se comporte faţă de bun ca şi proprietarul, cu obligaţia de a
conserva substanţa.
Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar.
Pe întreaga perioadă a uzufructului, proprietarul bunului nu are folosinţa acestuia, ci doar
nuda proprietate. Deşi nud, dreptul de proprietate se exercită presupunând existenţa atributelor
„trunchiate”.
Drepturile nudului proprietar.
Nudul proprietar are:
- dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului, fiind un posesor mijlocit
(art.304 alin.(1));
- dreptul de dispoziţie (art.416), principal atribut al dreptului de proprietate care nu trece
la uzufructuar, păstrându-se la nudul proprietar, şi care trebuie să fie exercitat astfel încât să nu
atingă dreptul uzufructuarului; nudul proprietar este în drept să înstrăineze bunul prin acte între
vii (de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie etc.) precum şi pentru cauză de moarte, poate să-l
greveze cu sarcini; persoana care a dobândit nuda proprietate trebuie să respecte uzufructul;
dreptul de dispoziţie al nudului proprietar este şi el limitat, deoarece proprietarul nu poate decide
soarta bunului prin transformare sau distrugere, fiind ţinut la plata despăgubirilor în cazul în
care, prin fapta sa, a făcut să reducă valoarea uzufructului (art. 417);
- dreptul la acţiuni de apărare (art.416), exercitând toate acţiunile legale de apărare a
dreptului său;
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- dreptul de a cere stingerea uzufructului (art.422), în cazul în care demonstrează că
uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, îi aduce stricăciuni ori îl lasă să degradeze;
- dreptul asupra comorii (art.419), aceasta descoperită în bun de către uzufructuar,
aparţine nudului proprietar;
- dreptul de reziliere a contractelor de locaţiune sau de arendă [art.398 alin.(4)] dacă: a)
termenul contractului de locaţiune sau de arendă depăşeşte, fără consimţământul său, termenul
obişnuit în conformitate cu uzanţele locale; b) spaţiul comercial a fost dat în chirie pe un termen
mai mare de 5 ani; c) întreprinderea agricolă a fost dată în arendă pe un termen mai mare de 12
ani; d) terenul agricol a fost dat în arendă pe un termen mai mare de 6 ani; e) contractul de
locaţiune sau de arendă stipulează condiţii neobişnuite, excesive pentru nudul proprietar.
Obligaţiile nudului proprietar.
Nudul proprietar are:
- obligaţia de a se abţine de la orice act care ar tulbura folosinţa uzufructuarului (art.417);
o dată uzufructul fiind constituit şi bunul transmis uzufructuarului, nudul proprietar nu mai are
alte obligaţii decât una generală şi negativă: de a se abţine de la orice acte sau fapte prin care ar
împiedica sau ar tulbura exerciţiul liber şi deplin al dreptului de uzufruct; nu pot fi considerate
acte care împiedică sau tulbură exerciţiul uzufructului reparaţiile capitale sau chiar reconstrucţia
bunului de către nudul proprietar sau de a altă persoană, numită de acesta;
- obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii (art.417), fiind ţinut să garanteze uzufructuarul
împotriva evicţiunii, în caz contrar fiind răspunzător pentru prejudiciu;
- obligaţia de despăgubire (art.417), fiind ţinut să despăgubească uzufructuarul în cazul în
care, prin fapta sa, a făcut să se reducă valoarea uzufructului;
- obligaţia de restituire a sumelor plătite în avans de uzufructuar (art.418) sau cheltuielile
de reparaţii mari (art.412 alin.(6)); astfel, dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal
plăteşte datoriile aferente patrimoniului sau părţii de patrimoniu grevate cu uzufruct, nudul
proprietar trebuie să restituie fără nici o dobândă, la stingerea uzufructului, sumele avansate,
precum şi cheltuielile de reparaţie capitală a bunului suportate de uzufructuar; în cazul în care
uzufructuarul nu plăteşte datoriile menţionate, nudul proprietar poate, la alegere, să le plătească
ori să vândă o parte suficientă din bunurile date în uzufruct pentru a plăti aceste datorii; dacă
nudul proprietar plăteşte datoriile, uzufructuarul datorează dobânzi pe toata durata uzufructului.
- obligaţia de a menţine contractele de locaţiune şi arendă încheiate de uzufructuar în
cazul stingerii uzufructului (art.398 alin.(4)); nudul proprietar este obligat să menţină contractele
de locaţiune şi de arendă încheiate de uzufructuar dacă uzufructul se stinge, cu excepţiile stabilite
de lege.
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Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie
Uzul şi abitaţia sunt reglementate în Codul civil, la art.424-427. Ele pot fi definite ca
fiind drepturi de uzufruct restrânse şi parţiale care dau titularului dreptul de a uza şi a se bucura
de lucru numai pentru necesităţile sale personale.
Dreptul de uz. Pornind de la dispoziţia art.424, uzul este dreptul real asupra bunului
altuia, în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi culege fructele lui necesare pentru
nevoile proprii şi ale familiei sale. Esenţial pentru dreptul de uz este faptul că folosinţa uzuarului
se reduce numai la fructele utile necesităţilor sale personale, iar dacă are familie, uzuarul poate
să culeagă fructele bunului şi pentru satisfacerea cerinţelor tuturor membrilor lui de familie.
În legătură cu dreptul de uz al membrilor de familie ai uzuarului, este necesară
interpretarea noţiunii de familie pentru a arăta ce persoane sunt membri de familie. Din literatura
juridică vedem că, în temeiul dispoziţiilor Codului familiei, prin familie se desemnează toate
persoanele care au obligaţii de întreţinere reciprocă, fiind în relaţii de căsătorie, rudenie, afinitate
sau în alte relaţii asimilate de lege cu relaţiile de familie419. În aceeaşi sursă se menţionează că
mai multe acte normative (Codul cu privire la locuinţe, Codul fiscal etc.) arată, direct sau
indirect, persoanele care ar putea fi incluse în familie, menţionându-se în mod expres soţul, copii
necăsătoriţi, părinţii etc. În baza celor menţionate, se poate afirma că membri de familie ai
uzuarului sunt: soţul, copii lui, inclusiv cei adoptivi, alţi descendenţi sau ascendenţi întreţinuţi de
acesta. Pentru necesităţile acestor persoane, uzuarul poate folosi şi culege fructele bunului care
face obiectul dreptului său.
Constituirea dreptului de uz. Potrivit art.424 alin.(3), uzul se constituie în temeiul unui act
juridic ori al legii. În calitatea de obiect al dreptului de uz poate fi orice bun, aflat în circuitul
civil, asupra căruia se poate constitui dreptul de uzufruct.
Actul de instituire a uzului poate limita sau extinde dreptul de uz. Limitarea sau
extinderea se poate raporta la cercul de persoane care beneficiază de folosinţa şi de fructele
bunului sau numai la anumite folosinţe.
Dreptul de uz asupra unui imobil ia naştere la data înscrierii lui în Registrul bunurilor
imobile.
Exercitarea dreptului de uz. Dreptul de uz se exercită similar dreptului de uzufruct, în
baza normelor ce reglementează acest drept. Normele dreptului de uzufruct se răsfrâng şi asupra
obligaţiilor uzuarului şi a drepturilor şi obligaţiilor nudului proprietar.
Dreptul de uz nu poate fi cedat, iar bunul care face obiectul acestui drept nu poate fi
închiriat sau arendat. Uzuarul suportă cheltuielile de cultură sau de întreţinere proporţional părţii
de care se foloseşte.
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Uzuarul nu poate pretinde la mai multe fructe decât la cele care se cuvin pentru nevoile
proprii şi ale familiei sale dacă actul nu prevede altfel.
Uzuarul al cărui drept poartă numai asupra unei părţi din bun are dreptul să folosească
facilităţile destinate uzului comun.
Stingerea uzului. Dreptul de uz se stinge în aceleaşi temeiuri ca şi uzufructul şi produce
aceleaşi efecte juridice.
Dreptul de abitaţie. Conform art.424, dreptul de abitaţie, numit şi drept de locuinţă,
reprezintă dreptul persoanei fizice de a trăi în locuinţa unei alte persoane. Titularul dreptului de
abitaţie poate locui personal ori împreună cu soţul şi copiii săi. El este în drept să instaleze în
locuinţa oferită de nudul proprietar soţul şi copii chiar şi atunci când căsătoria a fost încheiată ori
copii s-au născut după constituirea dreptului de abitaţie. Dreptul de abitaţie este guvernat de
aceleaşi dispoziţii ca şi dreptul de uz, şi implicit, cel de uzufruct.
Referitor la soţ, se cere precizarea faptului că dispoziţia legii se referă numai la persoana
cu care titularul este în căsătorie legală. În privinţa copiilor, putem afirma că titularul dreptului
de abitaţie îi poate instala în locuinţă numai până la vârsta de 18 ani, deoarece persoanele care
ating vârsta majoratului, potrivit art.51 din Codul familiei, nu mai sunt consideraţi copii. Pornind
însă de la obligaţia părinţilor de a întreţine copiii majori inapţi pentru muncă ce necesită sprijin
material (Codul familiei, art.74) considerăm că titularul dreptului de abitaţie este în drept să-şi
instaleze în locuinţă şi copiii majori inapţi pentru muncă.
Constituirea dreptului de abitaţie. Potrivit art.424 alin.(3), dreptul de abitaţie se constituie
în temeiul unui act juridic ori al legii. Obiect al dreptului de abitaţie poate fi numai un imobil
cu regim juridic de locuinţă.
Dreptul de abitaţie se poate constitui şi în bază de testament dacă testatorul a stipulat o
clauză sub formă de legat. Art.1488 reglementează expres modul de folosire a locuinţei în bază
de legat, stipulând că legatarul are dreptul să locuiască în casa, apartamentul sau pe o porţiune
din acestea până la sfârşitul vieţii dacă un termen mai mic nu a fost stipulat expres. Dreptul de
abitaţie al legatarului se păstrează chiar şi în cazul în care moştenitorul înstrăinează unui terţ
obiectul grevat cu drept de abitaţie. Dispoziţia art.1489 alin.(2) apare ca o excepţie de la
dispoziţia art.424 alin.(2), stabilind că legatarul titular al dreptului de folosinţă a locuinţei poate
să-şi instaleze membrii de familie în locuinţă numai dacă testamentul prevede expres această
posibilitate.
Dreptul de abitaţie se poate naşte şi în baza unui contract de înstrăinare a bunului cu
condiţia întreţinerii pe viaţă, deoarece dobânditorul proprietăţii are obligaţia de a asigura
persoana care a înstrăinat bunul (beneficiarul întreţinerii) cu locuinţă pe timpul cât va trăi
(art.839). Părţile pot indica expres locuinţa în care beneficiarul întreţinerii va locui, inclusiv în
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locuinţa pe care o înstrăinează, acest drept de abitaţie putând fi înregistrat în registrul bunurilor
imobile.
Se poate evidenţia un drept de abitaţie şi în art. 130 din Codul cu privire la locuinţe,
potrivit căruia membrii de familie ai proprietarului casei, instalaţi de el în casa ce îi aparţine, sînt
în drept de a se folosi, ca şi el, de încăperile casei dacă în timpul instalării nu s-a convenit altfel.
Aceştia sînt în drept să-şi instaleze copiii minori în încăperea acordată de proprietar; instalarea
unor alţi membri de familie se admite numai cu consimţămîntul proprietarului. Dreptul de
folosire a încăperii se menţine pentru aceste persoane şi în cazul încetării raporturilor
familiale cu proprietarul casei.
Dreptul de abitaţie ia naştere la data înscrierii lui în registrul bunurilor imobile. Iată de
ce instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul, că în cazul apariţiei litigiilor ce ţin de
existenţa dreptului de abitaţie, pornind de la prevederile art.290, 424 alin. 3 din Codul civil,
dreptul de abitaţie se va considera constituit din momentul înregistrării în registrul bunurilor
imobile, şi nu din momentul întocmirii actului juridic de constituire a dreptului de abitaţie.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru situaţiile în care dreptul de abitaţie apare în baza legii.
Exercitarea dreptului de abitaţie. Dreptul de abitaţie nu poate fi cedat, iar bunul care face
obiectul lui nu poate fi închiriat. Titularul dreptului de abitaţie suportă cheltuielile de cultură sau
de întreţinere proporţional părţii de care se foloseşte. Titularul dreptului de abitaţie al cărui
drept poartă numai asupra unei părţi din bun poate să folosească facilităţile destinate uzului
comun.
Stingerea dreptului de abitaţie. Dreptul de abitaţie se stinge în aceleaşi temeiuri ca şi
uzufructul şi produce aceleaşi efecte juridice. Stingerea dreptului se înscrie în registrul bunurilor
imobile.

Dreptul de servitute
Dreptul de servitute îşi are originea în sistemul de drept al Romei antice, formându-se o
dată cu apariţia proprietăţii private asupra pământului420. Pentru asigurarea accesului la imobilele
înfundate şi legăturii lor cu drumurile publice, cu sursele de apă421 şi pentru exploatarea lor
normală, era necesar a trece prin terenuri străine sau a le folosi într-un anumit mod. Această
folosire se asigura prin normele instituţiei servituţiei. Trebuie menţionat faptul că în sensul antic
dreptul de servitute era mai larg, deoarece, pe lângă servitutele prediale, includea şi aşa-numitele
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servituţi personale (usufructus, usus, habitatio, operae)422. În dreptul contemporan, în special în
dreptul român şi cel al Republicii Moldova, uzufructul, uzul şi abitaţia sunt considerate drepturi
reale de sine-stătătoare şi, ca urmare, a dispărut necesitatea clasificării servituţilor în prediale şi
personale.
În Codul civil al Republicii Moldova, dreptul de servitute este reglementat de art.428442. Potrivit art.428, servitutea este sarcina care grevează un imobil (terenul aservit) pentru uzul
sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant).
Din definiţia legală, rezultă că servitutea presupune existenţa a două imobile (terenuri),
aparţinând diferiţilor proprietari, unul dintre care este teren dominant, iar celălalt teren aservit.
Terenul dominant se numeşte astfel deoarece proprietarul lui dispune de anumite prerogative
(drepturi) în privinţa terenului aservit, al cărui proprietar trebuie să tolereze şi să permită
exercitarea unor acte materiale faţă de terenul său ori să se abţină de la săvârşirea acestora. În
doctrină s-a afirmat ideea că terenul aservit serveşte terenului dominant. Servitutea, din punctul
de vedere al proprietarului de teren dominant, este un drept, iar din punctul de vedere al
proprietarului terenului aservit este o sarcină (o grevare, o limitare) a dreptului său.
Expresia sarcina care grevează un imobil pentru uzul şi utilitatea unui alt imobil din
definiţia legală este considerată defectuoasă căci face aluzia la existenţa unui raport juridic între
două bunuri. În opinia autorului, sarcina grevează nu imobilul, ci dreptul de proprietate asupra
lui. Sarcina revine proprietarului imobilului aservit. Anume el trebuie să suporte actele de
folosinţă a imobilului său de către proprietarul imobilului dominant. Căzând de acord cu această
idee, justificăm totuşi expresia legală, deoarece în ea trebuie văzut caracterul real al servituţii,
potrivit căruia acesta este un drept stabilit în favoarea unui imobil şi o sarcină a altui imobil.
Acest din urmă caracter se află la temelia servituţii: servitutea profită unei persoane sau apasă
asupra ei numai prin faptul că acea persoană posedă terenul, în a cărui favoare (defavoare) există
servitutea, indiferent de identitatea proprietarului şi de trecerea fondului din mână în mână.
Servitutea presupune existenţa neapărată a două imobile care aparţin a doi proprietari
diferiţi. Când două terenuri aparţin aceluiaşi proprietar, nu poate exista o servitute a unui teren
asupra celuilalt. Proprietarul a două terenuri diferite poate trage, în favoarea unui teren, utilitate
din celălalt teren, pe care ar da-o servitutea stabilită în favoarea primului teren asupra celui de-al
doilea; această utilitate însă este consecinţă a dreptului de proprietate şi nu o servitute, iar cel
care o exercită se comportă ca un proprietar, nu ca un titular al servituţii. Ca o excepţie de la
această regulă, apare art. 432, potrivit căruia proprietarul ar putea stabili servitute asupra unei
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părţi din propriul teren, însă ea (servitutea) poate fi exercitată numai după înstrăinarea acelei
părţi.
Dreptul de servitute nu trebuie confundat cu dreptul de vecinătate. Şi instituţia dreptului
de servitute, şi cea a dreptului de vecinătate servesc asigurării trecerii, construcţiei de apeducte,
gazoducte, liniilor de transport electric etc. deosebindu-se însă prin izvorul constituirii. Dreptul
de vecinătate îşi are temeiul în norma legii, iar dreptul de servitute presupune voinţa
proprietarilor celor două fonduri: dominant şi aservit. Cu privire la deosebirea acestor două
instituţii, a se vedea clasificarea doctrinară în: servituţi naturale, legale şi servituţi stabilite prin
fapta omului.
Caracterele dreptului de servitute. Dreptul de servitute se particularizează prin
următoarele caractere juridice: este un drept asupra proprietăţii unei alte persoane, este un drept
real, imobiliar, perpetuu, accesoriu şi indivizibil.
Dreptul de servitute – drept asupra proprietăţii unei alte persoane. Dreptul de servitute
aparţine proprietarului de teren dominant asupra terenului aservit, care aparţine unui alt
proprietar.
Dreptul de servitute – drept real. Servitutea este un drept real, fiindcă este un drept asupra
unui lucru423. Dreptul de servitute este un drept opozabil tuturor subiectelor de drept, inclusiv
proprietarului de teren aservit, dacă a fost înregistrat în modul stabilit.
Dreptul de servitute – drept imobiliar. Dreptul de servitute se poate constitui numai
asupra bunurilor imobile. Terenurile pot fi sau nu ocupate de construcţii.
Dreptul de servitute este un drept perpetuu. Dreptul de servitute are un caracter perpetuu,
care însă este deosebit de perpetuitatea dreptului de proprietate. Dacă dreptul de proprietate este
perpetuu în sensul că durează atâta timp cât există lucrul ce constituie obiectul său, dreptul de
servitute este perpetuu în sensul că durează atât timp cât există nu numai terenul dominant, dar şi
terenul aservit şi numai în măsura în care nu intervine o altă cauză de stingere a servituţii. Acesta
este motivul afirmaţiei că dreptul de servitute are caracter perpetuu prin natura, nu prin esenţa
sa.
Dreptul de servitute este un accesoriu. Servitutea este un accesoriu al terenului dominant,
a cărui utilitate o sporeşte. Favorizând proprietarul terenului dominant, dreptul de servitute apare
ca o prelungire a dreptului de proprietate asupra acestuia şi îi urmează soarta, din care cauză nu
poate fi separat de terenul dominant, nu poate forma un drept de sine-stătător şi nici nu poate fi
înstrăinat, cesionat, urmărit sau ipotecat. Transferul dreptului de proprietate asupra terenului
dominant de la un subiect la altul are ca efect transferul concomitent al dreptului de servitute,
chiar dacă în acest sens nu s-au făcut menţiuni exprese.
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Dreptul de servitute este un drept indivizibil. Caracterul indivizibil arată că, în cazul în
care unul dintre terenuri se află în proprietate comună, pentru constituirea dreptului de servitute
este necesar acordul tuturor coproprietarilor. Servitutea obligă coproprietarii terenului aservit şi
de ea profită coproprietarii terenului dominant.
Servitutea nu poate să se stingă ori să continue numai în parte. Ea se stinge integral ori
continuă integral.
O problemă care ar putea apărea la practică s-ar putea referi la constituirea servituţii prin
uzucapiune. Dreptul de servitute, ca şi dreptul de proprietate, poate fi dobândit prin uzucapiune.
Conform dispoziţiei art.433 alin.(1), pot fi dobândite prin uzucapiune servituţile:
- continue şi aparente; sunt servituţi şi continue şi aparente apeductele, gazoductele
amplasate la suprafaţa solului, precum şi cele de scurgere a apelor, deoarece, au semne
exterioare, iar, pentru exercitarea lor, nu este nevoie de fapta actuală a omului; etc.
- neaparente

şi pozitive; sunt şi neaparente, şi pozitive apeductele sau gazoductele

îngropate în pământ, a căror trecere peste terenul agricol nu are semne exterioare.
Nu se pot dobîndi prin uzucapiune servituţile neaparente şi negative, inclusiv cele
prin care proprietarului de teren aservit i se interzice să construiască ori să construiască mai sus
de o anumită înălţime.
Conform art.433 alin.(2), actele materiale corespunzătoare unor servituţi necontinue (de
exemplu, servitutea de trecere, de păstorit) se prezumă a fi exercitate cu simpla îngăduinţă a
proprietarului de teren aservit. Legea prezumă că proprietarul de teren aservit permite
proprietarului de teren dominant sau altor persoane care se folosesc de acest teren trecerea sau
păstoritul. O astfel de permisiune este un impediment pentru a uzucapa dreptul de servitute. Dacă
demonstrează că a întrunit toate condiţiile uzucapiunii (buna-credinţă şi termenul) proprietarul
terenului dominant va putea dobândi dreptul de servitute. Termenul uzucapiunii dreptului de
servitute este acelaşi, de 15 ani, ca şi cel al uzucapiunii dreptului de proprietate asupra
imobilelor.
În lipsa unor reglementări legale cu privire la înregistrarea dobândirii dreptului de
servitute prin uzucapiune, ar fi utile reglementări exprese privind adoptarea unei hotărâri
judiciare de recunoaştere a acestui fapt.
Forma actului de constituire şi modul lui de înregistrare. Actul de constituire a dreptului
de servitute trebuie să fie întocmit în formă autentică. El este opozabil terţilor de la data înscrierii
în registrul bunurilor imobile (art.431 alin.(2)). Forma autentică trebuie să o întrunească toate
actele, adică contractele, declaraţiile şi chiar testamentele. Nerespectarea formei autentice a
actului duce la nulitatea lui şi la inexistenţa dreptului.
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Prin a doua parte a alineatului citat, legiuitorul instituie o prezumţie, potrivit căreia actul
de constituire a dreptului de servitute este opozabil terţilor de la data înscrierii în registrul
bunurilor imobile, ceea ce înseamnă că este opozabil între părţi de la data autentificării notariale.
Apariţia dreptului de servitute este supusă înregistrării de stat (art.290), neînregistrarea
însemnând nedobândirea dreptului. Mai mult decât atât, art.499 stabileşte că drepturile reale
asupra imobilelor se dobândesc numai prin înscriere în registrul bunurilor imobile. Actul de
constituire a dreptului de servitute întocmit în formă autentică este opozabil părţilor. Potrivit
art.215, dacă se eschivează de la înregistrarea actului juridic, partea obligată poate fi impusă prin
hotărâre judecătorească. Nu se poate însă afirma că dreptul de servitute ia naştere până la
înregistrare, naşterea şi opozabilitatea lui faţă de terţ producându-se concomitent.
În registrul bunurilor imobile, dreptul de servitute se înregistrează la capitolul A
subcapitolul III, în care se înscriu grevările dreptului de proprietate. Deşi afectează într-o
anumită măsură dreptul de proprietate, servitutea nu afectează dreptul de dispoziţie al
proprietarului, pentru care fapt poate fi constituită şi asupra unui imobil ipotecat, şi asupra unui
imobil transmis cu drept de uzufruct, de locaţiune etc.
Pentru a exclude interpretările eronate cu privire la mărimea terenului şi la locul unde se
va exercita dreptul de servitute, inclusiv cel de trecere, trebuie elaborat şi anexat la actul de
constituire un plan geometric al terenului în care să se indice locul (lungimea, lăţimea cărării,
drumului, şanţului etc.) pe care se va exercita servitutea.
Tipurile de servitute. Potrivit principiului libertăţii contractuale, precum şi prerogativelor
pe care legea le acordă proprietarilor de bunuri imobile, se pot constitui următoarele drepturi de
servitute.
Servitutea de trecere424. Prin actul de constituire a servituţii de trecere, proprietarul
terenului aservit se obligă să permită proprietarului terenului dominant, precum şi oricărei
persoane care are interes, să treacă prin terenul său. Servitutea de trecere se poate constitui la
iniţiativa proprietarului de teren dominant care, deşi nu este lipsit de cale de acces, doreşte să
aibă acces la un drum asfaltat, mult mai apropiat, dacă ar trece prin terenul vecinului. Această
servitute poate să prevadă dreptul de trecere numai „cu piciorul” cu anumite mijloace de
transport (căruţă, automobil, tractor etc.), precum şi dreptul de a trece cu animale domestice. În
dependenţă de această circumstanţă, terenul asupra căruia se va exercita servitutea va fi mai mare
sau mai mic. Dacă clauzele actului de constituire sunt formulate în termeni generali, rezultă că
titularul dreptului de servitute are dreptul să treacă nu numai cu piciorul, ci şi cu orice bun de
interes util. Servitutea de trecere poate fi răscumpărată de proprietarul terenului aservit dacă
424
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există o disproporţie vădită între utilitatea pe care o procură terenul dominant şi inconvenientele
sau deprecierea provocată terenului aservit (art.442). Exemplu ar servi situaţia în care
proprietarului de teren dominant i s-a permis accesul la o şosea asfaltată, ulterior însă un alt drum
la care are ieşire directă a fost asfaltat, şi proprietarul terenului dominant foloseşte foarte rar
servitutea de trecere. În acest caz, proprietarul terenului aservit poate cere răscumpărare. Dacă
proprietarul terenului dominant nu doreşte să renunţe la dreptul de servitute, cuvânt va spune
instanţa de judecată, căreia i se va demonstra disproporţia dintre utilitatea şi inconvientele
părţilor.
Servitutea de vedere. În lipsa unor dispoziţii exprese care ar interzice vederea asupra
terenului vecin şi care ar putea fi depăşite cu ajutorul servituţii de vedere, instituirea acestui tip
de servitute este dificilă425. Reglementările, deşi generale, ale art.379 alin.(1) ar permite totuşi
unor proprietari să afirme că deschiderea unei ferestre sau a unui balcon în zidul sau în peretele
comun ar atenta în mod inadmisibil asupra terenului lor, deoarece privirile vecinului în ograda
sau grădina acestora i-ar putea jena şi incomoda, având un impact negativ asupra modului lor de
viaţă.
Servitutea de a nu construi. Persoanele fizice şi persoanele juridice proprietari de terenuri
pot conveni asupra instituirii unor servituţi prin care proprietarul terenului aservit se obligă să nu
construiască pe terenul său o anumită perioadă pentru a asigura interesul proprietarului terenului
dominant. Necesitatea instituirii acestui gen de servitute apare atunci când proprietarul terenului
dominant doreşte să-şi asigure vederea asupra unui landaşaft (parc, pădure, lac etc.) sau lumina
soarelui pentru o perioadă mai îndelungată în cazul în care o construcţie pe terenul învecinat ar
acoperi frumuseţea sau lumina. Servitutea de a nu construi nu trebuie confundate cu interdicţiile
de construire, care se pot stabili prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului
conform Legii nr.835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, art.47,
interdicţii definitive (existenţa pericolului de inundaţii, alunecări de teren) sau temporare
(executarea unor lucrări de utilitate publică). Interdicţiile temporare sunt limitări ale dreptului de
proprietate şi pot fi ridicate o dată cu dispariţia motivelor pentru care au fost instituite.
Servitutea de a nu construi mai sus de o anumită înălţime. Prin actul de constituire a
servituţii, persoanele fizice şi juridice pot conveni ca proprietarul terenului aservit să nu
construiască mai sus de o anumită înălţime pentru a nu afecta interesele proprietarului de teren
dominant. Aceste interese pot fi similare servituţii de a nu construi.
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Art.635 din Proiectul Codului civil (Drept moldovean, 2002, nr.1) conţine interdicţii cu privire la vederi asupra
terenului vecinului şi nu permitea a se face fereastră sau deschidere în zidul comun. Proiectul conţine norme care
interzic deschiderea unei ferestre sau a unui balcon mai aproape de doi metri de terenul vecinului, iar pentru vederile
piezişe nu mai puţin de un metru. Astfel de interdicţii ar fi putut fi depăşite de vecini prin instituirea servituţii de
vedere.
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Picătura streşinii. Articolului 386 prevede că proprietarul este obligat să-şi construiască
astfel casa, încât apa, zăpada sau gheaţa de pe acoperiş să cadă exclusiv pe terenul său. Dacă însă
doi vecini au convenit că unul dintre ei (proprietarul terenului aservit) se obligă să tolereze
picăturile din streşina celuilalt (proprietarul terenului dominant) şi scurgerea lor, întocmind un
acord în formă autentică şi înregistrându-l, se consideră că s-a constituit o servitute de picătură a
streşinii.
Servitutea privind distanţa pentru plantaţii şi construcţii. Potrivit art.389, orice
construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de
linia de hotar. Astfel, arborii, plantaţiile şi gardurile vii, cu excepţia celor mai mici de doi metri,
pot fi sădiţi la o distanţă de cel puţin doi metri de linia de hotar, dacă legea, regulamentul de
urbanism sau obiceiul locului nu prevede o distanţă mai mare. Vecinii însă pot conveni altfel,
instituind o servitute prin care se permite sădirea copacilor la o distanţă şi mai mică de hotar.
Nici Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului426, nici
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.5 din 05.01.1998 427, şi
nici Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.360 din 18.04.1997428, nu
stabilesc norme privind distanţa minimă de hotar la care se poate construi, care ar putea fi
depăşite de vecini prin acordul lor. Normelor din art.389 alin.(1) şi art.379 li se pot da o
interpretare destul de largă. De aceea, pentru a se proteja de un eventual litigiu, chiar de pericolul
de a-i fi demolată construcţia edificată deja, proprietarul ar trebui să convină cu vecinul asupra
instituirii unei servituţi prin care cel de al doilea se obligă să tolereze incomodităţile create de
construcţie.
Servitutea de a instala conducte de apă, de gaze, linii de telecomunicaţii, de transport
electric etc. Vecinii pot conveni ca proprietarul terenului dominant, deşi nu se încadrează în
dispoziţiile art.392, să efectueze lucrări de instalare a unei conducte de apă, de gaze, a unor linii
de telecomunicaţii, de transport electric şi să le exploateze ulterior.
Alte tipuri de servitute care asigură proprietarului de teren dominant anumite favoruri din
contul terenului aservit. Un exemplu în acest sens ar fi servitutea de a lua apă din fântâna sau
iazul construit pe terenul vecinului.
Ca şi în cazul dreptului de uzufruct, credem că de un mare folos pentru practicieni sunt
cunoştinţele ce ţin de exercitarea dreptului de servitute, de aceea vom supune analizei drepturile
şi obligaţiile proprietarului terenului aservit cât şi a proprietarului terenului dominant.

426

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2.
Ibidem, 1998, nr.14-15.
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Servitutea se exercită de către persoanele care au constituit-o cu bună-credinţă, fiecare
respectându-şi drepturile şi obligaţiile. Limitele şi modul de exercitare a servituţii sunt stabilite
în actul de constituire, în condiţiile legii. Servitutea se extinde asupra a tot ceea ce este necesar
pentru exercitarea sa.
Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit constă în obligaţia
proprietarului acestuia de a permite efectuarea anumitor acţiuni pe terenul său, pe suprafaţa lui
ori în sub faţă (servituţi pozitive). Servitutea poate consta şi din obligaţia proprietarului de teren
aservit de a se abţine de la anumite acţiuni în favoarea proprietarului de teren dominant (servituţi
negative).
Drepturile şi obligaţiile proprietarului de teren dominant.

Drepturile şi obligaţiile

proprietarului de teren dominant sunt stipulate la art.436, unele pot fi sesizate şi din alte
dispoziţii legale.
Proprietarul terenului dominant este în drept:
- să se folosească de servitute exercitând asupra terenului aservit acte materiale (să treacă,
să repare) şi juridice (să interzică proprietarului ori oricărei alte persoane edificarea construcţiei
în cazul unei servituţii negative de a nu construi); dreptul de servitute trebuie să fie exercitat
astfel încît să creeze cît mai puţine dificultăţi proprietarului de teren aservit;
- să efectueze din cont propriu orice lucrare necesară exercitării dreptului său; de
exemplu, în cazul servituţii de trecere, proprietarul terenului dominant poate să asfalteze drumul
sau cărarea; în cazul servituţii de instalare a unei conducte, să sape şanţul, să schimbe ţevile
vechi etc.;
- să conserveze dreptul său; conform art.198, prin act de conservare înţelegându-se actul
de preîntâmpinare a pierderii unui drept subiectiv; dreptul de servitute se stinge dacă persoana nu
s-a folosit de servitute timp de 10 ani, termenul de neuz începând să curgă de la data ultimului
act de exerciţiu, deşi persoana care nu mai are aceeaşi necesitate de folosire a servituţii face însă
acte materiale numai pentru a preveni stingerea dreptului său; dacă persoana obligată a
împiedicat folosinţa, titularul dreptului de servitute poate să-şi conserveze dreptul prin înaintarea
unei acţiuni în instanţă pentru a opri curgerea prescripţiei ori stingerea dreptului;
- să pretindă la o parte din cheltuieli dacă lucrările efectuate profită şi proprietarului de
teren aservit; de exemplu, acesta se foloseşte de conducta de apă sau de gaz construită de
proprietarul terenului dominant sau de drumul de acces asfaltat de el;
- să întreţină şi să decidă soarta juridică a construcţiilor şi plantaţiilor pe care le-a
amplasat pe terenul aservit în legătură cu exercitarea servituţii (art.438); proprietarul terenului
aservit are dreptul să le ridice în cazul expirării termenului de servitute (art.436 alin.(3));
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- să exercite dreptul de servitute accesorie, când exercitarea unei servituţi necesită o altă
servitute; de exemplu, servitutea de a lua apă din fântână (servitute principală) impune şi
servitutea de trecere peste terenul aservit (servitute accesorie); chiar dacă în actul de constituire a
servituţii principale nu s-a prevăzut nici o servitute accesorie, proprietarul terenului aservit va fi
ţinut să tolereze şi acţiunile materiale ale servituţii accesorii;
- să renunţe la dreptul său de servitute; renunţarea la drept se face în aceeaşi formă ca şi
contractul de constituire a servituţii, producând efecte numai după radierea dreptului din registru;
simpla neexercitare a dreptului de servitute poate duce la stingerea lui, dar nu înseamnă
renunţare.
În ipoteza în care terenul dominant s-ar diviza în mai multe părţi, proprietarii fiecărei
părţi ar putea beneficia în egală măsură de servitute.
Proprietarul terenului dominant este obligat :
- să-şi exercite dreptul astfel încât să creeze cât mai puţine dificultăţi proprietarului de
teren aservit (art.434 alin(5)); servituţile pozitive, indiferent de tipul lor, trebuie exercitate cu
bună-credinţă, să nu deranjeze, nici să păgubească cealaltă parte.
- să întreţină construcţiile şi plantaţiile de pe terenul aservit în măsura în care asigură
interesele terenului aservit (art.436 alin.(1)); dacă există mai mulţi titulari ai dreptului de
servitute, această obligaţie aparţine fiecărui proprietar de teren dominant proporţional
beneficiului său dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel;
- să repare daunele aduse proprietarului de teren aservit (art.436 alin.(2)); dacă, prin
exercitarea servituţii, se aduc prejudicii proprietarului de teren aservit, titularul dreptului de
servitute este obligat să le repare. Se consideră prejudicii banii plătiţi ca impozit imobil pentru
terenul pe care se exercită servitutea, precum şi plantaţiile nimicite prin săpăturile efectuate de
proprietarul terenului dominant în vederea reparării conductei din terenul aservit; dacă există mai
mulţi titulari ai dreptului de servitute, obligaţia de reparaţie a prejudiciului aparţine fiecăruia
proporţional utilităţii obţinute;
- să plătească o recompensă proprietarului de teren aservit (art.429 alin.(2)); titularul
dreptului de servitute plăteşte recompensă dacă actul de constituire nu prevede că dreptul de
servitute se acordă cu titlu gratuit; recompensa reprezintă o sumă care acoperă beneficiul pe care
proprietarul terenului aservit l-ar fi avut în cazul exploatării normale a terenului său fără sarcina
servituţii;
- să înlăture toate construcţiile şi plantaţiile pe care le-a amplasat dacă proprietarul
terenului aservit a decis astfel (art.436 alin.(3)).
Drepturile şi obligaţiile proprietarului de teren aservit. Conform dispoziţiilor Codului
civil, proprietarului de teren aservit îi revin drepturi corelative obligaţiilor proprietarului de teren
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dominant şi viceversa. Pe lângă drepturile şi obligaţiile corelative, legea prevede alte drepturi şi
obligaţii.
Proprietarul terenului aservit are dreptul:
- de a i se repara daunele suportate (art.437 alin.(2));
- de a primi recompensă (art.429 alin.(2));
- de a abandona partea din terenul său pe care se exercită servitutea (art.435); în cazul în
care, conform contractului, cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituţilor revin
proprietarului de teren aservit, acesta se va putea exonera de obligaţie abandonînd în folosul
proprietarului de teren dominant partea din terenul aservit necesară exercitării servituţii;
- de a răscumpăra servitutea; proprietarul terenului aservit poate, până la expirarea
termenului de servitute, să pună capăt existenţei ei prin răscumpărare, plătind titularului de drept
o sumă pentru care acesta să renunţe la dreptul său; art.442 reglementează în mod special dreptul
proprietarului de teren aservit la răscumpărarea servituţii de trecere când există o disproporţie
vădită între utilitatea pe care o procură terenul dominant şi inconvenientele sau deprecierea
provocată terenului aservit; considerăm că dispoziţia acestui articol poate fi aplicată şi la
răscumpărarea unor alte tipuri de servitute (de a nu zidi) dacă există o disproporţie între
utilitatea fondului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată terenului aservit;
- de a indica o altă parte din teren pentru exercitarea servituţii (art.434 alin.(5));
proprietarul terenului aservit poate indica o altă parte din teren decît cea la care s-a convenit,
pentru exercitarea dreptului de servitute, dar numai în cazul în care o astfel de transferare nu
prejudiciază proprietarul terenului dominant; cheltuielile de transferare le suportă proprietarul
terenului aservit.
Proprietarul terenului aservit este obligat:
- să permită efectuarea actelor materiale necesare exercitării dreptului de servitute
(art.434 alin. (1));
- să se abţină de la orice act care limitează exercitarea servituţii (art.434 alin.(4));
- să suporte o parte din cheltuieli în cazul în care beneficiază de lucrările edificate de
titularul dreptului de servitute (art.436 alin.(2)).

Dreptul de superficie
Vom încerca chiar de la bun început să facem mai întâi de toate o scurtă trimitre la
literatura de specialitate, care descrie dreptul de superficie pentru a pătrunde mai bine în esenţa
reglementărilor din Codul civil dedicate dreptului de superficie şi respectiv a înţelege esenţa
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acestora. Astfel dreptul de superficie sau „dreptul cu privire la suprafaţă şi subfaţă” 429 cum era
numit de Matei Cantacuzino, profesor de drept civil la Facultatea de Drept a Universităţii din
Iaşi, a luat naştere în dreptul privat roman. În Roma antică funcţiona principiul superficies solo
cedit (suprafaţa aparţine pământului) conform căruia proprietarul de teren era şi proprietarul
construcţiei ce se afla pe el430. Această stare de lucruri frâna construcţia de locuinţe pe terenurile
statului. Prin perfecţionarea mecanismelor juridice se ajunse la elaborarea unei construcţii
juridice (drept de superficie sau superficie) prin care particularilor se permitea să ridice şi să
exploateze construcţii pe terenul statului fără a se afecta dreptul lui de proprietate asupra
terenului. Particularul (superficiarul) care s-a obligat să ridice şi să exploateze o construcţie pe
terenul statului dobândea asupra lui un drept real imobiliar, putând să-l înstrăineze cu titlu oneros
sau gratuit, să-l ipotecheze ori să-l lase moştenire. În schimb, era ţinut la plata unei taxe, numite
solarium sau pensio. Dreptul de superficie a fost preluat de legislaţiile ulterioare, inclusiv de
cele ale ţărilor moderne.
În Codul civil al Republicii Moldova, dreptul de superficie este reglementat la art. 443453. Potrivit art.443 alin.(1), superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în
vederea edificării şi exploatării unei construcţii431, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării
unei construcţii existente.
Ca şi în dreptul roman, în dreptul Republicii Moldova este instituită prezumţia că totul ce
este făcut pe suprafaţa şi subfaţa terenului este făcut de proprietarul terenului, din contul lui şi că
îi aparţine până la proba contrarie. Această constatare îşi are temeiul în dispoziţiile generale ale
art.317 şi în cele ce privesc accesiunea imobiliară artificială, reglementată la art. 329. Articolul
317 prevede că tot ceea ce se uneşte la bun ori se încorporează în el ca urmare a faptei
proprietarului ori a unei alte persoane revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel. Art.
329, referindu-se la bunurile imobile, dispune, la alineatul (1), că lucrările subterane sau de la
suprafaţa terenului şi construcţiile sunt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului şi aparţin
acestuia. Astfel, legiuitorul confirmă că legătura dintre teren şi alte bunuri amplasate temporar
sau permanent pe suprafaţa sau subfaţa acestuia se soluţionează după regula bunului principal şi
bunului accesoriu, unde terenul este bunul principal, iar construcţia bunul accesoriu. În ipoteza în
429
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care se demonstrează că edificarea construcţiei a fost efectuată de o altă persoană decât
proprietarul terenului (alin. (3), (4), (6)) sau din contul unei alte persoane (alin. (2)), construcţia
oricum aparţine proprietarului de teren, acesta fiind ţinut să despăgubească terţii în anumite
proporţii. Pornind de la aceste dispoziţii, construcţia ridicată de superficiar va fi un accesoriu al
terenului şi va aparţine cu drept de proprietate titularului de teren. Acesta, exercitând dreptul său
de proprietate într-un mod special, prin instrumentul instituţiei superficiei, va primi cu titlu de
plată pentru această folosinţă o redevenţă, iar ca parte a actului de constituire a superficiei va fi
obligat să tolereze actele (materiale, juridice) ale superficiarului asupra propriului teren pe toată
perioada de existenţă a superficiei. De asemenea, în caz de cesiune cu titlu oneros a dreptului de
superficie, proprietarul de teren are dreptul de preemţiune, iar la stingerea dreptului de superficie
va fi obligat să despăgubească superficiarul, însă nu în temeiul art. 329, ci al art. 451.
Principala sarcină pe care o comportă instituţia superficiei este aceea de a exclude
confruntarea a două drepturi de proprietate: asupra terenului şi asupra construcţiei. Pornind de la
dispoziţiile art. 317 şi 329, titularul dreptului de proprietate asupra terenului este şi proprietar al
tuturor lucrurilor încorporate pe suprafaţă şi subfaţă. Cel care, cu acordul proprietarului, ridică pe
terenul acestuia o construcţie nu dobândeşte un drept de proprietate. Normele art. 443-453 nu
modifică această regulă. Prin urmare, proprietarul terenului este şi proprietarul construcţiei
edificate de superficiar, deşi această proprietate este nudă până la stingerea dreptului de
superficie. Deoarece construcţia ca valoare nu poate fi inclusă concomitent în două drepturi,
legiuitorul a stipulat în art. 443 alin.(5): Construcţia este o parte componentă esenţială a dreptului
de superficie. Această dispoziţie permite concluzia că superficiarul nu este proprietar al
construcţiei432, deşi dreptul său conţine prerogativa de a folosi construcţia, iar ca bun
patrimonial, încorporează valoarea acesteia. Altfel spus, dreptul de proprietate este grevat cu
dreptul de superficie. Superficia reprezintă o sarcină (o povară) a proprietăţii, iar proprietarul
trebuie să ţină cont de ea de la data constituirii şi până la data stingerii. Pornind de la dispoziţia
art. 443 alin.(3), valoarea clădirii va fi înscrisă superficiarului, care va plăti impozitul pe imobil,
iar întreprinzătorii şi persoanele juridice vor calcula uzura acestui imobil.
Constituirea dreptului de superficie este o modalitate de folosire a propriului teren, o
alternativă construirii şi cultivării lui de către proprietar sau dării în arendă sau folosinţă gratuită
etc. Similar unor alte contracte civile sau comerciale, constituirea dreptului de superficie se face
cu consimţământul proprietarului de teren. Prin urmare titularul, exercitându-şi prerogativele de
proprietar, transmite dreptul de posesiune şi folosinţă a suprafeţei sau subfeţei terenului său
pentru ridicarea şi exploatarea unei construcţii. El consimte superficia acceptând dreptul terţului
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asupra propriului teren. Această transmitere a dreptului de folosinţă permite unor autori433 să
afirme că proprietarul dezmembrează dreptul său de proprietate între sine şi superficiar.
Considerăm că, din punctul de vedere al superficiarului, superficia este un drept asupra
suprafeţei (subfeţei) terenului şi, în esenţă, un drept asupra lucrului altuia (art. 443 alin.(1)) şi nu
un dezmembrământ clasic al dreptului de proprietate. Proprietarul de teren îşi exercită atributul
de folosinţă nu prin dezmembrarea dreptului său, ci prin grevarea acestuia cu dreptul
superficiarului de a ridica şi a exploata o construcţie în schimbul unei redevenţe lunare. Acest
mod specific de folosinţă ridică esenţial eficienţa economică a terenului, satisfăcând atât
interesele proprietarului, cât şi pe cele ale superficiarului. În pofida acestei grevări, proprietarul
poate să realizeze nestingherit şi prerogativa de dispoziţie: să înstrăineze terenul fără a informa
superficiarul. Dobânditorul va fi obligat să respecte drepturile superficiarului întocmai ca şi cum
ar fi participat la constituirea superficiei.
În literatura juridică naţională este analizat obiectul dreptului de superficie sub câteva
aspecte. În interpretarea extinderii dreptului de superficie de asupra terenului şi sub el, s-a
afirmat că acest drept include şi dreptul asupra plantaţiilor sau altor lucrări care se află pe teren.
Profesorul Victor Volcinschi insistă asupra sintagmei de asupra şi sub acest teren din definiţia
legală a dreptului de superficie, menţionând că legiuitorul sugerează o interpretare restrictivă,
potrivit căreia dreptul de superficie poate fi exercitat construind atât de asupra terenului, cât şi în
subteran, dar nu poate fi exercitat distinct numai pe suprafaţa terenului sau numai sub el 434.
Raliem la opinia potrivit căreia obiect al dreptului de superficie ar putea fi în mod distinct numai
suprafaţa terenului (de exemplu, o antenă instalată de o companie de telefonie mobilă, o
construcţie care nu are subsol) ori numai subfaţa (un rezervor, o parcare subterană, o mină din
care nu se mai extrage nimic), ori ambele (construcţie cu multe etaje, unele subterane, alte
supraterane).
Caracterele juridice ale dreptului de superficie. Conform definiţiei legale, dreptul de
superficie este real, imobiliar, alienabil şi ereditar, temporar, dar de lungă durată435, cu conţinut
variabil, în funcţie de forma sa: deplină sau incipientă.
Dreptul de superficie, ca drept real, este consacrat expres de Codul civil. Dreptul real ia
naştere prin instaurarea dominaţiei persoanei asupra unui lucru. Prin dominaţie se subînţelege
puterea subiectului de a exercita, în limitele legii, orice acţiune asupra lucrului său, precum şi să
limiteze ori chiar să excludă orice influenţă străină. Principalul drept real este cel de proprietate.
Alte drepturi reale principale sunt: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul
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de servitute şi dreptul de superficie. Drepturi reale accesorii sunt: dreptul de gaj şi dreptul de
ipotecă.
Superficia se caracterizează printr-un dualism de drepturi care nu pot fi desprinse unul de
altul. Astfel, în dreptul de superficie se încorporează: a) dreptul la suprafaţă sau subfaţă; b)
dreptul asupra construcţiei. Dreptul real al superficiarului este unul absolut, opozabil tuturor
subiectelor, inclusiv proprietarului de teren asupra căruia îşi exercită dreptul.
Dreptul de superficie este unul imobiliar, deoarece poate fi instituit numai asupra
terenurilor, care sunt imobile prin natura lor. Bun imobil, dar accesoriu, este şi construcţia parte
componentă a dreptului de superficie, indiferent de faptul dacă se află pe suprafaţa pământului
(casă, clădire industrială, comercială, socială, drum, pod, antenă, stâlp de înaltă tensiune,
obiective acvatice etc.) sau sub pământ (garaj, beci, fântână, mină).
Dreptul de superficie este un drept alienabil şi ereditar, putând fi transmis prin acte
juridice între vii, precum şi pentru cauză de moarte (art. 443 alin.(1), art. 447 alin.(1)).
Superficiarul poate înstrăina dreptul său prin orice contract translativ de proprietate, inclusiv prin
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie sau poate să-l transmită ca aport la
capitalul social al unei societăţi comerciale, ori să-l greveze cu ipotecă.
Dacă dreptul de superficie se înstrăinează prin vânzare-cumpărare, dreptul de preemţiune
aparţine proprietarului de teren şi se exercită în conformitate cu art. 793-797. Dreptul de
preemţiune nu poate fi exercitat în cazul donaţiei sau al transmiterii cu titlu de aport la capitalul
social.
Caracterul alienabil evidenţiază şi dreptul superficiarului de a ipoteca dreptul său. În
special, dreptul de a ipoteca dreptul de superficie chiar până la finisarea şi darea în exploatare a
construcţiei este prevăzut la art. 19 alin.(4) din Legea nr.449/2001 cu privire la gaj. De
asemenea, dreptul de superficie ar putea fi grevat cu dreptul de uzufruct, de uz sau de abitaţie.
Dacă proprietarul de teren a grevat, anterior constituirii superficiei, terenul său cu servitute (de a
nu construi mai sus de o anumită înălţime), superficiarul, la edificarea construcţiei, va fi ţinut să
respecte această sarcină.
Dreptul de superficie poate fi transmis prin succesiune atât în cazul persoanelor fizice, în
urma decesului superficiarului, cât şi în cazul persoanelor juridice, în urma reorganizării
superficiarului persoană juridică. Decesul sau reorganizarea superficiarului nu duce la stingerea
dreptului de superficie, acesta continuând să existe în întreaga perioadă pentru care s-a constituit.
Dreptul de superficie este temporar, dar de lungă durată436. Conform dispoziţiei art.444
alin.(2), dreptul de superficie se constituie pentru o perioadă stabilită de părţi fără a se numi un
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termen legal minim sau maxim. În cazul în care actul de constituire a superficiei nu stabileşte un
termen, dreptul de superficie se consideră constituit pentru 99 de ani. Prin urmare, părţile pot
stabili un termen mai mic sau mai mare de 99 de ani437.
De regulă, superficia se constituie pentru un termen îndelungat. Acesta este unicul
raţionament care justifică interesul superficiarului de a ridica construcţia şi a beneficia de ea.
Acelaşi raţionament l-a pus legiuitorul şi în art. 444 alin.(3), prevăzând că dreptul de superficie
nu poate fi limitat la o condiţie suspensivă şi nici nu este dependent de peirea sau demolarea
construcţiei, în locul ei putând fi construit un alt edificiu parte componentă a dreptului de
superficie.
Dreptul de superficie are un conţinut variabil în funcţie de forma sa deplină sau
incipientă. Dacă se constituie asupra unui teren fără construcţie, dreptul de superficie este în
stare incipientă şi constă de fapt numai în folosinţa suprafeţei sau subfeţei. Ulterior, după
construcţia edificiului, dreptul de superficie devine deplin, completându-se cu valoarea
construcţiei. Dreptul de superficie poate fi înstrăinat, grevat şi transmis prin succesiune atât în
starea sa incipientă, cât şi în forma sa deplină. Esenţial este că dreptul de superficie poate fi
înstrăinat numai împreună cu construcţia sau că edificarea abia a început ori este deja terminată.
Dreptul de superficie este variabil şi din alt punct de vedere, şi anume că se răsfrânge numai
asupra terenului ocupat de construcţie sau asupra unei suprafeţe mai mari decât cea ocupată de
construcţie (art. 443 alin.(3)).
Stingerea dreptului de superficie
Temeiurile de stingere. Dreptul de superficie se stinge:
- dacă a expirat termenul stabilit în actul de constituire (art. 449 lit.a)); dacă actul de
constituire nu prevede un termen limită de exercitare a dreptului de superficie, acest drept se
consideră constituit pentru 99 de ani; considerăm că superficiarul nu are dreptul să încheie
contracte de locaţiune ori să instituie o ipotecă asupra dreptului său de superficie cu o dată
ulterioară expirării dreptului său, ceea ce înseamnă că, la data expirării termenului dreptului de
superficie, toate grevările şi contractele de locaţiune se consideră ajunse la scadenţă dacă
proprietarul de teren nu şi-a dat anterior acordul; dreptul de superficie constituit pentru un
anumit termen poate fi prelungit de către proprietar până la data expirării, dar dacă superficiarul
nu acceptă prelungirea, dreptul se stinge;
- prin consolidare, adică într-o singură persoană se întrunesc dreptul de proprietate asupra
terenului şi dreptul de proprietate asupra construcţiei (art. 449 lit.b)); altfel spus, fie proprietarul
terenului a devenit şi superficiar, ori superficiarul a dobândit proprietate asupra terenului; de
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exemplu, proprietarul de teren poate dobândi drept de superficie la licitaţie în cazul în care
superficiarul nu a plătit redevenţa mai mult de trei ani (art. 448 alin.(3)) sau superficiarul refuză
dreptul său;
- dacă superficiarul nu edificat construcţia în termenul stabilit prin actul de constituire a
dreptului de superficie; în acest caz, proprietarul de teren poate cere instanţei de judecată
stingerea dreptului (art.450); dreptul de a fi acţionat în judecată se păstrează chiar şi în cazul în
care superficiarul plăteşte regulat redevenţa;
- dacă superficiarul îşi încalcă obligaţia de a conserva construcţia; şi în acest caz,
proprietarul poate cere instanţei stingerea dreptului de superficie (art.450).
Dreptul de superficie se stinge la data radierii din registrul bunurilor imobile. În acest
sens, Codul civil prevede, la art. 290, că încetarea drepturilor reale asupra bunurilor imobile sunt
supuse înregistrării de stat, iar la art. 499 alin.(2) că drepturile reale se vor pierde sau stinge
numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor imobile cu consimţământul titularului.
Consimţământul titularului nu se cere dacă a expirat termenul pentru care a fost constituit sau se
prezintă o hotărâre judecătorească irevocabilă (art.499 alin.(4)).
Dacă dreptul de superficie s-a stins în legătură cu expirarea termenului, are loc o stingere
de drept şi nu trebuie ca o parte să ceară radierea. Oficiul cadastral va elibera extrase fără
indicarea dreptului de superficie.
În cazul consolidării, superficia se stinge de drept, imediat ce superficiarul a înregistrat
actul de dobândire a proprietăţii asupra terenului sau proprietarul a înregistrat actul de dobândire
a dreptului de superficie ori a hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a stins dreptul de
superficie.
Efectele stingerii dreptului de superficie. Dacă dreptul de superficie s-a stins, construcţia
trece de drept proprietarului de teren. Nuda proprietate asupra construcţiei se umple de conţinut,
deoarece valoarea construcţiei înregistrată în activul superficiarului se înscrie în activul
proprietarului. Construcţia urmează să treacă în posesiunea, folosinţa şi dispoziţia proprietarului
în starea în care se afla la data stingerii dreptului de superficie, superficiarul neavând dreptul să
ridice construcţia sau părţi ale ei (art. 451 alin.(4)), în caz contrar putând fi obligat la plata de
daune-interese.
Indiferent de temeiul stingerii dreptului de superficie, proprietarul este ţinut să
despăgubească superficiarul pentru construcţie. Legea instituie o prezumţie, stabilind că
recompensa se consideră corespunzătoare dacă acoperă cel puţin 2/3 din valoarea de piaţă a
construcţiei. Din dispoziţia art. 451 alin.(2) rezultă că, dacă plăteşte 2/3 din valoarea de piaţă a
construcţiei, proprietarul nu este obligat să achite o sumă mai mare, plata a 2/3 considerându-se
corespunzătoare. În opinia noastră, proprietarul nu va fi ţinut să plătească despăgubirea dacă prin
872

contractul de constituire părţile au convenit altfel. De exemplu, se prevede plata unei redevenţe
mici sau, în genere, nu se plăteşte nici o redevenţă dacă, la expirarea termenului dreptului de
superficie, construcţia va trece cu titlu gratuit la proprietar.
Referitor la stingerea dreptului de superficie, legiuitorul a prevăzut mecanisme raţionale
de prevenire a unor eventuale litigii. Astfel, în ipoteza imposibilităţii de a despăgubi
superficiarul, proprietarul poate, până la data expirării termenului stabilit în contract, să
prelungească dreptul superficiarului (art. 451 alin.(3)). Superficiarul nu este interesat să respingă
prelungirea contractului, căci va pierde dreptul la despăgubire. Pentru el este optimă varianta
prelungirii contractului şi înstrăinării dreptului său de superficie ori transmiterii în locaţiune a
încăperilor din construcţie.
În cazul în care proprietarul de teren nu plăteşte recompensa datorată superficiarului,
acesta are dreptul de retenţie a construcţiei până la plata despăgubirii (art. 452 alin.(3)).
Superficiarul retentor trebuie să conserveze imobilul cu diligenţa unui bun proprietar şi să
perceapă fructele, adică să utilizeze imobilul la destinaţie, şi să încaseze banii sau alte profituri
pe care le va lua în calcul la plata despăgubirii (art. 640).

§ 11. Gajul şi registrul bunurilor imobile (N. Clima, M. Buruiană)
1. Generalităţi
1.1 Legislaţie
Gajul şi ipoteca sunt reglementate în mod direct sau tangenţial de următoarele acte
normative:
- Codul civil, Cartea II, Titlul IV., Capitolul V., art. art. 454-495.
- Legea cu privire la gaj nr. 449-XV, din 30.07.2001, MO nr. 120 din 02.10.2001.
- Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI, din 26.06.2008, MO nr. 165-166 din
02.09.2008.
- Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.11.2004, MO nr. 214-220,
2010.
- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, MO ediţie specială din 8.02.2007.
- Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile, nr. 1543-XIII din 25.02.1998, în vigoare
din 21.05. 1998, MO nr. 044 din 21.05. 1998.
- Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007, Monitorul Oficial nr.70-73/314
din 25.05.2007.
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- Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, nr. 199-XIV din 18.11.1998, MO nr. 27-28
din 23.03.1999 (în vigoare pînă la 14.03.2014).
- Legea privind piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2012, MO 193-197 din 14.09.2012, în
vigoare din 14.09.2013.
- Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI
din 22.12.2006, Monitorul Oficial nr.32-35/114 din 09.03.2007.
- Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, MO nr. 193-197 din 14.09.2012 (în
vigoare din 14.03.2013).
- Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8.11. 2002, MO nr. 154-157 din 2002.
- Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993, MO nr. 010 din 01.10.1993 (A se vedea şi
Hotărîrea Parlamentului nr. 1528-XII din 22.06.93 „Pentru aplicarea Legii cambiei”).
- Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, Monitorul
Oficial nr.191-193/630 din 01.10.2010;
- Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008, Monitorul Oficial
nr.117-119/455 din 04.07.2008;
Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI din

-

12.07.2007, Monitorul Oficial nr.136-140/577 din 31.08.2007;
- Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, Monitorul Oficial nr.99101/362 din 06.06.2008;
-

Legea

privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI din

12.07.2007, Monitorul Oficial nr.136-140/577 din 31.08.2007;
- Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate nr. 66-XVI din 27.03.2008, Monitorul Oficial nr.134-137/527 din
25.07.2008;
- Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, Monitorul Oficial al R.
Moldova nr.154-157/1209 din 21.11.2002;
- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, republicat Monitorul Oficial al R. Moldova,
ediţie specială din 08.02.2007;
- Cod vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000, Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova
ediţie specială din 01.01.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.160-162/1201 din
23.12.2000;
- Cod funciar nr. 828-XII din 25.12.91, Republicat: Monitorul Oficial nr.107/817 din
04.09.2001;
-

Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30.05.2003, MO nr. 111 -115 din

12.06.2003;
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- Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004, Republicat: Monitorul Oficial al R.
Moldova nr.214-220/704 din 05.11.2010, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.34-35/112 din
03.03.2005;
- Regulamentul privind gajul valorilor mobiliare corporative aprobat prin Hotărârea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, nr. 4/4 din 06.02.2003;
- Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet
(lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28.03.95, cu modificările şi
completările introduse prin Hotărîrile Guvernului nr.622 din 4 iulie 1997, nr.104 din 28.01.1998,
nr.673 din 11.07.2005, Monitorul Oficial nr.23/191, 27.04.1995
- Regulamentul cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale valorilor
mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a BNM nr. 9/08 din 02.02.96,
MO nr. 26-27 din 02.05.1996;
- Regulamentul cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 849 din 27 iunie 2002.

1.2 Introducere
Prevederile Codului civil (art. 454-495) şi ale Legii cu privire la gaj se aplică atît asupra
regimului juridic al gajului, cît şi asupra regimului juridic al ipotecii. Însă prevederile generale
cu privire la gaj se aplică regimului juridic al ipotecii în măsura în care prevederile Legii cu
privire la ipotecă nu stabilesc altceva. În toate cele trei acte legislative numite anterior, termenul
„gaj” este utilizat uneori ca termen generic pentru toate felurile de garanţii reale (inclusiv pentru
ipotecă). Şi alte legi şi acte normative din Republica Moldova folosesc termenul de „gaj” în
sensul general atît a unei garanţii reale constituite asupra unui mobil, cît şi a ipotecii. În sens
literal (nu general), termenul „gaj” este folosit pentru a desemna diferite feluri de garanţii reale
constituite asupra unui bun mobil (gajul fără deposedare (gajul înregistrat), gajul cu deposedare,
amanetul, etc.). Ipoteca este o garanţie reală asupra unui bun imobil constituită prin înregistrare
şi fără deposedare.
Atît termenul de dreptul de gaj cît şi cel de drept de ipotecă au acelaşi sens şi reprezintă o
garanţie, un drept real care, odată instituit, oferă creditorului gajist/ipotecar prioritate faţă de
ceilalţi creditori, inclusiv statul, la satisfacerea creanţei garantate.
Diferenţa esenţială instituită de legiuitor între gaj şi ipotecă constituie însuşii obiectul
raportului juridic. Astfel, în cazul gajului obiectul îl formează bunurile mobile pe cînd obiect al
ipotecii îl pot crea doar bunurile imobile.
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Conceptul enunţat rezidă şi din prevederile art. 455 Cod Civil care clasifică tipurile de gal
şi la al. 3 defineşte ipoteca ca fiind gajul bunurilor imobile. Aceeaşi tratare este relatată şi în art.
4 al Legii cu privire la gaj nr. 449-XV din 30.07.2001.
În redacţia art. 288 Cod Civil la categoria de bunuri imobile se raportă terenurile,
porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile,
construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau
artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără
a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor, rămîn bunuri imobile materialele separate în
mod provizoriu de un teren, pentru a fi reîntrebuinţate, atît timp cît sînt păstrate în aceeaşi formă,
precum şi părţile integrante ale unui bun imobil care sînt detaşate provizoriu de acesta dacă sînt
destinate reamplasării, materialele aduse pentru a fi întrebuinţate în locul celor vechi devin
bunuri imobile.
Totodată bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii şi
valorile mobiliare, sînt considerate bunuri mobile.
1.3 Conţinutul dreptului de gaj
Gajul este o garanţie reală, adică un drept real constituit în favoarea unui creditor asupra
unui bun (drept) al altuia pentru garantarea creanţei creditorului, care îl îndreptăţeşte pe creditor
la satisfacerea creanţei sale în mod prioritar faţă de ceilalţi creditori din produsul bunului
(dreptului) gajat. Ca şi alte drepturi reale, gajul conferă titularului său (1) un drept de a urmări şi
(2) un drept de preferinţă. În special, gajul conferă creditorului gajist (1) dreptul de a urmări
bunul gajat şi (2) dreptul de a-şi satisface creanţa cu preferinţă. Aceste două drepturi pot fi
realizate doar în condiţiile şi formalităţile stricte prevăzute de legislaţia cu privire la gaj/ipotecă.
Astfel, creditorul gajist are la dispoziţie următoarele modalităţi: (a) să vîndă el însuşi bunul gajat
din numele debitorului gajist, (b) să vîndă bunul gajat din numele debitorului gajist sub controlul
instanţei judecătoreşti sau (c) să i-a bunul gajat în posesie pentru administrare fiduciară (în cazul
gajului asupra unei întreprinderi, etc). Aceste modalităţi trebuie exercitate în scopul unic al
satisfacerii cu preferinţă a creanţei garantate prin gaj din produsul bunului gajat. Dreptul de gaj
conferă creditorului gajist dreptul de urmări bunul gajat şi dreptul de a-şi satisface creanţa cu
preferinţă/prioritate din produsul bunului gajat şi atunci, cînd bunul gajat face parte dintr-o masă
debitoare (în cadrul procedurii insolvabilităţii sau în altă procedură de satisfacere colectivă a
creanţelor), dintr-o masă succesorală, dintr-un patrimoniu sau dintr-o universalitate de bunuri
(universitas rerum).
Gajul se constituie, se modifică şi se stinge doar în condiţiile şi cu formalităţile stabilite
de Codul civil, Legea cu privire la gaj şi Legea cu privire la ipotecă. Tipul gajului care se
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constituie asupra unui bun depinde de condiţiile contractului de gaj şi de felul bunului asupra
căruia cărui se instituie. În cazul gajului fără deposedare şi ipotecii, înregistrarea se face în acel
Registru de stat în care este înregistrat însăşi bunul pentru scopurile naşterii dreptului de
proprietate sau pentru scopul opozabilităţii dreptului de proprietate. În cazul în care bunurile nu
necesită înregistrare pentru scopul naşterii dreptului de proprietate sau pentru opozabilitatea
dreptului de proprietate, gajul fără deposedare se înregistrează în Registrul gajului bunurilor
mobile.

1.4 Principiile care stau la baza dreptului de gaj
Principiile care stau la baza dreptului de gaj sunt (1) accesorietatea, (2) publicitatea, (3)
specializarea, (4) prioritatea şi (5) indivizibilitatea.
(1) Accesorietatea (art. 454 al Codului civil): Gajul este un accesoriu al creanţei garantate
cu gaj. În plan principial, caracterul accesorial al gajului îi determină existenţa: gajul nu se naşte
fără creanţa garantată, nu este transferabil fără creanţa garantată şi se stinge odată cu creanţa
garantată. Totuşi, prevederile Codului civil şi a Legii cu privire la gaj conţin diferite momente
importante cu privire la aceste aspecte.
(2) Publicitatea (art. 470 al Codului civil): Dreptul de gaj trebuie să fie făcut public prin
înregistrare (în cazul gajului înregistrat) ori prin posesia bunului sau a titlului (în cazul
amanetului).
(3) Specializarea: Dreptul de gaj poate greva doar bunurile (drepturile) care au fost
identificate în contractul de gaj sau cele identificate de creditor în cazul gajului legal. Excepţie
de la acest principiu face dreptul de gaj asupra mărfurilor care se află în circulaţie şi în proces de
prelucrare, universalităţii de bunuri şi întreprinderii (în calitate de complex patrimonial, adică
universalitate de bunuri).
(4) Prioritatea (art. 481 al Codului civil): Rangul unui drept de gaj este determinat de
momentul înregistrării (in cazul gajului înregistrat) sau de cel al transmiterii posesiunii (în cazul
amanetului).
(5) Indivizibilitatea (art. 463 al Codului civil; art. 5 Legea gajului; art. 7 alin. 7 al Legii cu
privire la ipotecă). Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor grevate,
asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor chiar şi în cazul în care bunul sau
obligaţia sînt divizibile. Ipoteca se extinde asupra tuturor ameliorărilor bunului grevat, dacă actul
de ipotecă nu prevede altfel.

1.5 Valabilitatea gajului
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În conformitate cu prevederile art. 1 al Legii cu privire la gaj nr.. 449-XV din 30.07.2001
gajul este o garanţie reală în al cărei temei creditorul gajist îşi poate urmări bunul gajat avînd
prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate. Totodată în
contextul al. 2 al aceluiaşi articol valabilitatea gajului depinde de valabilitatea obligaţiei
garantate prin gaj.
În virtutea art. 3 al Legii cu privire la ipotecă nr. 142 din 26.06.2008 ipoteca este definită
ca fiind un drept real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea creanţelor
sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse
în ipotecă în cazul în care debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu ipotecă.
În aceeaşi accepţiune, art. 454 al Codului Civil reţine că gajul este un drept real în al cărui
temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de
ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul
(debitorul gaj ist) nu execută obligaţia garantată prin gaj, iar alin. 2 al aceluiaşi articol
menţionează că gajul se află în legătură cu obligaţia garantată prin gaj, reprezintă un raport de
drept accesoriu faţă de obligaţia principală şi este condiţionat în timp de durata acesteia dacă
legea sau contractul de gaj nu prevede altfel.
Reieşind din normele enunţate conchidem că atît dreptul de gaj cît şi cel de ipotecă
reprezintă garanţie/drept real, care odată instituită oferă creditorului gajist/ipotecar prioritate faţă
de ceilalţi creditori, inclusiv statul, la satisfacerea creanţei garantate.
Dreptul de preferinţă a creditorului gajist de satisfacere a creanţelor sale faţă de ceilalţi
creditori rezultă în mod direct şi din prevederile Legii insolvabilităţii /art.61), Codului de
executare, Codului fiscal ş.a.
Conform art. 100 din codul de executare bunurile gajate pot fi urmărite de executorul
judecătoresc în cazul în care debitorul nu dispune de alte bunuri sau bunurile lui nu sînt
suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită. În asemenea cazuri, executorul judecătoresc
înştiinţează creditorul gajist, care va prezenta calculul datoriei la contractul a cărui asigurare este
garantată prin gaj. În lipsa documentului executoriu, aceste creanţe nu sînt puse în executare, dar
vor participa, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor realizate prin urmărirea sau prin
administrarea silită a bunului gajat.
După satisfacţia deplină a creanţelor creditorilor gajişti, bunurile rămase sau suma
realizată care depăşeşte creanţele creditorilor gajişti se distribuie altor creditori în ordinea
categoriilor stabilite la art.145 din prezentul cod.
Astfel, din sensul legii citate cu certitudine rezultă că bunurile gajate pot fi urmărite de
executorul judecătoresc pentru satisfacerea cerinţelor altor creditori, conform titlurilor executorii,
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doar după acoperirea deplină a creanţelor creditorilor gajişti, din contul bunurilor gajate rămase
sau din suma care depăşeşte creanţele creditorilor gajişti.
Potrivit art. 32 din Legea cu privire la gaj gajul legal poate naşte doar din creanţele
statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscal sau creanţele rezultate dintr-o hotărîre
judecătorească.
În cazul gajului legal în baza creanţelor statului care iau naştere în temeiul legislaţiei
fiscale, acesta se constituie doar dacă este înregistrat conform art.7, adică în Registrele respective
(Registrul bunurilor imobile, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative, Registrul
deţinătorilor de valori mobiliare ale statului, Registrul proprietăţii intelectuale, Registrul gajului
bunurilor mobile.). Cererea de înregistrare reprezintă un aviz în care se indică bunurile pe care
creditorul intenţionează să le valorifice, temeiul creanţei şi mărimea ei. Creditorul gajist are
obligaţia să aducă la cunoştinţă debitorului gajist avizul înregistrat.
În cazul gajului legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti creditorul în a cărui favoare
a fost emisă o hotărîre judecătorească cu privire la încasarea unei sume de bani poate obţine un
gaj legal asupra unui bun, mobil sau imobil, al debitorului său şi acest

gaj legal se constituie

prin înregistrarea unui aviz, în care se indică bunul gajat şi mărimea creanţei, iar în cazul pensiei
sau a pensiei de întreţinere - mărimea plăţilor periodice şi coeficientul de indexare. La aviz se
anexează o copie autentificată de pe hotărîrea judecătorească şi dovada aducerii avizului la
cunoştinţa debitorului.
În acelaşi timp, atît în cazul gajului legal al creanţelor statului care iau naştere în temeiul
legislaţiei fiscale cît şi în cazul gajului legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti, aceste
gajuri legale nu pot greva bunuri sau drepturi patrimoniale gajate deja în folosul altor creditori
dacă contractul de gaj nu prevede altfel. (art.32 alin. (3) din lege).
În susţinerea acestor teze legale, potrivit art. 197 Cod fiscal încasarea de mijloace băneşti
de pe conturile bancare ale contribuabilului constituie una din modalităţile de executare silită a
obligaţiei fiscal, iar în temeiul alin. (4) din articolul citat încasarea de mijloace băneşti de pe
conturile bancare ale contribuabilului nu se aplică în cazul în care în contul bancar al
contribuabilului sînt înscrise mijloace băneşti încasate de la comercializarea bunurilor gajate, în
limita sumelor direcţionate spre plata cheltuielilor aferente vînzării bunului gajat şi în limita
creanţelor care se plătesc din produsul vînzării bunului gajat.
Totodată, conform art. 200, alin. (6), lit. b) din Codul fiscal, care se referă la sechestrarea
bunurilor ca modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale nu sînt sechestrabile
bunurile gajate pînă la momentul sechestrării.
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Prin urmare, bunurile gajate, ipotecate în temeiul contractelor respective, garantează
executarea obligaţiei pentru creditorul gajist şi aceste bunuri nici într-un caz nu pot fi înstrăinate
în favoarea altor creditori, neasiguraţi cu gaj în privinţa aceloraşi bunuri.
Or, în conformitate cu prevederile art. 512 alin.(1), 572 alin. (2) Cod civil în virtutea
raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii,
iar debitorul este ţinut să o execute.
Obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în
momentul stabilit.
În temeiul art. 668 Cod civil contractul încheiat legal obligă părţile nu numai la ceea ce
au stipulat expres, dar şi la tot ceea ce rezultă din natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele
sau cu principiile echităţii.
Contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel.
2. Creanţa (sau obligaţia) garantată cu gaj (obiectul şi subiectele)
Dreptul de gaj este creat pentru a garanta o creanţă individualizată, determinată sau
determinabilă după obiect şi subiecte (creditor şi debitor) (art. 461 al Codului civil). Obiectul
creanţei trebuie să fie plata unei anumite sume de bani (deci o sumă de bani determinată sau
determinabilă în mod cantitativ). De regulă, în practică, o creanţă garantată este una a cărei
obiect este determinat cu certitudine. Ca excepţie, în practică se pot întîlni şi creanţe a căror
obiect nu este determinat la momentul naşterii acestora, dar poate fi determinat la un anumit
moment prevăzut. În cazul acestor creanţe determinabile, este necesar ca determinarea să fie
posibilă de făcut la un anumit moment viitor în baza unor anumiţi parametri exacţi menţionaţi în
mod concret. În cazul „liniilor de credit”, gajul poate fi constituit în mod valabil şi prin înscrierea
în registru a sumei maxime pe care bunul gajat trebuie să o garanteze. În general, o creanţă
garantată poate fi una viitoare, precum şi una afectată de modalităţi. Nu este valabilă crearea
unui drept de gaj pentru a garanta creanţe alternative, de exemplu pentru a „asigura fie o creanţă
fie o altă creanţă”. Este în general admis ca un gaj (o ipotecă) să garanteze mai multe creanţe.
Aceste creanţe pot fi îndreptate către unul sau mai mulţi debitori. Este la fel admis ca mai multe
gajuri (ipoteci) să asigure o singură creanţă.
Gajul se constituie pentru a garanta cheltuielile, dobînzile şi capitalul unei creanţe
anumite. Ordinea în care gajul garantează creanţa este următoarea: mai întîi cheltuielile, mai apoi
dobînzile şi în cele din urmă capitalul. Gajul garantează creanţa în volumul existent la momentul
satisfacerii acesteia. În cazul în care părţile contractului nu au specificat întinderea creanţei
garantate prin gaj, gajul va garanta capitalul şi dobînzile la capital, precum şi cheltuielile. La
cheltuieli se includ cheltuielile de urmărire, recuperare, conservare şi întreţinere (inclusiv costul
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asigurării şi plata oricăror taxe suportate de către creditor) a obiectului gajului. Părţile pot să
convină prin contract şi altceva, inclusiv extinderea garanţiei asupra penalităţilor şi a
prejudiciului cauzat prin neexecutare.
O creanţă garantată cu gaj se satisface cu preferinţă faţă de celelalte creanţe din valoarea
bunului grevat cu gaj. Prioritatea între creanţele garantate prin gajul asupra aceluiaşi bun se
stabileşte în conformitate cu art. 481 al Codului civil şi art. 57 al Legii cu privire la gaj. În cazul
înlocuirii unei creanţe garantate cu o altă creanţă garantată cu gajul constituit asupra aceluiaşi
bun, gradul de prioritate a noii creanţe este determinat de la data înregistrării acesteia în registrul
respectiv şi nu de la data înregistrării creanţei garantate înlocuite. În cazul insolvabilităţii
debitorului gajist, creanţa garantată cu gaj are prioritate faţă de alte creanţe la satisfacerea
capitalului împrumutat, a dobînzii şi a cheltuielilor aferente în condiţiile Legii insolvabilităţii
(art. 50 şi urm.).
Pe lîngă creanţe garantate cu gaj în temeiul unui contract de gaj (gaj convenţional), există
şi creanţe a căror garantare cu gaj se poate face în baza legii (gaj legal), adică a art. 467 a
Codului civil sau a art. 32-36 ale Legii cu privire la gaj. Nu pot fi garantate cu gaj în baza legii
decît creanţele enumerate în prevederile art. 467 al Codului civil şi art. 32–36 ale Legii cu privire
la gaj. Interpretarea acestora prevederi legale trebuie făcută în mod literal şi nu extensiv.
Creanţele care pot fi garantate cu gaj în baza prevederilor legale sunt următoarele:
a) creanţe ale statului care au apărut în conformitate cu legislaţia fiscală. Acestea trebuie
să fie certe;
b) creanţe ale creditorilor drepturile cărora au fost confirmate printr-o hotărîre
judecătorească definitivă. Hotărîrea judecătorească trebuie să aibă obiect încasarea unei sume de
bani şi anume a unei sume de bani datorate de către debitor în trecut, cu plata cărora debitorul
este în întîrziere, şi nu a unor sume de bani pe care debitorul trebuie să le plătească pe viitor, cum
ar fi cazul unor plăţi succesive pe care debitorul trebuie să le facă pentru viitor.
Subiectele creanţelor garantate prin gaj sunt (1) creditorul şi (2) debitorul.
(1) Un creditor gajist este o persoană care deţine creanţe garantate prin gaj. Creditorul
creanţei şi creditorul gajului trebuie în mod necesar să fie una şi aceiaşi persoană (art. 456 alin. 1
al Codului civil). Destinatarul plăţii poate fi însă şi o terţă persoană. În cazul unui contract în
favoarea terţului, creditorul gajist poate fi doar beneficiarul. Mai multe persoane pot fi creditori
gajişti în acelaşi timp, spre exemplu în cazul titularilor proprietăţii comune. În exercitarea
drepturilor sale cu privire la gaj, creditorul gajist poate fi reprezentat de un administrator sau de
către un terţ.
Calitatea de creditor gajist şi dreptul de prioritate a acestuia faţă de alţi creditori în ceea
ce priveşte satisfacerea creanţei sale din bunul gajat apare din momentul publicităţii gajului (art.
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466 al Codului civil). Pînă la momentul publicităţii gajului, creditorul care a încheiat un contract
de gaj nu are calitatea deplină de creditor gajist şi nu are un drept prioritar faţă de alţi creditori la
satisfacerea din produsul (valoarea) bunului prevăzut pentru a fi gajat. Exercitarea dreptului de
gaj de către creditorul gajist poate fi declanşată doar de neexecutare sau de executare
necorespunzătoare a obligaţiei principale de către debitor. Exercitarea de către creditorul gajist a
dreptului de gaj poate avea loc doar prin modalităţile stabilite de lege.
(2) Un debitor este o persoană care datorează plata unei creanţe sau executarea unei
obligaţii. Un debitor gajist este o persoană care are dreptul de proprietate (sau un alt drept real
care îi dă titularului acestuia dreptul de a înstrăina bunul) asupra bunului care a fost gajat în
scopul garantării plăţii unei creanţe sau executării unei obligaţii. Debitor gajist este şi titularul
unui drept care a fost gajat în scopul garantării plăţii unei creanţe sau executării unei obligaţii.
Prin urmare, debitorul creanţei principale, pe de o parte, şi debitorul gajist, pe de altă parte, poate
fi una şi aceiaşi persoană, dar pot fi şi persoane diferite (art. 456 alin. 2 şi 3 al Codului civil).
Debitorul gajist care nu este şi debitorul creanţei principale poate fi numit şi garant gajist/garant
ipotecar. Mai mult, în cazul constituirii dreptului de gaj asupra unui drept de creanţă, debitorul
creanţei principale şi debitorul gajist (garantul gajist) sunt prin definiţie persoane diferite. Între
debitorul creanţei principale şi un proprietar al unui bun (sau titular al unui drept) există de
regulă, după caz, raporturi de natură diversă în virtutea cărora ultimul devine debitor gajist, însă
existenţa unui asemenea raport nu este o condiţie necesară şi nici una care i se poate invoca
creditorului gajist. Spre exemplu, un dobînditor al unui bun (titlu, drept) gajat/ipotecat devine
debitor gajist prin dobîndirea bunului (titlului, dreptului) respectiv, dacă nu cade sub o excepţie
prevăzută de lege privind înstrăinarea bunurilor libere de gaj.
În cazul gajului legal, debitorul creanţei principale şi debitorul gajist trebuie să fie una şi
aceiaşi persoană. Creditorul poate înregistra un aviz de constituire a unui gaj legal doar asupra
bunurilor care aparţin creditorului creanţei datorate (art. 467 al Codului civil, art. 32–36 ale Legii
cu privire la gaj; art. 6 alin. (2)-(7) al Legii cu privire la ipotecă).
Garantul ipotecar poate fi debitor ipotecar. Garantul ipotecar este persoană care transmite
în ipotecă un bun sau bunuri imobile în scopul garantării executării obligaţiei debitorului
obligaţiei principale (art. 3; art. 9 alin. 3 ale Legii cu privire la ipotecă).
Un debitor gajist poate garanta pentru obligaţia unui debitor al creanţei principale de la
momentul naşterii acesteia, precum şi ulterior, după apariţia acesteia. În cazul în care o persoană
devine proprietarul unui bun (sau titularul unui drept) asupra căruia este creat un drept de gaj,
această persoană devine debitor gajist odată cu dobîndirea titlului asupra bunului în cauză, sub
rezerva prevederilor legale (art. 478 şi 486 ale Codului civil). Astfel, de exemplu, în cazul
contractului de schimb al imobilelor, noul proprietar al imobilului ipotecat devine debitor
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ipotecar. Un alt exemplu: în cazul în care D (debitorul) a constituit o ipotecă în valoare de 20.000
lei asupra unui lot de pămînt pentru a garanta obligaţiunile sale în favoarea lui C (creditorul) şi,
ulterior, D înstrăinează lotul lui G (un terţ), atunci D devine debitorul personal al lui C (care
răspunde pentru plata creanţei principale), iar G devine debitorul gajist al lui C (deoarece ipoteca
constituită de D grevează lotul şi după schimbarea titularului lui). Titularul unui drept real care îi
dă acestuia dreptul de a înstrăina bunul poate fi debitor gajist în cazul în care el poate înstrăina
bunul în nume propriu, pe cont propriu şi pe risc propriu.
Proprietarul bunului gajat, adică debitorul gajist, nu are obligaţia să aducă la îndeplinire
obligaţia principală garantată prin gaj, ci are obligaţiile prevăzute în art. 454-495 ale Codului
civil, Legea cu privire la gaj şi în Legea cu privire la ipotecă, precum şi în contract, în cazul
gajului convenţional. Debitorul gajist are însă dreptul să satisfacă creanţa creditorului gajist la
momentul în care creanţa a devenit scadentă (faţă de creditor) sau la momentul în care debitorul
obligaţiei garantate are dreptul să-şi execute obligaţia (să efectueze prestaţia). Cînd debitorul
gajist doreşte să exercite acest drept, creanţa creditorului gajist faţă de debitorul obligaţiei
principale trece la debitorul gajist în mărimea în care debitorul gajist a executat această creanţa.
Bunul care se află în coproprietate poate fi gajat doar cu acordul tuturor coproprietarilor,
fiecare de ei devenind în acest caz co-debitor gajist. În baza principiului indivizibilităţii gajului,
aceşti codebitori gajişti răspund în mod solidar faţă de creditorul gajist. Astfel, în cazul în care
unul dintre aceşti codebitori gajişti plăteşte contravaloarea părţii sale din bunul proprietate
comună, partea sa rămîne în continuare gajată, cu excepţia cazului în care creditorul gajist îşi dă
acordul asupra terminării gajului asupra acestei părţi. Acordul trebuie să fie făcut în formă scrisă.
Minorii şi persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot fi debitori gajişti numai dacă
grevarea cu gaj/ipotecă a bunurilor minorului răspunde unei necesităţi stringente a minorului sau
prezintă un avantaj neîndoielnic pentru minor. În cazul acestora, gajarea bunurilor lor se face
doar cu acordul prealabil în scris al autorităţii de tutelă şi curatelă. Acordul prealabil în scris este
făcut pentru fiecare caz în parte şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului de gaj. În
calitate de debitori gajişti, minorii şi persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă vor fi
reprezentaţi de către autoritatea de tutelă şi curatelă. Tutorele sau curatorul nu poate să constituie
fără acordul prealabil în scris al autorităţii de tutelă şi curatelă un gaj/o ipotecă asupra bunurilor
minorului. A se vedea şi art. 10 alin. 5 al Legii cu privire la ipotecă.
Cel care deţine (deţinătorul) un bun gajat poate fi şi un terţ, care nu este debitor gajist.
Contra terţului la care se află sau care deţine bunul gajat, creditorul gajist îşi poate exercita
dreptul de gaj, cu excepţia cazului în care terţul deţine un drept de gaj de rang superior celui pe
care îl deţine creditorul gajist în cauză.
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În general, nu este necesar ca debitorul gajist să aibă bunul gajat în posesiunea lui atît la
momentul constituirii gajului, cît şi ulterior. Bunul gajat poate fi în posesiunea unui terţ, însă în
acest caz trebuie să existe un acord în scris între debitorul gajist şi terţ în temeiul căruia acesta
din urmă deţine bunul pentru creditorul gajist.
În conformitate cu art. 26 a Legii cu privire la gaj este debitor gajist şi persoana care a
depus în gaj o creanţă garantată printr-un gaj înregistrat pe care o deţine contra unui terţ. Este
debitor ipotecar şi persoana care constituie un gaj asupra drepturilor sale ipotecare (art. 27 al
Legii cu privire la ipotecă).
Debitorul gajist trebuie să fi dat acordul expres la constituirea gajului în favoarea
creditorului gajist (vezi art. 468 alin. 4 al Codului civil). Totuşi, în cazul în care dreptul de gaj
grevează un drept de creanţă se pune problema dacă debitorul gajist trebuie să îşi dea
consimţământul sau dacă înştiinţarea acestuia cu privire la constituirea dreptului de gaj asupra
dreptului de creanţă. S-ar părea că şi în cazul grevării cu gaj a dreptului de creanţă, cel puţin în
unele cazuri, este necesar acordul expres al debitorului gajist pentru a evita nulitatea contractului
de gaj.

3. Obiectul gajului
3.1 Generalităţi
Obiect al gajului pot fi toate bunurile mobile şi imobile, corporale şi incorporale (art. 457
al Codului civil şi art. 8 al Legii cu privire la gaj), cu excepţiile stabilite de lege. Pot fi obiect al
gajului de asemenea bunurile accesorii (corporale şi incorporale) unui imobil. Obiect al gajului
pot servi animalele, stocurile de mărfuri, echipamente, instalaţii, maşini agricole. Titlurile de
valoare pot fi obiect al gajului, cum ar fi certificatul de depozit, warantul, conosamentul, gajul
asupra lor constituindu-se de regulă prin amanetarea acestora. Poate fi obiect al ipotecii chiria pe
care o produce un imobil închiriat sau arendat. Acţiunile în societăţile pe acţiuni şi părţile sociale
în societăţile cu răspundere limitată pot fi obiect al gajului, precum şi drepturile confirmate prin
certificate de acţiuni. Drepturile de proprietate intelectuală (drepturile de autor, de proprietate
industrială, cum ar fi drepturile din invenţii, brevete şi mărcile comerciale) şi comercială pot fi
constitui obiecte ale gajului. Anumite drepturi pot constitui obiect al unui gaj. În condiţiile legii
poate fi depus în gaj un drept exclusiv, care reiese dintr-o licenţă sau autorizaţie. Obiect al
gajului/ipotecii poate servi şi o creanţă garantată printr-un gaj (art. 26 al Legii cu privire la gaj şi
art. 27 al Legii cu privire la ipotecă), precum şi o creanţă negarantată. Obiect al gajului poate
servi şi o universalitate de bunuri mobile, care poate include atît bunuri circulante, cît şi bunuri
viitoare. Obiect al gajului pot fi bunurile viitore (art. 206(3) al Codului civil), cum ar fi lemnul
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copacilor, recolta agricolă, imobilul care se va construi. S-ar pune şi problema grevării cu gaj a
bunurilor mobile care fac obiectul unui contract de leasing.
Gajul asupra unui bun se extinde şi asupra produselor obţinute în urma dispunerii de bun
prin vînzare, schimb sau în alt mod, asupra fructelor bunului gajat dacă este prevăzut în contract,
asupra sumelor obţinute prin operaţiunile ulterioare, precum şi asupra creanţelor/pretenţiilor din
pierderea, folosirea neconformă, împiedicarea folosirii ori deteriorarea bunului gajat.
Soft-ul este un program de computer şi include informaţia de suport adecvată. Soft-ul
încorporat într-un bun este în mod normal considerat parte a bunului, asupra lui aplicîndu-se
prevederile privind obiectul gajului. Soft-ul care nu este incorporat într-un bun, poate fi obiect
separat al unui contract de gaj.
Obiect al ipotecii poate constitui o construcţie existentă, viitoare sau nefinisată, dacă
asemenea construcţie este înregistrată în Registrul bunurilor imobile conform prevederilor
legislaţiei cadastrului bunurilor imobile (art. 48 al Legii cu privire la ipotecă). Nu poate face
obiect al ipotecii întreaga construcţie viitoare sau nefinisată înregistrată ca şi condominiu,
deoarece obiectul ipotecii în cadrul unei asemenea construcţii îl pot constitui doar încăperile
izolate (existente, viitoare sau nefinisate).
Ipoteca asupra construcţiei capitale se extinde de drept şi asupra terenului pe care este
amplasată construcţia, atunci cînd debitorul ipotecar este proprietarul terenului (art. 47 al Legii
cu privire la ipotecă). În cazul în care debitorul ipotecar nu deţine dreptul de proprietate asupra
terenului pe care este situată construcţia capitală, ci deţine un alt drept real asupra terenului, acest
drept real va fi transmis noului proprietar al construcţiei capitale odată cu înstrăinarea
construcţiei capitale ipotecate în cadrul executării dreptului de ipotecă.
Ipoteca asupra terenului se extinde de drept şi asupra construcţiilor capitale, existente şi
viitoare, asupra construcţiilor nefinalizate amplasate pe teren, care îi aparţin debitorului ipotecar
cu drept de proprietate (art. 46 al Legii cu privire la ipotecă). Dacă proprietarul terenului este
debitorul gajist, iar proprietarul construcţiei capitale existente sau viitoare or construcţiei
nefinalizate este o altă persoană, ipoteca instituită asupra terenului nu se extinde de drept asupra
construcţiilor. Regula extinderii de drept a ipotecii terenului asupra construcţiilor capitale,
prezente sau viitoare, situate pe terenul ipotecat nu se aplică atunci cînd părţile contractului de
ipotecă au prevăzut neextinderea sau o altă clauză în acest sens în contract.
Obiect al ipotecii poate fi o încăpere separată izolată dintr-o construcţie existentă, viitoare
sau nefinisată. Pentru a se naşte în mod valid, o asemenea ipotecă trebuie înregistrată în Registrul
bunurilor imobile conform prevederilor legislaţiei cadastrului bunurilor imobile. În cadrul unui
condominiu, obiectul ipotecii îl pot constitui încăperile izolate, obiect al ipotecii neputând fi
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condominiul (întreaga construcţie înregistrată în formă de condominiu) respectiv (art. 48 al Legii
cu privire la ipotecă).
Ipoteca poate fi constituită şi asupra dreptului de superficie.
Bunul imobil (lotul, blocul, construcţia, apartamentul, încăperea, etc) care face obiectul
unei ipoteci trebuie să fie descris cu precizie suficientă (locul situării, numărul, alte coordonate)
pentru a-l determina şi pentru a eliminat orice îndoială asupra identificării acestuia (art. 7(2) şi
art. 11(3)(c) al Legii cu privire la ipotecă).
Dacă şi în măsura în care un drept de uzufruct poate fi înstrăinat, acesta poate fi grevat cu
gaj.
Nu pot constitui obiecte al dreptului de gaj bunurile care sunt interzice în circuitul civil,
bunurile din patrimoniul cultural, bunurile care servesc în mod direct necesităţile vitale ale
persoanei fizice şi de care persoana fizică nu poate lipsită, cum ar fi mobilierul şi obiectele
casnice aflate în locuinţa principală a debitorului gajist şi alte bunuri inalienabile şi insesizabile,
cum ar fi bunurile care fac parte din domeniul public (vezi art. 296 al Codului civil).
În unele situaţii, contractul de gaj este formulat astfel încît să cuprindă bunurile prezente
cît şi bunurile care for fi procurate şi vor intra în proprietatea debitorului gajist în viitor. Ar putea
apărea probleme cu privire la faptul dacă toate bunurile viitoare vor fi grevate cu gaj sau doar
anumite bunuri. Aceste probleme vor ţine de interpretarea contractului de gaj. Atunci cînd în
conflictul cu privire la bunurile care au intrat ulterior în proprietatea debitorului gajist sunt
implicaţi terţii, important este conţinutul menţiunii cu privire la gaj care s-a înregistrat în
registrul respectiv.
O stipulare generală (insuficient de precisă) conform căreia gajul se constituie asupra
tuturor bunurilor debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale acestuia nu
constituie o descriere suficient de precisă în sensul prevăzut de art. 8 alin. 2, art. 13(4)(d) al Legii
gajului, art. 11 (3)(c) al Legii cu privire la ipotecă sau art. 468(4) al Codului civil. O asemenea
stipulare generală (insuficient de precisă) atrage după sine nulitatea actului de gaj.
Nu pot fi grevate în mod separat cu un gaj acele bunuri, care conform legii nu pot fi
transmise/înstrăinate în mod separat. De asemenea, nu poate fi grevată în mod separat cu gaj o
parte a unui bun indivizibil (art. 457 alin. 4 al Codului civil; art. 7(8) al Legii cu privire la
ipotecă). Aceste restricţii impuse de lege au drept scop eficientizarea exercitării de către
creditorul gajist a dreptului de gaj. S-ar pune problema, dacă, în cazul în care un bun şi-a pierdut
individualitatea după grevarea lui cu gaj, gajul subzistă asupra bunului in care bunul gajat a fost
incorporat.
Bunul care se află în coproprietate poate fi gajat doar cu acordul tuturor coproprietarilor,
fiecare coproprietar devenind în acest caz co-debitor gajist. În baza principiului indivizibilităţii
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gajului, aceşti codebitori gajişti răspund în mod solidar faţă de creditorul gajist. În cazul în care
unul dintre aceşti codebitori gajişti plăteşte contravaloarea părţii sale în bunul proprietate
comună, partea sa rămîne în continuare grevată prin gaj, cu excepţia cazului în care creditorul
gajist îşi dă acordul asupra terminării gajului asupra acestei părţi. Acordul trebuie să fie făcut în
formă scrisă.
În cazul partajării (împărţelii) bunului gajat care se află în proprietate comună, gajul va
subzista asupra fiecărui bun rezultat din partajare sau a sumelor de bani atribuite. Creditorul
gajist are dreptul să se opună partajării bunului gajat. În cazul în care asupra bunului care a
rezultat din partajare este înregistrat un nou gaj, acest nou gaj va avea un grad de preferinţă
inferior faţă de gajul înregistrat anterior, cînd bunul făcea parte dintr-un bun proprietate comună.
În mod principial, o cotă-parte poate fi grevată de gaj fără acordul celorlalţi coproprietari
ai bunului. Dacă însă coproprietarii unui bun imobil au convenit că fiecare din ei poate greva
bunul prin gaj doar cu acordul celorlalţi coproprietari, atunci un asemenea acord trebuie
înregistrat în registrul bunurilor imobile. Aceasta nu se referă însă şi la bunurile mobile. Un
acord înregistrat în registrul bunurilor imobile este opozabil terţilor. Astfel, dacă există un
asemenea acord înregistrat în registrul bunurilor imobile şi un coproprietar a gajat cota sa parte
contrar prevederilor acordului, creditorul în favoarea căruia a fost creat gajul nu se consideră a fi
de bună credinţă şi va trebui să înfrunte existenţa acordului între coproprietari. În ce priveşte
bunurile mobile, coproprietarii pot conveni ca fiecare din ei să gajeze cota parte doar cu acordul
celorlalţi. Nu este necesar şi nici posibil înregistrarea unui asemenea acord (care priveşte
bunurile mobile). În cazul în care există un asemenea acord, iar unul dintre coproprietari a gajat
cota sa parte fără consimţămîntul celorlalţi coproprietari, el va răspunde doar în faţa celorlalţi
coproprietari pentru încălcarea acordului. Gajul va fi considerat, în lipsa altor impedimente,
valabil creat şi creditorul în favoarea căruia a fost gajat bunul nu va fi afectat de acordul
coproprietarilor prin care fiecare se obligă reciproc să nu gajeze fără acordul celorlalţi. Se pune
problema, dacă o prevedere legală ar putea să se opună grevării unei cote-părţi fără acordul
coproprietarilor. O asemenea prevedere ar limita dreptul coproprietarului de a dispune de cota sa
parte. Asemenea limitări ar putea să existe doar în cazul în care interesul celorlalţi coproprietari
ar fi considerat net superior dreptului coproprietarului, adică într-un caz extrem.
În cazul împărţelii (partajării) bunului proprietate comună, gajul care grevează o cotă
parte din bun se menţine asupra bunului rezultat din partajare şi asupra sumelor de bani atribuite
la partajare. În cazul în care asupra bunului care a rezultat din partajare este înregistrat un nou
gaj, acest nou gaj va fi un grad de preferinţă inferior faţă de gajul înregistrat asupra cotei părţi,
cînd bunul făcea parte dintr-un bun comun.
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Gajul se extinde asupra accesoriilor bunului gajat. Dacă asupra unui accesoriu al bunului
gajat a fost constituit în mod separat un drept de gaj, acesta are prioritate. Bunurile mobile gajate
care formează accesorii ale unui imobil, dar nu sunt incorporate în acesta şi nu şi-au pierdut
individualitatea, sunt considerate în scopul executării obligaţiei garantate ca bunuri care şi-au
conservat caracterul de bunuri mobile. Ipoteca se întinde şi asupra bunurilor mobile accesorii
imobilului ipotecat, chiar dacă acestea din urmă nu erau afectate exploatării imobilului la data
constituirii ipotecii.
Bunul asupra căruia s-a constituit un drept de gaj fără deposedare (gaj înregistrat) rămîne
în posesia debitorului gajist, acesta dobîndind fructele şi veniturile bunului gajat. În cazul în care
creditorul gajist şi debitorul gajist convin prin contract, gajul poate greva şi fructele bunului
gajat. Cînd bunul gajat este în posesia creditorului gajist, acesta este obligat să culeagă fructele
bunului gajat. În cazul în care părţile au convenit, creditorul gajist va trece valoarea fructelor în
contul stingerii obligaţiei garantate prin gaj (art. 477 al Codului civil). Ordinea în care loc
achitarea este următoarea: mai întîi se achită cheltuielile, în al doilea rînd dobînzile şi în ultimul
rînd capitalul propriu-zis al creanţei garantate.
Debitorul gajist care are asupra bunului gajat un drept anulabil sau afectat de o condiţie
poate consimţi doar un gaj afectat de aceleaşi nulităţi sau condiţii. El trebuie să îl informeze pe
creditorul gajist cu privire la condiţiile sau alte circumstanţe care ar putea afecta dreptul lui de
proprietate asupra bunului.
Gajul se extinde prin efectul legii si asupra despăgubirilor de asigurare a riscului pieirii,
pierderii sau deteriorarii bunului gajat, indiferent de faptul în favoarea cui a fost asigurat bunul
gajat, cu excepţia cazurilor în care pieirea, pierderea sau deteriorarea se datorează actului,
acţiunii sau omisiunii culpei ale creditorului gajist ori dacă contractul de gaj nu prevede în mod
expres altceva (art. 465 al Codului civil şi art. 9 al Legii cu privire la gaj). Indemnizaţia de
asigurare se plăteşte de către asigurător direct creditorului gajist la prezentarea creanţei garantate
cu gaj. Debitorul gajist are dreptul să aducă obiecţii privind plata indemnizaţiei sau a modului în
care asigurătorul trebuie să o plătească creditorului gajist.
Ipoteca asupra construcţiilor capitale, apartamentelor sau încăperilor izolate, situate pe
terenul care aparţine unui terţ, se extinde asupra dreptului de folosinţă sau arendă a terenului sau
cotei ideale respective (art. 463 alin. 2 al Codului civil). Dreptul de ipotecă se extinde asupra
tuturor ameliorărilor bunului imobil grevat, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel (art. 463
alin. 3 al Codului civil).
Dreptul de gaj nu se stinge ca urmare a transformării, confuziunii şi unirii a două sau mai
multe bunuri dintre care cel puţin unul a fost grevat cu drept de gaj (art. 464 al Codului civil; art.
12 al Legii cu privire la gaj; art. 7 alin. 4 al Legii cu privire la ipotecă). El subzistă asupra
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bunului rezultat din transformare, confuziune sau unire a bunurilor care nu mai pot fi distinse.
Persoana care dobîndeşte proprietatea bunului mobil nou este ţinută de acest gaj. Dacă mai multe
bunuri au fost gajate pînă la transformare, confuziune sau unire, rangul de preferinţă asupra
bunului rezultat din transformare, confuziune sau unire va depinde de data la care a fost
înregistrat gajul asupra bunurilor pînă la transformare, unire, confuziune (astfel, de exemplu, în
cazul în care bunul A a fost gajat la o dată anterioară gajării bunului B şi ulterior ambele bunuri
au fost unite şi a rezultat bunul C, creditorul gajist care a înregistrat gajul asupra bunului A va
avea un rang de preferinţă superior faţă de creditorul care a înregistrat gajul asupra bunului B.
Dacă gajul a fost înregistrat la aceiaşi dată, rangurile de preferinţă a celor doi creditori sunt egale
şi fiecare are un drept de gaj în bunul C în mod proporţional valorii gajului la momentul cînd
bunurile gajate A şi B s-au unit, amestecat sau transformat. Dată fiind structura actuală a
registrelor în care se înregistrează gajul conform legislaţiei în vigoare, ar putea apărea
problematică aplicare prevederilor articolelor citate mai sus asupra determinării rangului de
prioritate a gajului asupra bunului C, dacă gajul asupra bunurilor A şi B au fost înregistrate în
diferite registre).
Cu privire la obiectul dreptului de gaj se aplică principiul indivizibilităţii (art. 463 al
Codului civil; art. 5 al Legii cu privire la gaj; art. 7 alin. 7 al Legii cu privire la ipotecă). Gajul
este indivizibil chiar dacă bunul grevat prin gaj sau obligaţia principală este divizibilă. Acest
principiu se aplică asupra tuturor tipuri de gaj. Principiul indivizibilităţii gajului nu permite
stingerea (radierea) parţială a dreptului de gaj dacă, de exemplu, una din obligaţii a fost executată
sau o obligaţie a fost executată într-o proporţie mare, dar totuşi nu integral. Doar în cazul în care
şi în măsura în creditorul gajist o permite, o parte dintr-un bun gajat poate fi eliberată de dreptul
de gaj.
Obiectul gajului poate fi înlocuit sau substituit în condiţiile legii şi/sau a contractului de
gaj (art. 479 al Codului civil). Astfel, de exemplu, o obligaţie legală de substituire apare în cazul
mărfurilor în circulaţie şi proces de prelucrare, cînd debitorul trebuie să înlocuiască partea
înstrăinată a gajului cu alte bunuri de aceeaşi natură (art.24 alin.2 al Legii cu privire la gaj).
Obligaţia contractuală de substituire poate fi inserată în contractul de gaj. Circumstanţele care ar
constitui temei pentru substituirea sau înlocuirea deplină sau parţială a obiectului gajului pot
avea natură diversă. Condiţiile de substituire sau înlocuire trebuie stipulate în contractul de gaj.
În cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, rechiziţiei (art.342 al Codului civil),
răscumpărării animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele (art.341 al
Codului civil), înstrăinării bunului pe care persoana nu le poate avea în proprietate (art.340 al
Codului civil), împărţirea proprietăţii comune (art. 363 al Codului civil ) şi în alte asemenea
cazuri, dreptul de gaj subzistă şi se transferă prin efectul legii asupra bunurilor (sumelor de bani)
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transmise debitorului în contravaloare. Bunurile transmise în contravaloare înlocuiesc bunurile
gajate şi trebuie înscrise în registru respectiv. În cazul în care în contravaloare se oferă o sumă de
bani, gajul sibzistă şi grevează aceste sume, iar creditorul gajist poate să exercite asupra lor
dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă înainte de termenul scadenţei obligaţiei garantate prin
drept de gaj.
3.2 Particularităţile gajului mărfurilor aflate în circulaţie şi în proces de prelucrare
Gajul asupra mărfurilor (art. 459 al Codului civil) poate fi constituit doar de către un
debitor gajist care este antrenat într-o activitate de întreprinzător. Acest tip de gaj mai poate fi
numit gaj comercial. Terminologia folosită în Legea cu privire la gaj este aceea a universalităţii
de bunuri (art. 24). În cazul gajării mărfurilor, nu este necesar individualizarea fiecărui bun în
parte. Gajul asupra mărfurilor vândute nu subzistă în cadrul activităţii obişnuite, dar se extinde
asupra mărfurilor noi care le înlocuiesc pe cele vîndute. Dacă mărfurile au fost pierdute, iar
debitorul gajist le înlocuieşte, gajul subzistă asupra mărfurilor înlocuitoare, ţinînd seama de
natura acestor mărfuri şi de termenul în care ele au fost înlocuite. Dacă şi în măsura în care
valoare mărfurilor se reduce, gajul se extinde de drept asupra sumelor de bani provenite din
vînzarea mărfurilor.
Creditorul gajist poate să solicite debitorului gajist să întocmească dări de seamă despre
folosirea şi modul de dispoziţie asupra mărfurilor gajate. În acest sens debitorul gajist are
obligaţia să ţină un registru intern de strictă evidenţă, şnuruit şi stampilat al mărfurilor gajate. În
registru se înscriu condiţiile de gajare a mărfurilor şi toate actele juridice, care contribuie la
modificarea inventarului (contractele prin care mărfurile sunt înstrăinate şi contractele prin care
se achiziţionează mărfurile) şi a formei naturale, inclusiv procesul de prelucrare din ziua ultimei
operaţiuni sau a ultimului act juridic. Art. 459 alin. 4 al Codului civil prevede înregistrarea
acestor operaţiuni în registrul gajului. Se are în vedere un registru intern şi nu un registru public
în sensul celor reglementate la art. 470 al Codului civil. Dacă s-ar avea în vedere un registru
public, înregistrarea într-un asemenea registru ar fi dificil de realizat şi ar spori costurile
debitorului gajist, fără însă a spori şi garanţiile creditorului gajist. Este suficient pentru debitorul
gajist să ţină un registru, din care să se poată cu uşurinţă urmări toate operaţiunile care au avut
drept obiect mărfurile înregistrate.
Între un gaj constituit asupra unui stoc de mărfuri, inclusiv asupra mărfurilor viitoare, şi
un gaj constituit asupra unor anumite bunuri individualizare generic din acelaşi stoc, are
prioritate gajul care a fost înregistrat primul.
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3.3 Particularităţile gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii
ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe
Obligaţia emitentului de achitare a dobînzii şi a valorii nominale a obligaţiunilor către
deţinătorii de obligaţiuni emise de către emitent poate fi garantată cu gaj la momentul emisiei
acestor obligaţiuni (art. 26/1 al Legii cu privire la gaj). Gajul pentru garantarea obligaţiei de plată
poate fi constituit asupra bunurilor emitentului sau asupra bunurilor unui debitor gajist terţ.
Creditorii gajişti sunt deţinătorii de obligaţiuni acoperite. Gajul asupra obligaţiei garantează plata
dobîzilor şi valorii nominale ale obligaţiunii, precum şi cheltuielile deţinătorului necesare
exercitării dreptului de gaj. Gajul nu garantează plata penalităţilor pentru întîrziere, dacă nu este
prevăzut altfel.
Deţinătorii obligaţiunilor acoperite, cărora la data expirării termenului de circulaţie a
obligaţiunilor nu le-au fost plătite valoarea nominală a obligaţiunilor şi dobînzile prevăzute, pot
să-şi exercite drepturile de gaj în conformitate cu prevederile Legii cu privire la gaj. Lista
deţinătorilor de obligaţiuni acoperite la momentul expirării termenului de circulaţie a
obligaţiunilor este întocmită de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care
ţine registrul deţinătorilor de obligaţiuni al emitentului. Executarea silită se efectuează faţă de
toţi deţinătorii de obligaţiuni acoperite, conform listei. Scadenţa obligaţiunilor este stabilită în
prospectul ofertei publice şi/sau în hotărîrea de emisiune a obligaţiunilor. Dacă la scadenţă, toate
obligaţiunile acoperite au fost răscumpărate de către emitent, nimeni nu poate exercita dreptul de
gaj.
Art. 26/1 al Legii cu privire la gaj nu prevede exercitarea dreptului de gaj în cazul
neexecutării la scadenţă a obligaţiei de plată a dobînzii, dacă plata dobînzii este scadenta la o
dată anterioară expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor (stingerii obligaţiunii).
Temei pentru înregistrarea gajului pentru garantarea obligaţiei de plată dobînzii şi valorii
nominative a obligaţiunii de către a emitentului obligaţiunilor în registrul respectiv este actul
unilateral al emitentului (hotărîrea emitentului). Gajul se consideră constituit din momentul
înregistrării în registru, dar se ataşează de bunurile gajate la momentul transmiterii obligaţiunilor
acoperite către deţinători.
Radierea gajului constituit pentru garantarea obligaţiei emitentului de achitare a dobînzii
şi a valorii nominale a obligaţiunilor din registrul respectiv are loc în temeiul hotărîrii Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) sau a hotărîrii instanţei judecătoreşti. De asemenea, temei
pentru radiere serveşte hotărîrea privind declararea emisiunii de obligaţiuni neefectuate sau
nevalabile, dacă plasarea obligaţiunilor nu a avut loc.
Pe perioada de circulaţie a obligaţiunilor acoperite, gajul constituit nu poate fi radiat din
registrul gajului.
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3.4 Particularităţile gajului asupra valorilor mobiliare, titlurilor de credit, titlurilor
negociabile
O valoare mobiliară (un titlu financiar) poate fi un titlu de proprietate (de exemplu, o
acţiune) sau o creanţă (de exemplu, o obligaţiune) cu drepturi şi caracteristici standardizate.
Valorile mobiliare nematerializate se gajează prin înscrierea în registrul respectiv,
prevăzut în art. 7 al Legii gajului şi art. 470 al Codului civil. Conform legislaţiei curente, valorile
mobiliare se emit în formă nematerializată, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale
ale persoanelor înregistrate în registrul deţinătorilor de valori mobiliare (a se vedea Legea cu
privire la piaţa valorilor mobiliare şi Legea privind piaţa de capital). În calitate de valori
mobiliare, obligaţiunile pot fi acoperite (garantate) cu gaj chiar din momentul emisiei lor
(obligaţiuni cu acoperire). CNPF elaborează reguli tehnice privind înregistrarea gajului asupra
valorilor mobiliare emise de către societăţile comerciale din Republica Moldova.
Drepturile conferite de către acţiuni, cum ar fi dreptul de participa la adunarea generală,
de a vota, de a înainta candidaţi pentru consiliul societăţii şi pentru alte organe ale societăţii pe
acţiuni, de a solicita documente, de a acţiona în judecată sunt exercitate de acţionar, fără ca
creditorul gajist să aibă un drept de înrâurire asupra acestor drepturi.
Grevarea cu gaj a valorilor mobiliare materializate, a titlurilor reprezentative de bunuri,
inclusiv a certificatelor de depozit şi conosamentelor, a cecurilor şi biletelor la ordin şi altor
asemenea titluri, se perfectează, de regulă, prin remiterea titlului către creditorul gajist sau către
un terţ numit sau agreat de către creditorul gajist. Cu privire la perfectarea (constituirea) gajului
asupra titlurilor respective se aplică şi regulile specifice amanetului (gajului cu deposedare), în
măsura în care regulile speciale cu privire la gajul titlurilor respective nu prevăd altceva (a se
vedea art. 22 al Legii cu privire la gaj).
Gajul constituit asupra titlurilor de valoare, care confirmă dreptul asupra unor anumite
bunuri (titluri reprezentative ale bunurilor), se extinde de drept şi asupra bunurilor respective
(art. 460 alin. 2 al Codului civil). De exemplu, gajul constituit asupra unui warant se extinde şi
asupra mărfurilor respective înmagazinate în doc sau în antrepozit.
Conform art. 73 al Legii cambiei, debitorul gajist este deţinătorul cambiei, iar creditorul
gajist este banca comercială. Pentru constituirea gajului asupra cambiei, cambia trebuie remisă
creditorului, care înscrie pe cambie o menţiune cu privire la gaj. Grevarea cu gaj a cambiilor are
lor prin transmiterea lor în posesiunea creditorului şi girare (art. 73 al Legii cambiei). În
procedura de constituire a gajului, instituţia financiară poate solicita deţinătorului cambiei să-i
prezinte documente care să confirme caracterul de marfă al cambiei.
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Temei de constituire a gajului asupra valorilor mobiliare şi altor titluri este contractul în
scris sau actul unilateral scris al debitorului gajist. Gajul legal poate fi constituit asupra valorilor
mobiliare şi a altor titluri.
3.5 Particularităţile gajului drepturilor patrimoniale
Drepturile reale şi drepturile de creanţă pot forma obiectul unui drept de gaj (art. 457 alin.
1 al Codului civil şi art. 8 alin. 1 al Legii cu privire la gaj).
Drepturi de proprietate intelectuală: Pentru condiţiile grevării cu gaj a drepturilor
patrimoniale (nu şi drepturile personale) în calitate de component al dreptului de autor, a se
vedea Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe. Constituirea dreptului de gaj asupra
unei mărci înregistrate trebuie să corespundă condiţiilor stabilite de Legea privind protecţia
mărcilor şi Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate . Pentru condiţiile grevării cu drept de gaj a drepturilor de
invenţie confirmate prin brevet, a se vedea Legea privind protecţia invenţiilor. În ceea ce priveşte
condiţiile grevării cu drept de gaj a drepturilor patrimoniale ale titularilor certificatului asupra
desenului sau modelului industrial, vezi Legea privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale. Condiţiile specifice şi modul de înregistrare, modificare, radiere a dreptului de gaj
asupra drepturilor patrimoniale ce fac obiectul proprietăţii intelectuale sunt reglementate prin
Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţa, gaj si franchising referitoare
la obiectele de proprietate industriala aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011
(MO Nr. 135-138 din 19.08.2011).
Drepturi reale: Gajul poate fi constituit asupra unui anumit drept real. În cazul în care
gajul grevează dreptul de proprietate, este grevat cu gaj lucrul (bunul) asupra căruia se extinde
dreptul de proprietate. Ipoteca poate fi constituită asupra dreptului de superficie. Dacă şi în
măsura în care dreptul de uzufruct poate fi înstrăinat, el poate fi grevat cu gaj.
Drepturi de creanţă: Un drept de creanţă poate servi în calitate de obiect al gajului. În
condiţiile legislaţiei cu privire la gaj, în cazul în care dreptul de creanţă constituie obiectul
dreptului de gaj, exercitarea de către creditorul gajist a dreptului de gaj (în cazul neexecutării sau
executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate cu drept de gaj) cade sub incidenţa
dispoziţiilor generale privind urmărirea bunurile mobile. Totuşi, dat fiind specificul obiectului
gajului (care este un drept de creanţă), se impun anumite particularităţi la momentul exercitării
dreptului de gaj care grevează un drept de creanţă.
Gajul asupra unui drept de creanţă pentru a cărui cesiune este suficient un contract de
cesiune poate fi în mod valabil constituit numai acordul expres la debitorului gajist cu privire la
constituirea gajului (art. 468 alin. 4 al Codului civil). Acordul expres este o clauză esenţială a
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contractului de gaj în cazul gajării bunurilor ori drepturilor reale sau drepturilor de proprietate
intelectuală. De asemenea, acordul expres al debitorului gajist este o clauză esenţială şi a
contractului de gaj în temeiul căruia se constituie un gaj asupra unui drept de creanţă.
La cesiunea creanţei garantate cu ipotecă, acordul debitorului ipotecar nu este necesar,
dacă dreptul de cesiune este prevăzut în contractul de ipotecă (art. 27 al Legii cu privire la
ipotecă).
Un drept de gaj sau de ipotecă poate, la rândul lui, fi obiect al unei drept de gaj, deci
asupra unui drept de gaj sau ipotecă se poate constitui un gaj. Gajul constituit asupra unui drept
de gaj sau ipotecă trebuie înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile.
3.6 Particularităţile gajului asupra întreprinderii în calitate de complex patrimonial
unic
Particularităţile gajului asupra întreprinderii sunt reglementate de art. 27–31 ale Legii cu
privire la gaj. Prevederile art. art. 817–822 ale Codului civil cu privire la vînzarea-cumpărarea
întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic se pot aplica în mod corespunzător. De
asemenea, prin analogie se pot aplica şi prevederile art. 129 al Legii insolvabilităţii.
Un complex patrimonial format dintr-o universalitate de bunuri corporale şi incorporale
care poate fi exploatat separat şi care este necesar pentru asigurarea unui ciclu închis de
producţie, prestare de servicii sau executare de lucrări poate fi denumit ca întreprindere.
Întreprinderea astfel definită este un obiect cu privire la care pot fi stabilite drepturi şi obligaţii
civile şi nu un subiect de drept. Gajul asupra întreprinderii se extinde asupra tuturor bunurilor
necesare funcţionării acesteia sau asupra unei părţi din bunurile ei, care ar permite
cumpărătorului să asigure continuitatea funcţionării întreprinderii (art. 27 al Legii cu privire la
gaj). Într-o altă definiţie legală (art. 455 alin. 3 lit. b) al Codului civil), „ipoteca de întreprinzător
– gajul întreprinderii, care se extinde asupra întregului ei patrimoniu, inclusiv asupra fondurilor
fixe şi circulante, asupra altor bunuri şi drepturi patrimoniale reflectate în bilanţul întreprinderii,
dacă legea sau contractul nu prevede altfel”. În cazul în care creditorul gajist îşi va exercita
drepturile de gaj, bunurile grevate prin ipoteca de întreprinzător ar putea trece în mîinile unui alt
proprietar. Bunurile grevate trebuie să poată funcţiona separat de bunurile negrevate cu gaj ale
întreprinderii.
În conformitate cu art. 470 alin. 2 lit. b al Codului civil, gajul de întreprinzător se
înregistrează la biroul notarial în a cărui rază teritorială se află întreprinderea. În practică,
funcţionarea unui astfel de mecanism a înregistrării ipotecii de întreprinzător ar putea să se
lovească de cîteva dificultăţi. În primul rînd, o întreprindere se poate află în raza teritorială a mai
multor birouri notariale şi deci va fi dificil sau imposibil de verificat, dacă a fost sau nu
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înregistrată o ipotecă de întreprinzător. În al doilea rînd, asupra bunurilor grevate cu ipotecă de
întreprinzător ar putea să existe un drept de gaj înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile
sau în Registrul bunurilor imobile. De aceea, în practică, gajul de întreprinzător se înregistrează
în Registrul gajului bunurilor mobile de către notarul în a cărui rază teritorială se află
întreprinderea. În cazul în care gajul de întreprinzător se extinde şi asupra unor bunuri a căror
grevare cu gaj trebuie înregistrată în alte registre enumerate la art. 470 al Codului civil sau art. 7
al Legii cu privire la gaj, ea urmează a fi înregistrată în fiecare din aceste registre cu privire la
acele bunuri, făcîndu-se menţiunea „gaj de întreprinzător” în fiecare din acele registre. Această
soluţie practică are temeiul juridic în dispoziţiile art. 29 alin. 1 propoziţia 2 al Legii cu privire la
gaj.
În cazul în care părţile contractului de gaj prevăd restricţii asupra dreptului de dispoziţie a
bunurilor grevate prin gajul de întreprinzător, acestea nu trebuie să cuprindă producţia, mărfurile,
materia primă, etc. De asemenea, restricţiile contractuale nu trebuie să afecteze capacitatea
societăţii comerciale sau a întreprinzătorului, căreia/căruia îi aparţine întreprinderea, de a
menţine bunurile grevate în stare funcţională, de producere sau livrare a serviciilor.
3.7 Particularităţile amanetării (gaului cu deposedare) bunurilor
Particularităţile amantului (gajului cu deposedare) sunt reglementate de prevederile art.
20–23 ale Legii cu privire la gaj. Gajul cu deposedare (amanetul) se constituie prin remiterea
lucrului sau titlului către creditor sau, în cazul în care lucrul sau titlul se află la creditor, prin
menţinerea posesiunii creditorului, cu consimţământul debitorului gajist, în scopul garantării
creanţei. Dacă titlul negociabil se transmite prin andosare sau prin tradiţiune, remiterea bunului
către creditor are loc prin andosare sau, după caz, prin tradiţiune. Amanetul este făcut public
(publicitatea) şi deci este opozabil terţilor prin faptul posesiunii de către creditor a lucrului sau
titlului. Publicitatea determină gradul de prioritate a amanetului în conformitate cu art. 481 al
Codului civil. Amanetul există numai atâta timp cât posesiunea exercitată de creditor este
continuă. Posesiunea lucrului rămîne continuă chiar dacă exercitarea posesiunii este împiedicată
de un terţ, fără consimţământul creditorului, sau chiar dacă exercitarea posesiunii este întreruptă,
temporar, prin remiterea lucrului sau a titlului către debitorul gajist sau către un terţ pentru a-l
evalua, repara, transforma ori ameliora. Creditorul gajist care este împiedicat să deţină lucrul
poate revendica bunul de la persoana care-l deţine, afară numai dacă această împiedicare rezultă
din exerciţiul de către un alt creditor a drepturilor rezultând dintr-un gaj (amanet). Creditorul
poate, cu acordul debitorului gajist, exercita posesiunea sa prin intermediul unui terţ, însă
posesiunea exercitată de terţ nu asigură opozabilitatea gajului decît din momentul în care a primit
înscrisul constatator al amanetului. Creditorul gajist este obligat să elibereze, la cererea
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debitorului gajist, o recipisă cu privire la caracterul şi, în măsura în care este posibil, la mărimea
obligaţiei, executarea căreia este garantată de bunul amanetat.
Amanetul care grevează bunurile reprezentate printr-un conosament (bill of lading) sau
printr-un alt titlu negociabil ori asupra creanţelor este opozabil (deci este constituit) celorlalţi
creditori ai debitorului îndată ce creditorul a executat prestaţia sa, dacă titlul îi este remis în
următoarele zece zile. Dacă titlul este negociabil prin andosare şi remitere sau numai prin
remitere, transmiterea lui către creditorul gajist are loc prin andosare şi remitere sau numai prin
remitere.
În cazul în care creditorului gajist i-a fost predat un bun, care nu este proprietatea
debitorului gajist, asupra dobîndirii dreptului de amanet se aplică în mod corespunzător
dispoziţiile cu privire la dobîndirea cu bună credinţă. În cazul în care bunul amanetat este grevat
cu un drept al unui terţ, amanetul are prioritate faţă de acest drept, cu excepţia cazului în care
creditorul gajist nu a fost de bună credinţă în momentul constituirii amanetului în ceea ce
priveşte acest drept. Astfel, în cazul în care bunul amanetat este grevat de un gaj fără deposedare
(gaj înregistrat), creditorul gajist nu se consideră de bună credinţă, deoarece el trebuia şi putea să
se informeze la registru în privinţa existenţei gajului înregistrat.
În cazul în care creditorul gajist nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile ce îi
revin cu privire la conservarea şi întreţinerea corespunzătoare a bunului amanetat, debitorul are
dreptul la satisfacerea creanţei şi restituirea acestui obiect sau poate să solicite predare bunului
unui terţ pe cheltuiala creditorului gajist. În cazul în care există pericolul dispariţiei bunului sau a
diminuării apreciabile a valorii acestuia, debitorul poate solicita restituirea bunului, dar trebuie să
ofere un alt mijloc de garantare a creanţei. Dacă debitorul nu oferă creditorului gajist o altă
garanţie într-un termen stabilit de ultimul, atunci creditorul gajist are dreptul să valorifice
obiectul amanetat. În dependenţă de circumstanţe, valorificarea bunului trebuie făcută la
momentul şi de o maniera, care ar rezulta în obţinerea valorii maxime. Valorificarea bunului se
va face în condiţiile dispoziţiilor cu privire la valorificarea bunului gajat. Dacă bunul este vîndut,
suma de bani rezultată din vînzare (adică produsul) înlocuieşte obiectul amanetului şi va fi
păstrată pînă la expirarea termenului contractului efectuîndu-se totodată compensarea
corespunzătoare.
Creditorul gajist răspunde pentru pierderea completă sau parţială sau pentru deteriorarea
totală sau parţială a obiectului amanetului în măsura în care nu poate dovedi că, conform
dispoziţiilor Codului civil şi a Legii cu privire la gaj este eliberat de răspundere pentru
neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor. Creditorul gajist nu răspunde pentru pierderea sau
deteriorarea bunului gajat, survenită în urma unei circumstanţe de forţă majoră sau rezultată din
maturarea bunului, perisabilitatea lui sau din utilizarea lui normală şi autorizată. În cazul în care
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obiectul amanetării s-a deteriorat din vina creditorului gajist, astfel încît nu mai poate fi folosit
conform destinaţiei sale directe, debitorul gajist are dreptul să renunţe la acest bun şi să solicite
repararea prejudiciului.
Creditorul gajist trebuie să facă toate actele necesare conservării şi întreţinerii bunului pe
care îl are în posesie. Debitorul gajist este obligat să ramburseze creditorului cheltuielile
necesare făcute de acesta pentru conservarea şi întreţinerea bunului. În cazul în care creditorul
gajist efectuează alte cheltuieli decît cheltuielile necesare făcute de acesta pentru conservarea şi
întreţinerea bunului amanetat, obligaţia debitorului gajist de acoperire a cheltuielilor se
reglementează conform dispoziţiilor Codului civil referitoare la gestiunea de afaceri.
Creditorul gajist nu are dreptul să folosească obiectul amanetat, în măsura în care
contractul nu prevede altceva. Creditorul gajist, care foloseşte bunul amanetat cu acordul
debitorului trebuie să prezinte debitorului gajist o dare de seamă. Dacă contractul nu prevede
altceva, cîştigul obţinut din utilizarea bunului se foloseşte pentru achitarea cheltuielilor,
dobînzilor şi a capitalului creanţei, în ordinea descrisă aici.
În cazul cesiunii creanţei garantate prin amanet, noul creditor preia amanetul. El poate
pretinde fostului creditor gajist transferarea posesiei obiectului amanetului. Dreptul de amanet se
stinge dacă la cesiunea creanţei s-a convenit că dreptul de amanet nu trebuie transmis. Nu este
posibilă transferarea dreptului de amanet fără creanţa garantată.
Pe lîngă temeiurile menţionate la art. 495 al Codului civil şi a art. 80 al Legii cu privire la
gaj, dreptul de amanet se stinge atunci cînd creditorul gajist pierde dreptul de posesie asupra
bunului şi nu poate pretinde bunul sau cînd creditorul gajist restituie debitorului bunul amanetat
(în acest ultim caz, excepţie face cazul în care bunul amanetat este remis debitorului gajist sau
unui terţ în scopul evaluării, reparării, transformării sau ameliorării lui).
În cazul în care amanetul se stinge, creditorul gajist trebuie să restituie debitorului
obiectul amanetului. Creditorul gajist are dreptul să ia bunurile cu care a dotat obiectul
amanetului, dacă acestea pot fi separate fără a deteriora bunul.
Particularităţile amanetării bunurilor la casele de amanet (lombard) sunt reglementate de
către art. 458 al Codului civil. Lombardul este un împrumutător de bani. Lombardul împrumută
bani contra constituirii unui amanet asupra bunurilor personale ale unui debitor gajist, deci ale
unui consumator, nu şi asupra bunurilor care fac obiectul activităţii de întreprinzător. Amanetul
bunurilor la casele de amanet (lombard) se constituie prin emiterea unei chitanţe de lombard,
care este transmisă debitorului gajist. Regulile de emitere şi circulaţie a chitanţelor de lombard
sunt stabilite prin Regulamentul cu privire la cu privire la modul de organizare şi funcţionare a
caselor de amanet (lombardurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28.03.95 (MO
nr. 23 din 27.04.1995).
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4. Gajul asupra bunurilor viitoare
Obiectul gajului pot constitui bunurile viitoare (art. 206 alin. 3 al Codului Civil), dacă
legea nu conţine o prevedere contrară.
Bunurile care vor fi dobândite/produse în viitor de către debitorul gajist pot constitui
obiectul gajului (art. 206(3) Codul civil). Astfel, recolta agricolă viitoare, inclusiv cea ce se va
recolta de pe pomi fructiferi, viţa de vie, tufari, etc., copacii pentru lemn, mineralele care
urmează să fie extrase, animalele nenăscute. Aceste bunuri pot face doar obiectul unui gaj
convenţional (născut în temeiul unui contract). Chiar dacă un gaj asupra unor bunuri viitoare a
fost înregistrat, dreptul de gaj se va ataşa bunului dat doar la momentul în care debitorul gajist va
dobîndi proprietatea asupra bunului. Ordinea de preferinţă se stabileşte în dependenţă de
momentul publicităţii dreptului de gaj asupra bunurilor viitoare şi nu din momentul dobîndirii
proprietăţii de către debitorul gajist.
Construcţiile capitale viitoare, care se vor situa pe terenul asupra căruia a fost constituit o
ipotecă, vor fi de plin drept grevate de ipotecă (art. 46 al Legii cu privire la ipotecă), dacă părţile
contractului de ipotecă nu au prevăzut o clauză de neextindere sau o altă clauză similară în
contract. De asemenea, extinderea de drept a gajului terenului asupra construcţiilor capitale
viitoare nu va avea efect, dacă construcţiile sunt proprietatea altei persoane decît proprietarul
terenului.
În temeiul art.47, 48 din Legea cu privire la ipotecă în cazul ipotecării unei construcţii,
ipoteca se extinde şi asupra terenului pe care este amplasată aceasta dacă proprietar al terenului
este debitorul ipotecar.
Dacă terenul respectiv aparţine unui terţ şi a fost transmis debitorului ipotecar în
folosinţă, după executarea dreptului de ipotecă noul proprietar al construcţiei se subrogă în
drepturile şi obligaţiile debitorului ipotecar, conform actului juridic prin care sînt stabilite
condiţiile folosinţei.
Proprietarul unei construcţii viitoare sau nefinisate, divizată sau nu în încăperi izolate,
poate institui ipoteca asupra acesteia dacă construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în
Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor imobile.
În cazul în care construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în formă de
condominiu, ipoteca nu se instituie asupra întregii construcţii. Ipoteca poate fi instituită numai
asupra încăperilor izolate în cadrul acesteia.
Proprietarul unei încăperi izolate din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate poate
institui ipoteca asupra acesteia dacă respectiva încăpere izolată este înregistrată în Registrul
bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor imobile.
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În cazul în care o încăpere izolată din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate este
ipotecată, la transferul dreptului de proprietate asupra acesteia părţile contractului de ipotecă pot
conveni asupra radierii ipotecii sau modificării contractului de ipotecă, noul proprietar fiind în
drept să instituie o nouă ipotecă asupra încăperii respective.

5. Temeiul constituirii dreptului de gaj
Temei juridic pentru constituirea gajului este de regulă (1) contractul (art. 466 al Codului
civil; art. 6 al Legii cu privire la ipotecă). În cazul gajului legal, temei pentru constituirea gajului
servesc (2) prevederile legale sau (3) dispoziţia unei hotărîrii judecătoreşti (art. 467 al Codului
civil). Temei pentru constituirea gajului poate fi şi (4) actul unilateral al debitorului (art. 26/1 al
Legii cu privire la gaj).
Gajul nu poate fi constituit prin efectul direct al contractului, dacă legea nu prevede altfel.
Contractul, actul unilateral şi legea sunt temeiuri de constituire. Constituirea are loc însă la
momentul înregistrării, în cazul gajului fără deposedare şi ipotecii, sau la momentul transmiterii
bunului către creditor, în cazul gajului cu deposedare. Dacă nu a fost constituit, gajul nu există şi
creditorul care a încheiat un contract de gaj cu debitorul nu este altceva decît un creditor
chirografar (ordinar). La fel, creditorii care în baza legii au dreptul la constituirea gajului legal,
devin creditori gajişti doar în cazul în care au săvîrşit toate formalităţile de constituire
(înregistrare). Lipsa temeiului atrage după sine nulitatea dreptului de gaj dacă acesta a fost
constituit.
În cazul în care, însă, legea prevede constituirea gajului prin efectul direct al contractului,
gajul este constituit şi este valabil între debitorul gajist şi creditorul gajist. Gajul astfel constituit
nu este valabil şi nici opozabil faţă de terţi. Gajul constituit prin efectul direct al contractului
este, faţă de terţi, valabil şi le este opozabil doar din momentul înregistrării lui în registrul
prevăzut de lege. În orice caz, gradul de prioritatea asupra gajului se stabileşte întotdeauna în
dependenţă de înregistrarea în registrul respectiv şi anume în dependenţă de momentul în timp al
înregistrării gajului.
(1) Contractul de gaj (art. 468 al Codului civil) se încheie între creditorul creanţei
garantate şi proprietarul bunului (sau titularul unui drept real care îi dă acestuia dreptul de a
înstrăina bunul) asupra căruia se constituie dreptul de gaj. Contractul de gaj este un contract
accesoriu, unilateral, real (în cazul amanetului) sau consensual (în cazul gajului fără deposedare).
Contractul de gaj fără deposedare trebuie să fie încheiat în formă scrisă. Contractul de gaj se
încheie în formă autentică atunci cînd transmiterea proprietăţii bunului asupra căruia se
constituie un drept de gaj trebuie făcută în formă autentică. Forma contractului de gaj nu
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dependente de forma actului juridic care dă naştere obligaţiei garantate. Trebuie încheiate în
formă autentică următoarele contracte de gaj:
- ipoteca (art. 468 alin. 2 al Codului civil; art. 11 al Legii cu privire la ipotecă), inclusiv
ipoteca asupra uzufructului (art.369 alin. 2 al Codului civil) şi superficiei (art. 443 alin. 4 al
Codului civil).
- gajul de întreprinzător (art. 27 al Legii cu privire la gaj), dacă în componenţa obiectului
grevat sunt imobile sau alte bunuri transmisibile prin act în formă autentică;
- gajul părţilor sociale ale asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată (art. 152 alin. 9
coroborat cu art. 468 alin.1 ale Codului civil).
Încălcarea cerinţei faţă de forma autentică a contractului atrage nulitatea absolută a
acestuia. Dacă creditorul a executat (fie doar şi parţial) obligaţiile ce cad în sarcina lui, iar
debitorul se opune autentificării, creditorul poate cere instanţei judecătoreşti validarea
contractului de gaj (art. 213 alin. 2 al Codului civil). Contractul validat de judecată produce
efecte juridice fără a mai fi autentificat.
Contractul de ipotecă asupra unui apartament care urmează a fi construit, precum şi
asupra chiriilor sau altor venituri viitoare pe care le va produce în viitor apartamentul poate fi
încheiat odată cu contractul de creditare între trei părţi: proprietarul imobilului (care în multe
cazuri este şi antreprenorul), banca creditoare şi viitorul proprietar al apartamentului
(investitorul, cumpărătorul).
Contractul de gaj poate lua forma unui singur înscris separat sau unei clauze înserate în
contractul principal (de exemplu, în contractul de creditare). Contractul de amanet poate fi
încheiat în formă scrisă ori prin simpla transmitere a bunului. La momentul remiterii obiectului
amanetului, creditorul gajist trebuie să elibereze debitorului gajist o recipisă (chitanţă, chitanţă
de amanetare) confirmătoare.
Oricare are fi forma acestuia, contractul de gaj trebuie să conţină elementele prevăzute la
art. 468 alin. 4 al Codului civil. Acestea sunt date privind:
(a) numele (art. 28 alin. 2 al Codului civil) sau denumirea (art. 66 al Codului civil)
creditorului şi debitorului gajist. De asemenea, dacă este cazul, se indică datele cu privire la
reprezentant şi se face referire la actul de reprezentare;
(b) domiciliul (art. 30 al Codului civil) sau sediul (art.67 al Codului civil) părţilor;
(c) acordul debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului. Acordul trebuie
să fie expres şi necondiţionat şi să întrunească condiţiile de valabilitate a consimţămîntului
(art.199 al Codului civil). Practica demonstrează că este util ca o asemenea clauză să fie
redactată cu majuscule pentru a sublinia importanţa exprimării de către debitorul gajist a
acordului său expres;
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(d) tipul gajului – gaj înregistrat (fără deposedare) sau amanet (cu deposedare) (art. 455 al
Codului civil);
(e) descrierea bunului gajat, cerinţă care reiese din principiul specializării gajului. Este
recomandabil să se însereze următoarele date:
(i) în cazul bunurilor mobile corporale – denumirea bunului gajat şi categoria, tipul,
datele de înmatriculare (dacă bunul este supus înmatriculării de stat), cantitatea şi asortimentul,
locul aflării, listarea bunului (dacă este cazul) şi alte date specifice;
(ii) în cazul unei universalităţi de bunuri – denumirea, caracteristicile de gen
(individualizarea părţilor componente nu este necesară – art.24 al Legii cu privire la gaj), locul
aflării şi alte date;
(iii) în cazul creanţelor – denumirea, cuantumul creanţei, scadenţa, modalităţile ce o
afectează (dacă este cazul) şi alte date;
f) estimarea (evaluarea) bunului gajat. Părţile pot conveni ca estimarea să fie efectuată de
către un expert al creditorului gajist sau de către un expert neutru. În cazul în care nu este de
acord cu valoarea estimată, debitorul gajist este în drept să o conteste pînă la includerea datelor
în contract;
g) persoana care deţine sau are în posesie bunul gajat;
h) esenţa, scadenţa şi valoarea maximă a creanţei garantate prin gaj fără dobînzi şi
cheltuieli. În cazul efectuării modificărilor privind esenţa, scadenţa sau valoarea maximă a
creanţei garantate, acordul creditorului gajist este necesar. Modificările ulterioare a esenţei,
scadenţei şi valorii maxime a creanţei garantate efectuate în registrul unde este înregistrat gajul
de către creditorul gajist şi debitorul creanţei principale fără acordul debitorului gajsit este nulă,
iar modificările în contractul principal care aduc atingere esenţei, scadenţei şi valorii maxime a
creanţei principale nu-i pot fi opuse debitorului gajist, cu excepţia cazului cînd el le-a consimţit.
Esenţa, scadenţa şi valoarea maximă a creanţei garantate prin gaj rămîn pentru debitorul gajist
acelea pe care el le-a consimţit în contractul de gaj sau, după caz, acelea pe care le-a preluat la
momentul dobîndirii bunului gajat.
i) permiterea ori interzicerea gajului următor. În mod principial, grevarea ulterioară cu gaj
a unui bun deja grevat cu un gaj este valabilă, cu excepţia cazurilor în care printr-un contract de
gaj precedent i s-a interzis debitorului gajist să constituie un gaj ulterior asupra aceluiaşi bun (art.
480 al Codului civil).
Contractul de ipotecă trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 11 (3) al Legii cu
privire la ipotecă:
- numele (art. 28 alin. 2 al Codului civil) sau denumirea (art. 66 al Codului civil)
creditorului şi debitorului ipotecar. De asemenea, dacă este cazul, se indică datele cu privire la
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reprezentant şi se face referire la actul de reprezentare. De asemenea, dacă este cazul se indică şi
datele privitor la debitorul creanţei principale;
- domiciliul (art. 30 al Codului civil) sau sediul (art.67 al Codului civil) părţilor şi, dacă
este cazul, a debitorului creanţei principale;
- acordul debitorului ipotecar de a constitui ipoteca în favoarea creditorului. Acordul
trebuie să fie expres şi necondiţionat şi să întrunească condiţiile de valabilitate a
consimţămîntului (art.199 al Codului civil). Practica demonstrează că este util ca o asemenea
clauză să fie redactată cu majuscule pentru a sublinia importanţa exprimării de către debitorul
gajist a acordului său expres;
- determinarea (descrierea) bunului ipotecat, cerinţă care reiese din principiul specializării
ipotecii. Este recomandabil să se însereze următoarele date:
(i) denumirea bunului ipotecat;
(ii) destinaţia bunului ipotecat (este preferabil a se conduce de nomenclatorul utilizat de
oficiile cadastrale teritoriale ale Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru);
(iii) adresa (localitatea, strada şi codul poştal), etajul (dacă este cazul);
(iv) componenţa, structura şi suprafaţa imobilului;
(v) numărul cadastral;
(vi) data înregistrării dreptului de proprietate a debitorului ipotecar (dacă nu este un bun
viitor);
(vii) alte date;
- persoana care are în posesie sau folosinţă bunul ipotecat;
- natura, esenţa, scadenţa şi valoarea de bază a creanţei garantate prin ipotecă fără dobînzi
şi cheltuieli. De asemenea trebuie prevăzut modul de determinare a cheltuielilor şi dobînzilor
garantate prin ipotecă. În cazul efectuării modificărilor privind esenţa, scadenţa, valoarea de
bază, cheltuielile şi dobînzile a creanţei garantate, acordul creditorului ipotecar este necesar.
Modificările ulterioare a esenţei, scadenţei şi valorii de bază, a cheltuielilor şi dobînzilor creanţei
garantate fără acordul debitorului ipotecar sunt nule, iar modificările în contractul principal care
aduc atingere naturii, esenţei, scadenţei, valorii de bază, cheltuielilor şi dobînzilor creanţei
principale nu-i pot fi opuse debitorului ipotecar decît dacă el le-a consimţit. Natura, esenţa,
scadenţa, valoarea de bază, cheltuielile şi dobînzile creanţei garantate prin ipotecă rămîn pentru
debitorul ipotecar acelea pe care el le-a consimţit în contractul de ipotecă sau, după caz, acelea
pe care le-a preluat la momentul dobîndirii bunului ipotecat.
- valoarea de piaţă şi valoarea de înlocuire a bunului ipotecat. Valoarea de piaţă şi
valoarea de înlocuire trebuie să fie stabilite în raportul de evaluare şi efectuate de către un
evaluator (expert) neutru şi calificat, în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare.
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În cazul în care nu este de acord cu estimările valorii efectuate de către evaluator pînă la
încheierea contractului de ipotecă;
- permiterea ori interzicerea ipotecii ulterioare. În mod principial, grevarea ulterioară cu
ipotecă a unui bun deja grevat cu un ipotecă este valabilă (art. 17 al Legii cu privire la gaj).
Totuşi, în cazul în care printr-un contract de ipotecă precedent s-a interzis debitorului ipotecar să
constituie o ipotecă ulterioară asupra aceluiaşi bun, debitorul gajist este obligat de acest contract
(art. 17(3) al Legii cu privire la ipotecă).
Nerespectarea lor poate cauza nulitatea contractului de gaj.
Pe lîngă aceste clauze obligatorii, contractul de gaj sau de ipotecă poate conţine şi alte
clauze esenţiale la alegerea părţilor contractului de gaj/contractului de ipotecă. Următoarele
clauze ar putea fi relevante pentru părţile contractului de gaj:
- declaraţia unilaterală a debitorului gajist care prin care acesta confirmă că este
proprietar al bunului (sau titular al dreptului) asupra căruia se constituie un gaj şi că drepturile lui
nu sunt contestate sau viciate;
- clauza cu privire suportarea cheltuielilor aferente constituirii gajului sau amanetului şi
autentificării contractului de gaj;
- clauza cu privire la măsurile de conservare a substanţei bunului gajat, măsurile de
păstrare şi întreţinere a bunului;
- clauza cu privire la obligaţia debitorului gajist de a prezenta rapoarte periodice cu
privire la situaţia bunului gajat şi de a informa creditorul gajist cu privire la orice fapte şi
evenimente care pot aduce atingere integrităţii bunului gajat sau acte ale terţilor sau autorităţilor
publice privind bunul gajat;
- clauza cu privire la modul de inspectare şi controlare a bunului gajat;
- clauza cu privire la asigurarea bunului gajat (art. 465 al Codului civil; art. 22 al Legii cu
privire la ipotecă);
- clauza cu privire la gestionarul bunului gajat şi limitele împuternicirilor acordate
acestuia (vezi art. 55 al Legii cu privire la gaj).
(2) Prevederile care pot constitui temei pentru constituirea gajului legal (cu deposedare
sau fără deposedare) sunt dispoziţiile art. 467 al Codului civil; art. 32 – 36 ale Legii cu privire la
gaj; art. 6 al Legii cu privire la ipotecă. Gajul legal poate fi constituit cu privire la garantarea
creanţelor prevăzute în mod expres în dispoziţiile susnumite.
Dispoziţiile privind gajul legal trebuie interpretate literal şi nu extensiv. Astfel, gajul
legal nu poate fi constituit asupra valorilor mobiliare nominative, deoarece în conformitate cu
art. 460 alin. 1 al Codului civil şi art. 28 alin. 1 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare,
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drept temei pentru gajarea valorilor mobiliare nominative serveşte contractul de gaj încheiat în
scris.
(3) Hotărîrile judecătoreşti definitive şi executorii cu privire la încasarea unei sume de
bani pot servi temei de constituire a gajului legal (art. 467 lit. c) al Codului civil şi art. 34 al
Legii cu privire la gaj).
(4) Actul unilateral al debitorului (art. 26/1 al Legii cu privire la gaj) poate servi temei
pentru constituirea gajului în cazul emisiunii de obligaţiuni acoperite de către o societate
comercială din Republica Moldova. Gajul se constituie în temeiul hotărîrii societăţii, care se
ataşează cererii de înregistrare a gajului asupra obligaţiunilor, care vor fi emise ulterior, conform
prospectului.
6. Constituirea (naşterea) şi opozabilitatea dreptului de gaj
Legea face distincţie între constituirea (naşterea) gajului, opozabilitatea gajului faţă de
terţi şi gradul de prioritate al gajului faţă de alţi creditori gajişti. Constituirea gajului este
condiţionată de publicitatea gajului, cu excepţiile prevăzute de lege, cînd constituirea are loc din
momentul încheierii contractului. Atunci cînd legea prevede constituirea gajului de la momentul
publicităţii gajului, publicitatea dreptului de gaj nu este o condiţie de fond a constituirii dreptului
de gaj, ci o condiţie de formă a publicităţii necesară pentru constituirea gajului. Atunci cînd legea
prevede constituirea gajului de la momentul încheierii contractului, gajul este valabil între părţile
contractului de la momentul intrării în vigoare a contractului, nu de la momentul publicităţii
gajului. Opozabilitatea gajului faţă de oricare persoane terţe este valabilă din momentul
publicităţii gajului. Gradul de prioritate al gajului faţă de alte gajuri sau drepturi al altor creditori
apare din momentul publicităţii gajului.
Forma publicităţii dreptului de gaj depinde de tipul gajului. Publicitatea gajul fără
deposedare (gajul înregistrat) (1) se realizează prin înregistrarea (înscrierea, intabularea)
dreptului de gaj în registrul respectiv. Publicitatea gajului cu deposedare sau amanetului (2) se
realizează prin remiterea bunului ori titlului sau menţinerea posesiei bunului or titlului, în cazul
în care creditorul gajist are bunul în posesia sa sau în posesia unui terţ.
Aşadar, în condiţiile legislaţiei în vigoare (art. 466 al Codului civil;art. 6 al Legii cu
privire la gaj; art. 6(4) al Legii cu privire la ipotecă), publicitatea (adică înregistrarea sau
remiterea bunului/titlului) are, de regulă, atît efectul ataşării dreptului de gaj asupra bunului în
cauză, cît şi efectul opozabilităţii dreptului de gaj faţă de terţi şi efectul determinării gradului de
prioritate. Aceste prevederi se referă atît la gajul convenţional, cît şi la gajul legal. Totuşi, ca
excepţie, legislaţia cu privire la gaj prevede două situaţii în care publicitatea dreptului de gaj are
doar efectul opozabilităţii gajului şi efectul determinării gradului de prioritate, nu însă şi efectul
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ataşării dreptului de gaj asupra bunului. În primul rînd, în cazul dreptului de gaj asupra bunurilor
viitoare sau asupra bunurilor care vor intra în viitor în patrimoniul debitorului (art. 11 al Legii cu
privire la gaj; art. 7 şi 48 ale Legii cu privire la ipotecă), înregistrarea dreptului de gaj nu are
efectul ataşării dreptului de gaj asupra bunului viitor. Ataşarea dreptului de gaj asupra bunului
viitor sau care va intra în viitor în patrimoniul debitorului se produce la momentul în care
debitorul devine titularul bunului sau dreptului asupra căruia s-a constituit gajul. În al doilea
rînd, în cazul în care creditorul gajist nu a transmis pînă la momentul înregistrării dreptului de
gaj sumele de bani pe care s-a obligat să le împrumute (art. 16 al Legii cu privire la gaj),
înregistrarea dreptului de gaj nu are efectul ataşării dreptului de gaj asupra bunului (bunurilor) în
cauză. Ataşarea dreptului de gaj asupra bunului în cauză se va produce la momentul în care
debitorul gajist obţine (dobîndeşte) sumele de bani pe care creditorul s-a obligat să le transmită.
Legea poate prevedea şi alte cazuri cînd ataşarea dreptului de gaj nu se face la momentul
înregistrării gajului în registrul respectiv.
Condiţiile de publicitate a dreptului de gaj depind de tipul de gaj: (1) gaj înregistrat (gaj
fără deposedare) sau (2) amanet (art. 4 al Legii cu privire la gaj).
(1) Gajul înregistrat (gajul fără deposedare): Constituirea dreptului de gaj asupra unui bun
(drept) fără deposedarea titularului de acest bun se realizează prin înregistrare. Înregistrarea
gajului valorează publicitatea acestuia. Înregistrarea dreptului de gaj se face în registrele
enumerate în art. 470 al Codului civil, art. 7 al Legii cu privire la gaj, art. 6 (4) al Legii cu privire
la ipotecă. În calitate de registre publice, registrele în care se înregistrează gajul fără deposedare
cad sub incidenţa prevederilor Legii cu privire la registre. Cu excepţia Registrului gajului
bunurilor mobile, registrele unde se înregistrează gajul fără deposedare sunt registre publice de
evidenţă a anumitor feluri de bunuri.
În general, înregistrarea dreptului de gaj are drept obiect date privind identitatea
creditorului gajist, identitatea debitorului gajist, identitatea gestionarului gajului (dacă este
cazul), acordul expres al debitorului gajist de a constitui un drept de gaj în favoarea creditorului
gajist, descrierea detaliată a bunului gajat şi descrierea detaliată (esenţa, volumul şi scadenţa) a
creanţei care se garantează prin gaj. Fiecare registru are specificul său oglindit în regulile privind
acel registru. Condiţiile înregistrării gajului fără deposedare, efectele înregistrării şi dovada
înregistrării în fiecare dintre registrele enumerate la art. 470 al Codului civil şi art. 7 al Legi cu
privire la gaj sunt reglementate de legislaţia privind funcţionarea registrelor respective. De
asemenea se aplică şi prevederile Legii cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007 (MO
nr.70-73/314 din 25.05.2007).
Ipoteca se înregistrează (intabulează) în Registrul bunurilor imobile. Condiţiile şi
procedura înregistrării (intabulării): Condiţiile de intabulare a ipotecii sunt reglementate de art.
905

44 al Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile, iar în plan general, de către art. 496-511 ale
Codului civil. În conformitate cu aceste prevederi, ipoteca se intabulează la oficiul cadastral
teritorial în raza căruia este amplasat imobilul la cererea creditorului sau debitorului gajist. La
cerere trebuie să se anexeze contractul de ipotecă şi documentele indicate în contract. Ipoteca
trebuie intabulată doar după ce a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului sau
dreptului care se grevează cu ipotecă. Astfel, în cazul în care se încheie un contract de vînzărecumpărare în mod concomitent cu gajarea bunului care face obiectul vînzării-cumpărării, mai
întîi se înregistrează dreptul de proprietate asupra bunului sau dreptului respectiv şi apoi se
intabulează dreptul de ipotecă. Intabularea trebuie să aibă ca obiect date privind identitatea
creditorului gajist, obiectul ipotecii, valoarea (precum şi esenţa, volumul şi scadenţa) creanţei
garantate prin ipotecă sau modul şi condiţiile de determinare a valorii, interdicţia dispunerii de
bun şi/sau interdicţia grevării cu ipotecă în favoarea unui alt creditor (dacă aceasta a fost
convenită între părţi). Se poate înregistra şi ipoteca asupra bunurilor imobile viitoare (art. 44 alin.
4/1 al Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile). Data autentică a înregistrării (intabulării)
ipotecii este data primirii cererii de înregistrare (art. 37 al Legii cu privire la cadastrul bunurilor
imobile). Efecte ale înregistrării (intabulării): Înregistrarea ipotecii în Registrul bunurilor imobile
are efect constitutiv (art. 499 alin. 1 al Codului civil) (ad validatem) şi efect de opozabilitate şi de
de stabilire a gradului de preferinţă a creditorului gajist faţă alţi creditori (ad probationem) (art.
481 al Codului civil). Înregistrarea ipotecii în Registrul bunurilor imobile se dovedeşte prin
extras din Registru.
Gajul de întreprinzător se înregistrează (de fapt) în Registrul gajului bunurilor mobile de
către notarul în a cărui rază teritorială se află întreprinderea. În cazul în care ipoteca de
întreprinzător se extinde şi asupra unor bunuri a căror grevare cu gaj trebuie înregistrată în alte
registre enumerate la art. 470 al Codului civil sau art. 7 al Legii cu privire la gaj, ea urmează a fi
înregistrată în fiecare din aceste registre cu privire la acele bunuri, făcîndu-se menţiunea „gaj de
întreprinzător” în fiecare din acele registre. Această soluţie practică are temeiul juridic în
dispoziţiile art. 29 alin. 1 propoziţia 2 al Legii cu privire la gaj. Condiţiile şi procedura de
înregistrare a gajului de întreprinzător sunt, aşadar, reglementate de normele de funcţionare
specifice fiecărui tip de registru în cauză. În acelaşi fel, efectele şi dovada înregistrării se
reglementează în dependenţă de registru în cauză.
Gajul valorilor mobiliare nominative se înregistrează în Registrul deţinătorilor de valori
mobiliare nominative. Gajul valorilor mobiliare corporative se înregistrează în Registrul
deţinătorilor de valori mobiliare în temeiul cererii debitorului gajist. Gajul care asigură achitarea
obligaţiunilor de către emitent se înregistrează în temeiul cererii emitentului. Condiţiile şi
procedura înregistrării gajului valorilor mobiliare sunt prevăzute în art. 28 al Legii cu privire la
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piaţa valorilor mobiliare şi în Legea privind piaţa de capital. Reguli tehnice privind înregistrarea
gajului asupra valorilor mobiliare sunt elaborate de către CNPF. Cererea de înregistrare se
înaintează deţinătorului de Registru şi trebuie să conţină informaţia cu privire la identitatea
debitorului gajist şi a creditorului gajist, acordul expres al debitorului gajist de a constitui un gaj
în favoarea creditorului obligaţiei garantate, tipul gajului, descrierea detaliată a valorilor
mobiliare gajate (denumirea emitentului, clasa valorilor mobiliare, numărul înregistrării de stat a
valorilor mobiliare, numărul de valori mobiliare, valoarea nominală a valorilor mobiliare,
valoarea contractuală a valorilor mobiliare), esenţa, volumul şi scadenţa obligaţiei garantate prin
gaj şi valoarea ei maximă fără dobînzi şi cheltuieli, tipul gajului, interzicerea gajului următor
asupra aceloraşi valori mobiliare (dacă a fost convenită între părţi), data depunerii cererii.
Cererea trebuie să fie semnată de către debitorul gajist şi creditorul gajist. Înregistrarea gajului
asupra valorilor mobiliare are drept consecinţă interzicerea în mod automat a operaţiunilor cu
valorile mobiliare respective (pe cînd în cazul celorlalte registre, interdicţia poate opera doar
dacă este solicitată în mod expres de către creditorul gajsit). Efectele juridice ale înregistrării:
Înregistrarea gajului asupra valorilor mobiliare poate avea, în dependenţă de prevederile legale,
fie efect constitutiv, fie doar efect de opozabilitate şi efect de stabilire a gradului de prioritate a
creditorului gajist asupra titlului gajat. Dovada înregistrării gajului asupra valorilor mobiliare se
face prin extras din Registru. Cu privire la gajarea valorilor mobiliare nominative se aplică şi
prevederile art. 460 al Codului civil.
Gajul valorilor mobiliare ale statului se înregistrează în Registrul deţinătorilor de valori
mobiliare ale statului. Valorile mobiliare ale statului sunt reglementate prin Legea privind datoria
de stat şi garanţiile de stat, ele fiind o formă a datoriei de stat. Valorile mobiliare ale statului
prezintă contracte de împrumut încheiate între Republica Moldova, în calitate de debitor, şi
persoane fizice şi juridice, în calitate de creditori. Valorile mobiliare de stat sunt de termen scurt
(un an), mediu (de la unul la cinci ani) şi lung (cinci şi mai mulţi ani). Emitent al valorilor
mobiliare de stat este Ministerul Finanţelor (art. 15 al Legii privind datoria de stat şi garanţiile de
stat). Deţinători ai valorilor mobiliare de stat sunt persoanele fizice şi juridice care au cumpărat
valori mobiliare ale statului. Banca Naţională a Moldovei ţine Registrul deţinătorilor de valori
mobiliare ale statului. Condiţiile şi procedura înregistrării gajului valorilor mobiliare de stat sunt
reglementate prin Legea privind datoria de stat şi garanţiile de stat şi Regulamentului cu privire
la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie a BNM nr. 9/08 din 02.02.96 (MO nr.26-27 din 02.05.1996).
Dovada înregistrării se face prin extras din Registru.
Gajul drepturilor de proprietate intelectuală se înregistrează în registrele corespunzătoare
ale titlurilor de protecţie a obiectelor de proprietate industrială ţinute de către Agenţia de Stat
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pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Condiţiile specifice şi modul de înregistrare,
modificare, radiere sunt reglementate prin Regulamentul privind înregistrarea contractelor de
cesiune, licenţa, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 (MO Nr. 135-138 din 19.08.2011). Înregistrarea se
face în baza cererii depusă de către debitorul gajist sau creditorul gajist, la care se anexează
contractul de gaj, în original, semnat de ambele părţi (ori o copie autentificată a contractului de
gaj sau o copie autentificată a extrasului din contractul de gaj). Cererea trebuie să conţină
informaţii privind identitatea debitorului gajist şi a creditorului gajist, identitatea gestionarului
gajului (dacă acesta este desemnat), acordul expres al debitorului gajist de a constitui un drept de
gaj în favoarea creditorului gajist, descrierea bunului gajat (se anexează copii ale documentelor
ce confirmă dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială), valoarea maximă a creanţei
garantate prin gaj fără dobânzi şi cheltuieli, tipul gajului, interzicerea gajului următor asupra
aceluiaşi bun (dacă a fost convenită între părţi), semnăturile debitorului şi creditorului gajişti sau
a reprezentanţilor acestora, adresa pentru corespondenţă. AGEPI înscrie mai întâi contractul de
gaj în Registrul naţional al contactelor de gaj. Pe fiecare filă a fiecărui exemplar al contractului
de gaj se aplică ştampila „Înregistrat” şi se înscrie numărul şi data înregistrării. Ulterior, gajul se
înregistrează în registrul corespunzător al titlurilor de protecţie a obiectelor de proprietate
industrială. Din momentul înregistrării în registrul corespunzător al titlurilor de protecţie a
obiectelor de proprietate industrială, gajul are efect de stabilire a gradului de preferinţă faţă de
alţi creditori. Înregistrarea se confirmă prin extras din registrul corespunzător al titlurilor de
protecţie a obiectelor de proprietate industrială. Anumite informaţii referitoare la înregistrarea
contractului de gaj se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) în timp de o
lună.
Gajul altor bunuri mobile se înregistrează în Registrul gajului bunurilor mobile. Gajul
asupra bunurilor, care nu se înregistrează în registrele menţionate mai sus, se înregistrează în
Registrul gajului bunurilor mobile la cererea creditorului gajist şi debitorului gajist. Registrul
gajului bunurilor mobile este ţinut de Ministerul Justiţiei prin intermediul Centrului de evidenţă a
gajului, actelor notariale şi debitorilor. Centrul însă nu are dreptul să înregistreze, modifice sau
radieze informaţia în (din) Registrul gajului bunurilor mobile. Unicul operator care are acces
activ la Registru este notarul. Condiţiile şi procedura de înregistrare sunt reglementate de
prevederile art. 37-47 ale Legii cu privire la gaj, art. 471 al Codului civil, precum şi de
Regulamentul cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 849 din 27 iunie 2002. Cererea de înregistrare se depune la un notar conectat la Registru.
Cererea trebuie să conţină informaţia cu privire la identitatea debitorului gajist şi a creditorului
gajist, identitatea gestionarului gajului (dacă acesta a fost desemnat), acordul expres al
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debitorului gajist de a constitui un gaj în favoarea creditorului obligaţiei garantate, descrierea
bunului gajat, esenţa, volumul şi scadenţa obligaţiei garantate prin gaj şi valoarea ei maximă fără
dobînzi şi cheltuieli, tipul gajului, interzicerea gajului următor asupra aceluiaşi bun (dacă a fost
convenită între părţi), data depunerii demersului. În Registrul gajului bunurilor mobile se va
înregistra tocmai această informaţie. Efectele înregistrări în Registrul gajului bunurilor mobile a
dreptului de gaj asupra unui bun mobil sunt reglementate de art. 471 al Codului civil şi art. 44 al
Legii cu privire la gaj (De notat, că în timp ce în conformitate cu art. 471 alin. 1 „faptul că
informaţia cu privire la gaj este înscrisă în registrul gajului constituie o prezumţie legală a
veridicităţii ei”, în conformitate cu art. 44 alin. 1 „faptul că informaţia este înscrisă în Registrul
gajului nu constituie o prezumţie legală a veridicităţii ei”. Prin interpretare, prioritate are
prevederea art. 471 alin. 1 al Codului civil). Confirmarea înregistrării gajului în Registrul gajului
bunurilor mobile trebuie să conţină informaţia din cererea de înregistrare, precum şi momentul
înregistrării (anul, data, ora, minutul) şi se remite debitorului gajist. Oricine poate cere un extras
din Registru pentru a face dovada înregistrării gajului asupra bunului mobil în cauză.
(2) Amanetul (gajul cu deposedare): Constituirea amanetului se realizează prin remiterea
bunului sau titlului, ori prin menţinerea posesiei bunului sau titlului, în cazul în care creditorul
gajist are bunul în posesie. Remiterea sau menţinerea posesiei are efect constitutiv şi efect
determinativ a ordinii de preferinţă asupra bunului gajat în conformitate cu art. 481 al Codului
civil. La momentul remiterii obiectului amanetului, creditorul gajist trebuie să elibereze
debitorului gajist o recipisă (chitanţă, chitanţă de amanetare) confirmătoare. A nu se confunda
amanetul (adică gajul cu deposedare) cu retenţia.

7. Efectele dreptului de gaj
Dreptul de gaj născut în mod legal produce efectele prevăzute de lege. Pe de o parte, cele
mai importante două efecte pe care le produce dreptul de gaj sunt dreptul de urmărire şi dreptul
de preferinţă (1). Aceste două drepturi pot fi exercitate de către creditorul gajist doar în cazurile
în care debitorul obligaţiei principale nu a executat-o sau a executat-o în mod necorespunzător.
Aşadar, declanşatorul exercitării dreptului de urmărire şi a dreptului de preferinţă îl constituie
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei (principale) garantate. Pe de altă
parte, dreptul de gaj produce anumite efecte privind obiectul gajului: creditorul gajist şi debitorul
gajist îşi asumă anumite drepturi şi obligaţii privind obiectul gajului pînă la momentul în care
dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă ar putea fi declanşate (2).
(1) Dreptul de urmărire (a) şi dreptul de preferinţă (b) sunt cele mai importante efecte pe
care le produce dreptul de gaj. Aceste două drepturi sunt în reglementate de lege prin intermediul
normelor imperative. Creditorul gajist şi debitorul gajist nu pot modifica aceste drepturi prin
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acordul lor, deci nu pot devia de la normele imperative care reglementează aceste două efecte ale
dreptului de gaj.
(a) Efectul pe care îl produce dreptul de gaj între creditorul gajist şi debitoul gajist ţine de
dreptul de urmărire a bunului gajat, adică dreptul de a pretinde satisfacerea creanţei garantate din
produsul (valoarea) bunului grevat cu gaj. Dreptul de urmărire a bunului gajat poate fi exercitat
de către creditorul gajist doar prin modalităţile strict stabilite de lege şi doar în cazurile strict
stabilite. Modalităţile stabilite de lege pentru urmărirea bunului gajat sunt: vînzarea bunului gajat
de către creditorul gajist, vînzarea bunurilor gajate sub controlul instanţei de judecată, dobîndirea
posesiei asupra bunului gajat în scopul administrării lui (art. 487 al Codului civil, art. 61 al Legii
cu privire la gaj; art. 30 alin. 2 al Legii cu privire la ipotecă). Prin administrare se are în vedere
administrarea fiduciară a bunului gajat. Modalităţile prevăzute de lege sunt enumerate în mod
exhaustiv şi, deci, creditorul gajist nu poate face uz de alte mijloace pentru a urmări bunul gajat.
Astfel, de exemplu, creditorul gajist nu poate prelua bunul în proprietatea sa în scopul satisfacerii
creanţei garantate (darea în plată). Clauzele prin care se deviază de la art. 487 alin. 2 al Codului
civil sau de la art. 61 alin. 2 al Legii cu privire la gaj sau art. 11 alin 5 al Legii cu privire la
ipotecă sunt lovite de nulitate absolută.
Valorificarea bunului gajat (prin vînzarea de către cumpărător sau vînzarea prin
intermediul instanţei judecătoreşti) şi luarea în posesie a bunului gajat pentru a-l administra pot fi
exercitate atît împotriva debitorului gajist, cît şi împotriva terţului la care se află bunul gajat.
Dreptul de urmărire, aşadar, nu depinde de faptul în a cui posesie se află la momentul urmăririi
bunul gajat şi poate fi exercitat împotriva oricărei persoane la care se află bunul gajat. Totuşi, în
anumite cazuri, achizitorul bunului grevat cu gaj ar putea să se opună urmăririi bunului dobîndit
de el, dacă la momentul dobîndirii el nu a ştiut şi nici nu a trebuit să ştie despre existenţa grevării
bunului cu drept de gaj.
În cazul în care datoria din obligaţia garantată cu gaj se cedează altei persoane (cesiunea
datoriei), dacă debitorul obligaţiei garantate şi debitorul gajist sunt persoane diferite, gajul se
stinge, cu excepţia cazului în care debitorul gajist a consimţit să răspundă pentru noul debitor. În
cazul cesiunii datoriei, dacă debitorul obligaţiei garantate şi debitorul gajist este aceeaşi
persoană, gajul se menţine, cu excepţia cazului în care creditorul gajist este de acord cu o altă
garanţie sau cu stingerea gajului.
Dacă debitorul gajist nu este în acelaşi timp şi debitor al creanţei garantate, el poate să-i
opună creditorului gajist toate excepţiile debitorului obligaţiei garantate, în special excepţia de
compensaţie sau de contestare a creanţei. Dacă scadenţa creanţei garantate cu drept de gaj
depinde de o notificare, această notificare produce efecte pentru dreptul de gaj numai în cazul în
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care notificarea a fost făcută de către creditorul gajist debitorului gajist sau de către debitorul
gajist creditorului gajist.
În cazul înstrăinării sau transmiterii bunului gajat de către debitorul gajist ori de către
terţul deţinător al bunului gajat, dreptul de gaj nu se stinge (art. 486 al Codului civil şi art. 59 al
Legii cu privire la gaj; art. 26(5) al Legii cu privire la ipotecă) şi creditorul gajist poate urmări
bunul gajat de la dobînditor sau de la cel care îl are în posesie. Nu este relevant dacă bunul a fost
transmis / înstrăinat în temeiul unui contract oneros sau gratuit, după cum nu este relevant dacă
transmiterea s-a făcut în temeiul unui contract, în temeiul succesiunii sau în alt temei.
Dobînditorul bunului gajat i-a locul debitorului gajist sau ipotecar şi îşi asumă toate obligaţiile
acestuia, în măsura în care acordul cu creditorul gajist nu prevede altceva. În cazul în care
dobînditori ai bunului gajat sunt mai multe persoane, fiecare dobînditor suportă toate
consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor garantate prin gaj conform cotei părţi care îi revine din
bunul gajat. În cazul în care obiectul gajului este indivizibil, co-dobînditorii devin debitori
solidari. Totuşi, dobînditorul unui bun mobil grevat cu gaj poate dobîndi acest bun liber de gaj
dacă el consideră cu bună credinţă, că bunul nu este grevat cu gaj ori dacă l-a dobîndit de la o
persoană care îl înstrăinează în cadrul activităţii comerciale obişnuite. Nu este de bună-credinţă
dobînditorul/achizitorul care nu a consultat registrul în care se înregistrează gajul respectiv. Nu
este de bună-credinţă dobînditorul/achizitorul mărfurilor care nu constituie obiect al activităţii
comerciale obişnuite a debitorului gajist (art. 59 alin. 3 lit. a) al Legii cu privire la gaj). Este
prezumată de bună credinţă pînă la proba contrarie persoana care dobîndeşte bunuri grevate cu
gaj sub formă de mărfuri care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare (art. 459 al Codului
civil), persoana care dobîndeşte bunuri mobile grevate cu gaj care se vînd la o licitaţie anunţată
în mijloacele de informare în masă la care are acces şi creditorul gajist, precum şi persoana care
dobîndeşte titluri negociabile, conosamente, acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor pe acţiuni,
biletele la ordin grevate cu gaj care sunt cotate la o bursă autorizată sau cu care se fac, de regulă,
tranzacţii la bursă (nu doar cele care sunt înscrise în listing-ul bursei). Bunurile dobândite de la
administratorul insolvabilităţii /lichidator în exerciţiul atribuţiilor acestora din urmă sunt libere
de gaj sau orice altă garanţie reală sau personală (art. 153 al Legii insolvabilităţii).
Dreptul de gaj nu se transmite odată cu înstrăinarea/transmiterea bunului gajat în cazul în
care creditorul gajist acordă o permisiune (autorizaţie) de înstrăinare a bunului gajat liber de gaj
(art. 478 al Codului civil). Această permisiune poate fi acordată doar cu privire la gajul fără
deposedare (gajul înregistrat, ipotecă), nu şi cu privire la amanet. În cazul în care gajul fără
deposedare (gajul înregistrat) se transformă în amanet, permisiunea (autorizaţia) de vînzare a
bunului liber de gaj încetează la momentul transformării. Permisiunea (autorizaţia) de înstrăinare
a bunului liber de gaj poate fi valorificată de către debitorul gajist doar pînă la momentul
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înregistrării în registrul respectiv a unui preaviz cu privire la urmărirea bunului gajat (precum şi
după radierea acestui preaviz din registru).
În cazul intentării unor pretenţii de către terţi cu privire la recunoaşterea pentru aceştia a
dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra bunului grevat cu drept de gaj, cu privire la
revendicarea sau grevarea acestui bun sau cu alte pretenţii, satisfacerea cărora ar cauza
diminuarea valorii sau deteriorarea bunului, debitorul gajist este obligat să-l informeze neîntîrziat
despre aceasta pe creditorul gajist. În cazul în care a fost înaintată o acţiune în instanţa
judecătorească sau arbitrală, debitorul gajist este obligat să-l atragă pe creditorul gajist în proces.
În toate asemenea cazuri, debitorul gajist este obligat să folosească mijloacele corespunzătoare
de apărare a drepturilor sale asupra bunului gajat. Dacă debitorul gajist renunţă la apărarea
drepturilor sale asupra bunului gajat ori nu le exercită, creditorul gajist este în drept să folosească
mijloacele de apărare pe care le avea debitorul din numele acestuia fără o procură specială şi să
ceară debitorului gajist compensarea cheltuielilor necesare suportate în legătură cu aceasta. Dacă
bunul gajat a ajuns în posesia ilicită a unui terţ, creditorul gajist are dreptul în nume propriu să
revendice acest bun din posesie ilicită pentru transmiterea acestuia în posesia debitorului gajist.
În cazul în care debitorul gajist se află în procedura insolvabilităţii, dreptul de urmărire a
bunului gajat se face în conformitate cu dispoziţiile Legii insolvabilităţii. Bunurile gajate fac
parte din masa debitoare şi, astfel, sunt administrate şi valorificate de către administratorul
insolvabilităţii. Creanţele garantate trebuie să fie înaintate adunării creditorilor în care se
validează creanţele. Creditorul gajist are dreptul să facă administratorului insolvabilităţii
propuneri cu privire la modalităţile de valorificare sau administrare avantajoase a bunurilor
grevate cu gaj. În cazul valorificării bunurilor grevate cu gaj, administratorul transmite sumele
rezultate din valorificare creditorului gajist, deducînd din acestea cheltuielile de validare şi
valorificare.
Pentru partea creanţei garantate neacoperită din produsul (valoarea) bunului gajat,
creditorul gajist are un drept de urmărire general asupra patrimoniului debitorului creanţei
garantate (şi nu asupra patrimoniului debitorului gajist, în cazul în care debitorul creanţei
garantate şi debitorul gajist sunt persoane diferite). Aşadar, în măsura în care sumele rezultate
din bunul gajat (adică produsul bunului gajat) nu sunt suficiente pentru acoperirea creanţei
garantate, creditorul gajist devine un creditor chirografar şi are drepturile de urmărire specifice
creditorilor chirografari. Mai mult, creditorul gajist are dreptul să renunţe la calitatea lui de
creditor gajist (adică să renunţe la dreptul de gaj) şi să-l urmărească pe debitor în calitate de
creditor chirografar. În practică asemenea cazuri sunt destul de rare, ele pot însă apărea în unele
situaţii specifice.
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Exercitarea de către creditorul gajist a dreptului de urmărire a bunului gajat prin
mijloacele stabilite de lege poate fi declanşat în cazurile prevăzute de lege şi contract. În virtutea
caracterului accesoriu al dreptului de gaj, dreptul de urmărire a bunului gajat poate fi exercitat de
către creditorul gajist în cazurile în care obligaţia garantată nu este executată în conformitate cu
condiţiile acesteia, adică în cazurile de neexecutare sau de executare necorespunzătoare.
(b) Efectul pe care îl produce dreptul de gaj între creditorul gajist şi terţi ţine de dreptul
de preferinţă (gradul de prioritate) a creditorului gajist faţă de terţi în satisfacerea creanţei sale
din contul bunului gajat şi de competiţia între aceştia pentru obiectul gajului.
Gradul de prioritate (sau ordinea de preferinţă) a drepturilor de gaj asupra aceluiaşi bun
se stabileşte în dependenţă de momentul înregistrării dreptului de gaj (art. 481 al Codului civil şi
art. 57 al Legii gajului). Moment al înregistrării poate fi, de exemplu, o anumită secundă, în
cazul registrelor electronice, sau o anumită dată, în cazul registrelor pe suport trainic (hîrtie).
Ordinea de preferinţă a drepturilor de gaj nu este una de natură contractuală, ci una de natură
legală, adică un efect pe care legea îl atribuie cronologiei înregistrării gajului. Creanţa
creditorului de grad inferior, adică a creditorului care a înregistrat dreptul de gaj ulterior altui
creditor gajist, se satisface numai după satisfacerea deplină a creanţei creditorului de grad
superior. Creditorul gajist de grad inferior poate să-şi satisfacă creanţa din bunul gajat înaintea
creditorilor de grad superior numai cu acordul scris al fiecărui creditor de grad superior. În
anumite cazuri, creditorii gajişti pot conveni asupra cotei care va reveni fiecăruia din ei din
contul mijloacele rezultate din realizarea bunului gajat. Ordinea de preferinţă se aplică la
distribuirea produsului (a sumelor de bani realizate din vînzarea sau folosirea) bunului gajat, atît
în cazul urmării bunului gajat, cît şi în cazul înstrăinării bunului gajat de către debitorul gajist cu
autorizaţia creditorilor gajişti. Ordinea de preferinţă se aplică şi asupra sumelor de bani transmise
creditorului în schimbul bunului ieşit din proprietatea debitorului (art. 479 alin. 2 al Codului
civil), cît şi asupra despăgubirii de asigurare pentru pieirea sau distrugerea bunului gajat (art. 9 al
Legii cu privire la gaj).
Cu toate că ordinea de preferinţă este un efect direct al legii, creditorul gajist poate ceda
unui alt creditor gajist prin acord gradul de prioritate în mărimea creanţei garantate, astfel încît
acest alt creditor gajist trece în locul creditorului gajsit care a cedat gradul de prioritate în
mărimea creanţei acestuia (art. 482 al Codului civil şi art. 57 alin. 3 al Legii gajului). Creditorul
gajist care a cedat gradul de prioritate are obligaţia ca în termen de trei zile de la cedare să
înştiinţeze despre cesiunea gradului de prioritate pe debitorul creanţei principale şi pe debitorul
gajist, cînd acestea sunt persoane diferite. Debitorul creanţei principale sau debitorul gajist nu se
poate opune cesiunii gradului de prioritate (ordinii de preferinţă). În cazul neînştiinţării
debitorului gajist cu privire la cesiunea gradului de prioritate, acesta este îndreptăţit să facă în
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continuare plăţile respective către cedent (prestaţia debitorului gajist se va considera făcută în
mod corespunzător). Cedarea gradului de prioritate al gajului sau ipotecii este posibilă numai în
cadrul aceluiaşi registru public şi pentru acelaşi bun. Cedarea gradului de prioritate se face la
cererea cedentului sau cesionarului prin înregistrarea respectivă în registru în acelaşi mod ca şi
înregistrarea gajului sau ipotecii şi produce efecte de la data înregistrării. Cedarea gradului de
prioritate este posibilă, în măsura în care în acest mod nu sunt lezate drepturile unui alt creditor
gajist, care are un drept de gaj sau ipotecă asupra aceluiaşi bun.
Dreptul de gaj şi creanţa garantată prin acest drept de gaj pot fi transmise doar împreună
şi simultan (art. 484 al Codului civil). În mod similar, cesiunea creanţei garantate prin amanet se
face în mod simultan cu transmiterea bunului amanetat în posesiunea creditorului cesionar.
Cesiunea creanţei garantate poate avea loc în temeiul unui contract sau în temeiul legii. În cazul
cesiunii creanţei garantate prin gaj, noul creditor gajist dobîndeşte dreptul de gaj în volumul (şi
condiţiile) deţinut de cedent. Cedentul este responsabil în faţa cesionarului pentru validitatea
dreptului de gaj şi poate fi obligat să-l despăgubească în cazul nulităţii dreptul de gaj transmis.
Cedentul nu poate fi obligat să-l despăgubească pe cesionar în cazul în care creanţa garantată nu
poate fi stinsă în întregime din produsul (valoarea) bunului gajat pe motive de insuficienţă a
valorii bunului sau de pieire sau deteriorare a bunului gajat. Debitorul gajist rămîne obligat faţă
de creditorul cesionar. În cazul cesiunii unei părţi a creanţei garantate prin gaj, noul creditor
gajist dobîndeşte dreptul de gaj proporţional părţii din creanţa garantată, dacă contractul de gaj
nu prevede altfel. Aceasta poate să fie relevant în special în cazul în care produsul obţinut din
urmărirea bunului gajat nu acoperă în întregime creanţa garantată. Substituirea creditorului gajist
se înregistrează în conformitate cu art. 470 al Codului civil; art. 41 a Legii cu privire la gaj; art.
27 al Legii cu privire la ipotecă. Creditorul cedent trebuie să transmită cesionarului documentele
prin care a fost constituit gajul (contractul de gaj, confirmarea înregistrării gajului, etc), nu însă
şi documentele interne ale cedentului întocmite în legătură cu constituirea dreptului de gaj.
Creditorul cesionar devine titular al dreptului de gaj din momentul încheierii contractului în baza
căruia a avut loc cesiunea sau din momentul prevăzut în lege, în cazul în care cesiunea este
operată în baza unei prevederi legale. Valabilitatea înregistrării precedente nu este afectată pînă
la înregistrarea cesionarului în calitate de creditor gajist.
(2) Dreptul de gaj produce şi efectele asupra cărora părţile contractului de gaj pot
conveni. Aceste efecte vizează regimul bunului pînă la momentul în care este declanşată
exercitarea dreptului de gaj de către creditorul gajist. Creditorul gajist şi debitorul gajist pot
deroga prin contract de la normele legale care reglementează regimul obiectului gajului pînă la
momentul exercitării dreptului de gaj. În consecinţă, în marea lor majoritate, normele care
reglementează regimul juridic al obiectului gajului pînă la momentul exercitării dreptului de gaj
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poată un caracter dispozitiv (art. 476, 477, 479, 480 ale Codului civil şi art. 51, 52, 53 alin. 3, 54,
55, 56 ale Legii cu privire la gaj; art. 20-26 ale Legii cu privire la ipotecă). Astfel, părţile
contractului de gaj pot stabili, între altele, drepturile şi obligaţiile debitorului gajist şi a
creditorului gajist care pot fi exercitate asupra bunului pînă la exercitarea dreptului de gaj,
standardul obligaţiei de diligenţă de care trebuie să dea dovadă persoana care deţine în posesie
obiectul gajului, condiţiile de păstrare a bunului gajat, dreptul de inspecţie şi control asupra
bunului gajat, dreptul la informaţie asupra pericolelor diminuării substanţei bunului gajat,
suportarea riscului pieirii sau deteriorării bunului gajat, asigurarea bunului gajat, înlocuirea şi
substituirea obiectului gajului, gestionarul gajului, garantarea multiplă cu acelaşi bun.

8. Exercitarea dreptului de gaj
8.1. Condiţiile generale de exercitare a dreptului de gaj
Creditorul gajist este îndreptăţit la încasarea creanţei garantate de la debitorul gajist din
momentul în care creanţa garantată cu gaj devine scadentă în totalitate sau în parte faţă de
debitorul gajist, adică din momentul în care debitorul obligaţiei principale nu a executat sau a
executat în mod necorespunzător. În mod normal, creditorul gajist este îndreptăţit la încasarea
creanţei garantate de la debitorul gajist din momentul în care debitorul creanţei garantate nu
execută la scadenţă. În mod excepţional, în anumite circumstanţe stabilite de lege creanţa
garantată cu gaj devină exigibilă înaintea scadenţei acesteia, deci fiind scadentă anticipat.
Asemenea situaţii sunt prevăzute, de exemplu, în art. 479 alin. 2, art. 483 alin. 2 şi art. 576 ale
Codului civil. Neexecutarea creanţei garantate de către debitorul acesteia îl îndreptăţeşte pe
acesta din urmă să urmărească bunul gajat pentru a-şi satisface creanţa din produsul acestuia.
Circumstanţele în care obligaţia garantată cu gaj devine scadentă anticipat (scadenţa anticipată în
condiţiile contractului) pot fi prevăzute şi în contractul din care se naşte obligaţia principală.
Astfel, de exemplu, un contract de credit ar putea prevedea executarea obligaţiei garantate
înaintea scadenţei acesteia în cazul în care debitorul este lipsit de dreptul de a desfăşura anumite
activităţi sau la retragerea licenţei, la apariţia unor dificultăţi financiare de natură să pericliteze
executarea obligaţiei garantate, în cazul intentării unui proces judiciar patrimonial de proporţii
contra debitorului sau în cazul depunerii cererii de dizolvare, reorganizarea debitorului fără
acordul creditorului.
Exercitarea dreptului de gaj poate fi efectuată prin trei modalităţi stabilite de lege de la
care nu se poate deroga: creditorul gajist 1) poate obţine obiectul gajului în posesiune pentru a-l
administra, 2) poate vinde el însuşi bunul gajat ori 3) poate să se adreseze instanţei judecătoreşti
pentru vînzarea bunului gajat. Această enumerare este exhaustivă şi nu poate fi extinsă prin
contract. Astfel, de exemplu, darea în plată adică dobîndirea proprietăţii bunului în contul
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creanţei garantate este nulă. Este nulă şi clauza contractuală care prevede că în cazul neexecutării
obligaţiei garantate prin gaj, proprietatea bunului gajat se transferă creditorului gajist (ipotecar)
sau prepusului acestuia sau oricărei persoane indicate de acesta (art. 13 alin. 7 al Legii cu privire
la gaj). Alegerea uneia din cele trei modalităţi de urmărire a bunului gajat este la discreţia
creditorului gajist, ţînînd cont şi de interesele debitorului gajist.
Înainte de a exercita dreptul de gaj prin una sau altă modalitate, creditorul gajist trebuie
să aştepte expirarea termenului pe care îl are debitorul gajist pentru transmiterea benevolă a
bunului gajat către creditorul gajist (art. 488 alin. 4 al Codului civil). Acest termen nu poate fi
mai mic de 10 zile pentru un bun mobil şi de 20 de zile pentru un bun imobil (art. 31 al Legii cu
privire la ipotecă). Instanţa poate reduce acest termen dacă sunt prezente circumstanţe care ar
conduce la pierea sau distrugerea bunului gajat.
În cadrul exercitării dreptului de gaj, creditorul de rang anterior are prioritate faţă de
creditorii de rang posterior. Creditorul de rang superior este obligat să achite costurile suportate
de creditorul de grad inferior dacă, fiind avizat cu privire la exercitarea unui drept de gaj sau
ipotecă de către acest alt creditor, el omite să invoce, într-un termen rezonabil, anterioritatea
drepturilor sale (art. 63 alin. 2 al Legii cu privire la gaj).
În cazul în care ia obiectul gajului în posesiune în scop de administrare, creditorul gajist
sau terţul delegat vor avea drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar în conformitate cu
art. 1053 – 1060 ale Codului civil, iar în cazul gajului asupra întreprinderii – în conformitate cu
art.29 – 31 ale Legii cu privirea la gaj. Veniturile şi fructele obţinute de către creditorul gajist din
administrarea bunului gajat trebuie să fie calculate în contul datoriei din creanţa garantată cu
drept de gaj.
Înstrăinarea bunului gajat cu menţinerea grevării cu drept de gaj sau transmiterea în
posesiunea unui terţ nu opreşte creditorul gajist de la punerea sub urmărire a bunului. Astfel,
creditorul este îndreptăţit să pună sub urmărire bunul indiferent de faptul dacă actualul deţinător
al gajului a ţinut sau nu cont de existenţa gajului la momentul dobîndirii bunului. Totuşi,
achizitorul de bună-credinţă se poate opune exercitării dreptului de gaj.
Creditorul gajist a cărui drept de gaj grevează mai multe bunuri poate exercita dreptul de
gaj în mod simultan sau succesiv, asupra bunurilor pe care el le alege. (art. 65 al Legii cu privire
la gaj; art. 30 al Legii cu privire la ipotecă). Dacă în garantarea unei obligaţii este constituit pe
lîngă gajul debitorului şi gajul terţului, terţul poate cere creditorului să înceapă exercitarea
dreptului de gaj cu bunurile debitorului. De asemenea, dacă obligaţia este garantată cu mai multe
bunuri şi unul dintre acestea este grevat de o sarcină de care creditorul nu trebuie să ţină cont,
titularul (beneficiarul) sarcinii poate cere creditorului gajist să înceapă exercitarea dreptului de
gaj cu bunul care nu este grevat de această sarcină.
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În cazul în care un drept de gaj grevează o creanţă şi debitorul nu execută sau execută
necorespunzător creanţa garantată, creditorul gajist este îndreptăţit la încasarea creanţei grevate
şi debitorul gajist nu poate efectua plăţi decît către el. Creditorul gajist are dreptul la încasarea
unei creanţe pecuniare doar în măsura, în care aceasta este necesară pentru satisfacerea
pretenţiilor sale. Creditorul gajist nu are alte drepturi de dispoziţie asupra creanţei (compensaţie,
novaţie, etc).
Atunci cînd un bun grevat de gaj devine ulterior obiectul unui uzufruct, drepturile de gaj
trebuie exercitate în mod simultan contra proprietarului nud şi contra uzufructuarului sau
notificate aceluia faţă de care drepturile de gaj nu au fost încă exercitate.
Exercitarea dreptului de gaj ar putea fi refuzată, dacă încălcarea obligaţiilor garantate este
nesemnificativă şi mărimea pretenţiilor creditorului gajist este astfel în mod evident
incompatibilă cu valoarea bunului gajat. Totuşi, exercitarea dreptului de gaj ar putea fi refuzată
doar în cazurile în care debitorul gajist s-a oferit să înlocuiască obiectul gajului printr-un alt bun,
corespunzător mărimii pretenţiilor creditorului gajist. În cazul în care părţile nu ajung la o
înţelegere, se adoptă o hotărîre privind refuzul exercitării dreptului de gaj şi înlocuirii obiectului
gajului.
În cazul în care debitorului gajist se află în procedura insolvabilităţii, urmărirea obiectului
gajului se face în conformitate cu Legea insolvabilităţii. Bunurile gajate sunt administrate sau
vîndute silit de către administratorul insolvabilităţii. La adunarea creditorilor la care se validează
creanţele creditorilor, creditorul gajist înaintează creanţele garantate şi este în drept să propună
administratorului posibilităţile mai avantajoase de valorificare a gajului. Administratorul masei
debitoare transmite creditorului gajist produsul obţinut din realizarea bunurilor gajate, după
deducerea cheltuielilor de validare şi valorificare.
8.2 Executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă
executorie
Legea cu privire la ipotecă, Legea cu privire la notariat, Legea instituţiilor financiare,
Codul de executare şi Codul fiscal au fost modificate la 11 iulie 2012 prin Legea nr. 164 din
11.07.2012 (MO nr.190-192/638 din 14.09.2012), care va intra în vigoare de la 14 martie 2013.
În mod general, esenţa modificărilor constă în executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului
notarial învestit cu formulă executorie.
Astfel, potrivit art. 33/1 al Legii cu privire la ipotecă (“Executarea dreptului de ipotecă în
temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie”), în cazul în care ipoteca garantează
obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar sau de împrumut acordat de către organizaţia
(instituţia) de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea
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de leasing, contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii cu privire
la notariat, dacă aceasta a fost convenit în mod expres între părţile la contract. Prin urmare, se are
în vedere doar creanţele din contracte de împrumut sau credit. Dacă s-a convenit astfel între
părţi, dreptul de ipotecă poate fi executat silit în temeiul contractului de ipotecă învestit cu
formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine o ordonanţă sau
hotărîre judecătorească.
Executarea silită a dreptului de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă
executorie se efectuează cu respectarea prevederilor art. 30 şi 31 a Legii cu privire la ipotecă şi
se referă doar la transmiterea bunului imobil ipotecat în posesia creditorului ipotecar în scopul
executării de către acesta a dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art. 34 alin.(3) al
Legii cu privire la ipotecă, precum şi la evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului de
ipotecă în corespundere cu prevederile art. 36 al Legii.
Debitorul ipotecar poate contesta, conform prevederilor Codului de executare, încheierea
de intentare a procedurii de executare emisă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu
formulă executorie, avînd dreptul să invoce apărări de fond, care se vor referi în mod exclusiv la
motivele indicate la art. 33 alin.(2) din Legea cu privire la ipotecă. În cazul în care încheierea
executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile art. 33 alin.(4) al
Legii cu privire la ipotecă şi ale art. 83 lit.e) din Codul de executare se aplică în mod
corespunzător.
În cazul în care învestirea contractului de ipotecă cu formulă executorie este anulată ca
urmare a contestării ulterioare, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau să
restituie preţul la care bunul a fost vîndut şi să repare prejudiciul cauzat debitorului gajist.
Anularea învestirii contractului de ipotecă cu formulă executorie nu împiedică creditorul să
execute dreptul de ipotecă prin instanţa de judecată în modul prevăzut la art.32 şi 33 al Legii cu
privire la ipotecă.
Art. 34 (modificat) al Legii cu privire la ipotecă prevede că în cazul vînzării bunului
ipotecat ca urmare a executării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu
formulă executorie, creditorul ipotecar sau, după caz, executorul judecătoresc va aplica, ca
modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia cazului în care există acordul scris al
debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de executare a
dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut de prezenta lege.
Prin modificările operate în Legea cu privire la ipotecă creditorul ipotecar are dreptul să
transfere dreptul de proprietate asupra bunului ipotecat, acţionînd în numele debitorului ipotecar,
în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie în baza
originalului contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, care conţine clauza privind
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dreptul creditorului ipotecar de a executa dreptul de ipotecă în temeiul formulei executorii
aplicate de notar, copiei contractului de credit bancar sau de împrumut, care atestă faptul că
creanţa a devenit exigibilă, însoţită de extrasele de evidenţă financiară, care atestă datoriile
debitorului la data expirării termenului indicat în notificare şi preaviz, copiile notificării şi
preavizului expediate pe adresa debitorului, conform cerinţelor art. 31 al Legii cu privire la
ipotecă, precum şi declaraţia pe propria răspundere a creditorului că nu există un litigiu judiciar
în legătură cu contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie a cărui executare este solicitată
şi că creanţa este exigibilă.

8.3 Masurile prealabile exercitarii dreptului de gaj
Exercitarea dreptului de gaj începe prin notificarea debitorului obligaţiei garantate şi a
debitorului gajist cu privire iniţierea exercitării dreptului de gaj (art. 31 al Legii cu privire la
ipotecă). Trebuie notificat şi deţinătorul bunului gajat, care este în drept să facă uz de dreptul său
de a executa creanţa garantată, luînd locul creditorului (art. 582 al Codului civil). Notificarea se
face în scris, prin trimiterea sau înmînarea unui preaviz. Creditorul gajist trebuie să facă uz de
mijloace de comunicaţii care îi vor asigura posibilitatea de a proba primirea preavizului de către
destinatar. Preavizul trebuie trimis pe adresa indicată în contract sau notificată ulterior
creditorului gajist. În cazul persoanelor juridice se va ţine cont de regula stabilită la art. 67 alin. 4
al Codului civil.
Preavizul trebuie să conţină următoarea informaţie (a se vedea şi art. 31 al Legii cu
privire la ipotecă):
a) numele (denumirea) creditorului gajist şi a debitorului gajist;
b) mărimea creanţei garantate pentru stingerea căreia este iniţiată exercitarea gajului.
Creditorul poate indica şi cuantumul iniţial al creanţei;
c) referire la temeiul începerii urmăririi (art. 487 al Codului civil);
d) referire la modalitatea sau modalităţile de exercitare a dreptului de gaj (art. 487 alin. 2
al Codului civil);
e) descrierea/determinarea corectă şi suficientă a bunului gajat;
f) somaţia adresată debitorului gajist de a transmite bunul în posesiunea creditorului şi
termenul în care bunul trebuie transmis;
g) în cazul gajului de întreprinzător – numele (denumirea) şi domiciliul (sediul)
administratorului, dacă acesta este o altă persoană decît creditorul gajist.
Preavizul trebuie semnat de creditorul gajist sau de reprezentantul acestuia. Gestionarului
gajului (art. 476 alin. 2 al Codului civil) sau de administratorul gajului de întreprinzător (art. 30
al Legii cu privire la gaj) pot fi împuterniciţi să acţioneze în folosul creditorului gajist. Nu se
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cere ca procura eliberată pentru exercitarea dreptului de gaj asupra unei ipoteci sau altui drept de
gaj constituit prin contract autentificat să fie făcută în formă autentică.
Un exemplar al preavizului la care se anexează dovada notificării debitorului gajist se
depune la registrul în care a fost înscris gajului în termenul stabilit de creditor. Registratorul
înscrie fără întîrziere informaţia din preaviz în registrul respectiv şi eliberează creditorului, la
cerere, un extras din registru în care se trebuie să conţină informaţia înscrisă în registru.
Funcţionarul care recepţionează preavizul pentru a fi înscris în registru nu va verifica
corectitudinea notificării debitorului gajist sau informaţia din preaviz şi nici faptul dacă a fost
notificat debitorul obligaţiei principale sau terţul, cu excepţiile prevăzute pentru Registrul
bunurilor imobile, conform art. 31 alin. 4 din Legea cu privire la ipotecă. Registratorul va înscrie
informaţia aşa cum ea a fost prezentată. Refuzul sau întîrzierea de a înscrie preavizul poate fi
contestată, prin analogie, în modul stabilit în art. 475 al Codului civil. Creditorul gajist poate, iar
în cazul în care preavizul a fost invalidat de instanţa de judecată – este obligată, să ceară radierea
din registrul respectiv a informaţiei din preaviz.
Creditorul gajist va acorda debitorului gajist un termen rezonabil pentru ca acesta să-i
transmită bunul, care nu va fi mai mic decît termenele indicate în art. 488 alin. 4 al Codului civil.
Calcularea termenului începe cu data înregistrării preavizului în registru.
În cazul amanetului, creditorul gajist nu este ţinut să respecte formalităţile legate de
preaviz şi poate proceda la vînzarea bunului dacă a notificat debitorul gajist privind intenţia sa de
exercitare a dreptului de gaj şi privind dreptul pe care urmează să-l exercite.
Creditorul gajist, care are calitatea de participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare,
poate proceda la vînzarea titlurilor de valoare luate în gaj fără înaintarea preavizului. Acest drept,
care constituie o derogare de la regula generală, trebuie însă prevăzut de contractul de gaj şi va
putea fi exercitat dacă nu este interzis de normele aplicabile circulaţiei valorilor mobiliare (art.
67 alin. 7 al Legii cu privire la gaj). Totuşi, atunci cînd debitorul gajist este o altă persoană decît
debitorul obligaţiei garantate, este recomandabil ca creditorul gajist să notifice despre exercitarea
dreptului de gaj debitorul şi, după caz, terţul deţinător al gajului, aceasta în ipoteza unor acţiuni
de apărare a drepturilor debitorului gajist
Debitorul gajist se va opune urmăririi bunului gajat plătind creanţa garantată şi acoperind
cheltuielile aferente urmăririi şi înregistrării preavizului făcute de creditorul gajist. În cazul cînd
exercitarea gajului a fost iniţiată fără temei (art. 487 alin. 1 al Codului civil) sau din cauza
comiterii unor încălcări de procedură, debitorul gajist poate înlătura încălcările menţionate în
preaviz şi cele ulterioare şi acoperi cheltuielile pentru înregistrarea preavizului.
Dacă nu este şi debitor al obligaţiei principale, debitorul gajist care a plătit creanţa
garantată, ridicînd astfel grevarea cu drept de gaj de pe bunurile sale, va ocupa locul creditorului
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în obligaţia principală. Această regula se aplică prin analogie cu dispoziţia art. 582 al Codului
civil, conform căreia, terţul care a satisfăcut creanţa creditorului, oprind astfel urmărirea unui
bun, îi ia locul.
Întinderea în timp a dreptului de opoziţie a debitorului gajist este limitată de acţiunile
creditorului gajist. Debitorul se poate opune pînă la momentul în care creditorul gajist a vîndut
bunul gajat. Este fără relevanţă pentru opoziţia debitorului gajist faptul că bunurile gajate se află
în posesia creditorului gajist. Din momentul cînd bunul gajat a fost vîndut, debitorul nu mai
poate pretinde degrevarea lui, chiar dacă plăteşte creanţa garantată. Dacă este în interesul său,
debitorul gajist poate conveni în prealabil cu creditorul asupra extinderii termenului în care va
putea face plata peste limitele prevăzute de lege (art. 488 alin. 4 al Codului civil).
Creditorul gajist care a depus un preaviz cu privire la urmărirea bunului gajat nu poate
cere o altă compensaţie şi nu poate reţine o altă sumă, decît plăţile prevăzute cheltuielile,
dobînzile şi capitalul creanţei garantate (art. 461 alin 4 al Codului civil).
Pentru a vinde sau a administra bunurile grevate cu drept de gaj, debitorul gajist trebuie
să le transmită creditorului gajist, iar acesta trebuie să le preia în posesie (art. 490 al Codului
civil). Pînă la momentul vînzării, creditorul gajist deţine simpla administrare asupra bunurilor
gajate. Debitorul se poate opune transmiterii bunului gajat în posesiunea creditorului gajist. În
cazul în care opoziţia nu are temei legal, prin decizia instanţei judecătoreşti, bunul va fi transmis
în mod silit în posesiunea creditorului gajist după expirarea termenului din preaviz. Cererea de
deposedare silită se adresează instanţei de judecată competente pentru a fi examinată în ordinea
procedurii necontencioase – procedura în ordonanţă (simplificată) în conformitate cu Capitolul
XXXV al Codului de procedură civilă (art. 344 – 354). Normele de procedură privind
examinarea judiciară a cererilor de deposedare silită care se conţin la art.71 şi 72 ale Legii cu
privire la gaj, se aplică în măsura în care nu contravin celor din Codul de procedură civilă.
Ordonanţa judecătorească privind deposedarea trebuie adusă la executare de către debitorul
gajist. În cazul neglijării acesteia, ordonanţa judecătorească este adusă la executare de către
executorul judecătoresc din subdiviziunea teritorială a Departamentului de executare a deciziilor
judiciare.
Terţul care deţine bunul gajat care nu este obligat să plătească creanţa garantată, răspunde
personal pentru întîrzierea transmiterii şi efectele întîrzierii transmiterii bunului în termenul
stabilit de instanţa judecătorească. Dacă terţul are o creanţă prioritară în temeiul dreptului pe care
îl are de a reţine bunul mobil gajat, el este ţinut să-l transmită creditorului gajist, dar grevat de
dreptul său prioritar. El nu este ţinut totuşi să transmită bunul, dacă creditorul gajist nu-i prezintă
garanţii, reale sau personale, că vînzarea bunului se va face la un preţ suficient de înalt pentru a
acoperi în mod integral creanţele sale prioritare şi/sau garantate anterior.
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8.4 Modalităţile de exercitare a dreptului de gaj care stau la dispoziţia creditorului
gajist
(i) Luarea în posesie în scopul administrării
Creditorul care deţine o ipotecă de întreprinzător poate lua în posesie temporară bunurile
gajate pentru a le administra sau poate să delege administrarea acestor bunuri unui terţ.
Creditorul gajist sau cel căruia i-a fost delegată administrarea acţionează cu titlul de
administrator a bunurilor altuia în calitate de administrator fiduciar. Administrarea fiduciară
începe la data expirării termenului din preaviz, dacă debitorul nu a executat sau a executat în
mod necorespunzător obligaţia garantată. Organele debitorului gajist sînt obligate să transmită
administratorului fiduciar toate documentele, materialele şi informaţiile necesare pentru
exercitarea atribuţiilor acestuia. Organul, care după luarea în posesie în scop de administrare a
bunurilor grevate de gaj, continuă să exercite atribuţiile sale anterioare asupra acestor bunuri,
fără acordul administratorului fiduciar, este ţinut răspunzător pentru prejudiciile cauzate prin
acţiunile lui.
În afara cazului cînd luarea în posesie în scopul administrării încetează odată cu
satisfacerea creanţei garantate a creditorului gajist sau cînd acesta renunţă la exercitarea dreptului
de gaj sau cînd acesta a depus un preaviz de exercitare a dreptului de vînzare a bunurilor gajate,
aceasta încetează în condiţii egale în care încetează fiducia. Deschiderea procedurii
insolvabilităţii asupra debitorului gajist nu pune capăt luării în posesie. La încetarea posesiei,
creditorul gajist este ţinut responsabil de administrarea bunului şi de restituirea bunurilor
posedate debitorului gajist sau succesorilor acestuia în locul convenit anterior sau, în lipsa
acestuia, în locul unde bunurile se găsesc. Creditorul gajist trebuie să depună la registrul
respectiv un aviz cu privire la restituirea bunurilor gajate.
Creditorul gajist care obţine plata datoriei este ţinut să remită debitorului gajist în afara
bunurilor gajate de asemenea orice surplus rămas la el după plata datoriei, a cheltuielilor de
administrare şi a costurilor efectuate pentru exercitarea posesiunii bunurilor. În cazul în care
creditorul gajist a hotărît să renunţe la dreptul de posesie în scop de administrare, dar înaintea
începerii exercitării dreptului de vînzare a bunurilor, el va înregistra în registrele respective un
preaviz cu privire la vînzarea bunurilor (art. 488 al Codului civil).
Luarea în posesie nu aduce atingere drepturilor locatarului.
Pe lîngă atribuţiile prevăzute de normele cu privire la administrarea fiduciară,
administratorul este în drept:
- să colecteze datoria debitoare a debitorului gajist, fără a modifica condiţiile contractelor
încheiate de acesta;
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- să gestioneze sumele de bani, rezultate în urma administrării obiectului gajului;
- să gestioneze bunurile gajate, inclusiv prin stabilirea de comun acord cu alţi creditori ai
debitorului gajist a modului de executare a contractelor încheiate de acesta.
Pe lîngă obligaţiile prevăzute de normele cu privire la administrarea fiduciară,
administratorul este obligat:
- să menţină întreprinderea în funcţiune;
- să dea darea de seamă la sfîrşitul administrării fiduciare.
Acţiunile administratorului fiduciar privind gestionarea bunurilor gajate trebuie să fie
orientate spre recuperarea maximă a creanţelor creditorului gajist şi altor creditori.
A se vedea şi art. 30 alin. 2 lit. d) al Legii cu privire la ipotecă.
(ii) Vînzarea de către creditorul gajist a bunului grevat cu gaj
Creditorul gajist poate să vîndă gajul dacă el a îndeplinit cerinţele privind înaintarea şi
înregistrarea preavizului şi a obţinut bunul gajat în posesie. Mai mult, el poate să vîndă gajul
numai cu condiţia că preavizul privind exercitarea dreptului de gaj să nu fi fost radiat din registru
respectiv. Cu privire la vînzarea obiectului gajului se aplică regulile stabilite pentru contractul de
vînzare-cumpărare (art.753 – 822 ale Codului civil), cu excepţia regulilor a căror respectare nu
poate fi pretinsă creditorului gajist. În cazul vînzării unor bunuri asupra cărora anumite persoane
au drept de preemţiune, creditorul gajist urmează să asigure exercitarea acestui drept de
preemţiune. Astfel, în cazul în care obiect al vînzării sunt părţile sociale într-o societate cu
răspundere limitată (art. 153 alin. 2 al Codului civil), acţiunile unei societăţi pe acţiuni de tip
închis (art. 27 al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni), cota-parte din proprietatea comună
(art. 352 şi art. 366 alin. 2 ale Codului civil), construcţia cu drept de superficie (art. 446 al
Codului civil), creditorul gajist va notifica mai întîi titularii dreptului de preemţiune. Cu privire
la vânzarea bunurilor imobile, a se vedea art. 34 al Legii cu privire la ipotecă.
Creditorul gajist care deţine un drept de gaj asupra mai multor bunuri determină el însuşi
dacă acestea vor fi vîndute simultan sau succesiv (art.65 al Legii cu privire la gaj; art. 30 alin. 3
al Legii cu privire la ipotecă).
Dacă obiect al garanţiei reale sunt mijloacele băneşti (moneda în numerar sau scriptică),
obligaţiile creditorului sunt stabilite în funcţie de tipul gajului. În cazul cînd obiect al gajului
înregistrat sunt drepturile debitorului ce rezultă din contractul de depozit bancar, creditorul va
prezenta băncii comerciale respective actul de transmitere a gajului (la transmiterea benevolă)
sau ordonanţa judecătorească. Banca este obligată să treacă la scăderi sumele indicate şi să le
înregistreze în contul creditorului urmăritor în conformitate cu normele privind efectuarea
decontărilor fără numerar. Banii în numerar amanetaţi, care se află în posesiunea creditorului vor
fi îndreptaţi de către acesta la stingerea creanţei garantate, cu informarea corespunzătoare a
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debitorului gajist. În cazul în care obiect al amanetului sînt mijloace valutare în numerar sau în
contul curent, acestea vor fi vîndute de către creditor contra lei, cu îndreptarea mijloacelor
încasate la stingerea datoriei. Depozitul valutar, care nu poate fi grevat decît cu gaj înregistrat
asupra dreptului patrimonial al deponentului (art. 867 şi 1222 ale Codului civil), va fi urmărit în
modul prevăzut pentru urmărirea bunurilor în formă de drepturi patrimoniale. În acelaşi mod va
fi urmărite şi disponibilităţile din contul curent, dacă acestea au fost grevate cu gaj înregistrat.
Cerinţele înaintate faţă de vînzare sunt de principiu, creditorul urmînd să vîndă bunul fără
întîrziere nejustificată, contra unui preţ comercial rezonabil şi în interesul major al debitorului
gajist. Formarea preţului este dictată de o gamă largă de factori, care numai analizaţi în complex
permit a face concluzia dacă preţul oferit a fost cel mai bun.
Creditorul gajist este aşteptat să se comporte cu diligenţa cerută unui comerciant care
operează pe piaţa unde se tranzacţionează bunuri din categoria celui gajat. În cazul în care nu are
cunoştinţe speciale, creditorul gajist poate angaja un profesionist care să efectueze vînzarea
nemijlocită a bunului gajat. Aceasta este necesar în special pe pieţele specifice, cum sunt piaţa
valorilor mobiliare, piaţa valutară sau pieţele unor categorii specifice de bunuri.
Metoda de vînzare a bunului va fi stabilită de creditor în funcţie de circumstanţele
concrete (tipul bunului, numărul de cumpărători potenţiali ş.a.). Pentru bunurile imobile, a se
vedea art. 34 din Legea cu privire la ipotecă. De regulă, creditorul va opta pentru acea metodă la
care de obicei se apelează la vînzarea bunurilor din aceeaşi categorie cu cel gajat. Atunci cînd
procedează la negocieri directe, creditorul va avea argumente de ce a ales anume această metodă
şi care este avantajul ei (ex. cheltuieli mari pentru organizarea licitaţiei, cumpărător monopolist
etc.). Creditorul gajist va stabili el însuşi regulile de efectuare a tenderului (concursului închis),
conducîndu-se de normele legale aplicabile (art. 75 ale Legii cu privire la gaj). De asemenea la
organizarea şi ţinerea licitaţiei creditorul se va conduce de prevederile legale aplicabile (art. 698,
809 – 816 ale Codului civil, art. 75 alin. 7 al Legii cu privire la gaj).
De regulă, cumpărătorul va achita preţul bunului prin plată unică. În anumite
circumstanţe determinate de caracterul bunului şi al ofertei cumpărătorului, creditorul poate
accepta ca preţul bunul să fie achitat în rate.
La vînzarea bunului gajat creditorul acţionează în numele debitorului gajist. Acest fapt
urmează a fi indicat în actele făcute de creditor (inclusiv în contractul de vînzare-cumpărare) şi
urmează a fi adus la cunoştinţa potenţialilor cumpărători. Informare corectă a cumpărătorilor le
permite acestora să ia o decizie în cunoştinţă de cauză şi să stabilească cu corectitudine
implicaţiile fiscale, vamale sau de altă natură a cumpărării.
Cu privire la drepturile locatarilor din imobilul vîndut, a se vedea art. 36 din Legea cu
privire la ipotecă.
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Debitorul gajist care a respectat toate cerinţele stabilite pentru vînzarea bunului de către
creditorul gajist trebuie să aibă siguranţa că a obţinut bunul liber de gaj şi de alte drepturi reale
necunoscute lui. El obţine bunul liber de gajul creditorului gajist de la care l-a cumpărat, precum
şi de drepturile prioritare acestuia. Dacă au existat gajuri de rang superior celui al creditorului
urmăritor, se prezumă că acesta a obţinut acordul creditorilor de grad superior (art. 481 alin. 3 al
Codului civil) şi cumpărătorul nu trebuie să verifice acest fapt.
Cumpărătorul obţine bunul grevat de drepturile reale constituite pînă la înscrierea în
registru a preavizului de exercitare a dreptului de gaj (ex. un uzufruct constituit de proprietar).
Drepturile reale constituite după înscrierea preavizului nu sunt opozabile cumpărătorului decît
dacă acesta şi-a dat acordul (art.77 alin. 2 al Legii cu privire la gaj). Instanţa de judecată, în
circumscripţia căreia se află bunurile gajate sau majoritatea lor, va dispune încetarea şi anularea
acestor drepturi reale, precum şi a tuturor gajurilor şi sechestrelor instituite asupra bunului.
(iii) Vînzarea bunului grevat cu gaj sub controlul instanţei judecătoreşti
A se vedea art. 79 al Legii cu privire la gaj şi art. 34 alin. 5 al Legii cu privire la ipotecă.
În anumite circumstanţe, legate de persoana debitorului gajist sau caracterul bunul gajat,
creditorul gajist care a obţinut posesiunea gajului poate alege să procedeze la vînzarea bunului
sub controlul instanţei de judecată. Creditorul poate apela la această procedură atît în cazul cînd
bunul i-a fost transmis prin ordonanţă judecătorească, cît şi atunci cînd bunul i-a fost transmis în
mod benevol. Totuşi, în practică creditorul care a primit bunul benevol de la debitorul gajist nu
este motivat să apeleze la instanţa de judecată şi, de regulă, efectuează el însuşi vînzarea.
Cererea de efectuare a vînzării sub controlul instanţei poate face corp comun cu cererea
de deposedare silită sau poate fi înaintată ulterior. Ea va fi examinată în cadrul aceleiaşi
proceduri în ordonanţă, fapt ce rezultă din dispoziţiile art. 345 lit.k) a Codului de procedură
civilă.
La cererea creditorului gajist instanţa va desemna o persoană în sarcina cărui va fi pusă
vînzarea bunului. De regulă acesta va fi un profesionist în domeniu, care are o experienţă de
tranzacţionare a bunurilor similare şi, după caz, dispune de licenţa necesară. Este binevenit ca
instanţele de judecată să dispună de listele persoanelor licenţiate în domeniul vînzării unor
categorii de bunuri (ex. brokeri, persoane care au dreptul să vîndă articole din metale preţioase şi
pietre scumpe (pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 61/1996) sau medicamente), ca şi în cazul
administratorilor insolvabilităţii.
Persoana desemnată pentru vînzarea bunurilor va informa atît debitorul, cît şi alte
persoane interesate, la cererea acestora, despre acţiunile întreprinse de el în cadrul exercitării
atribuţiilor sale. În cazul în care debitorul gajist va face propuneri privind condiţiile vînzării sau
va indica un potenţial cumpărător, persoana desemnată va examina propunerile debitorului, însă
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nu este obligat să se conducă de ele. Persoana desemnată este obligată să se conducă de toate
regulile aplicabile pentru cazul cînd bunul se vinde de către creditorul gajist şi este în drept să
exercite drepturile rezervate acestuia (art. 75 al Legii cu privire la gaj).
Persoana desemnată de instanţă pentru vînzarea gajului va declara calitatea sa
potenţialilor cumpărători ai bunului şi răspunde pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea acestei
reguli. Dacă cumpărătorul care n-a fost informat despre calitatea ofertantului refuză cumpărarea
pentru acest motiv, persoana desemnată va acoperi şi cheltuielile efectuate (ex. expertiza juridică
sau tehnică), cu condiţia că cumpărătorul demonstrează legătura cauzală dintre refuz şi
neinformare.
Persoana desemnată se va conduce în acţiunile sale de indicaţiile instanţei de judecată şi o
poate sesiza pentru a le primi. Instanţa îi va stabili condiţiile şi sarcinile vînzării, precum şi va
dispune prin ce modalitate vor fi vîndute bunurile: negocieri directe, tender sau licitaţie publică.
Dacă în opinia instanţei de judecată valoarea reală a bunului diferă cu mult de la valoarea
estimativă, stabilită în contractul de gaj, instanţa poate numi o expertiză pentru stabilirea preţului
bunului.
Ca şi în cazul vînzării bunurilor nemijlocit de către creditorul gajist, cumpărătorul nu
trebuie să se preocupe de existenţa unor grevări sau drepturi reale asupra bunului, care au apărut
după înscrierea preavizului de exercitare silită în registru. De aceea cumpărătorul este protejat
prin lege de viciile juridice ale bunului, dacă au fost îndeplinite toate cerinţele aplicabile
exercitării dreptului de gaj.În anumite situaţii pentru protecţia drepturilor proprietarului legea
obligă creditorul urmăritor să vîndă bunul numai sub controlul instanţei de judecată. Aceasta are
loc în următoarele cazuri:
a) la încheierea contractului de gaj nu a fost primit acordul sau autorizaţia unei terţe
persoane, dacă existenţa acordului sau autorizaţiei este o condiţie de valabilitate a contractului
(ex. în cazul grevării cu gaj a bunurilor în proprietate comună pe cote-părţi (art.351 al Codului
civil) sau în devălmăşie (art. 369 al Codului civil). Lipsa acestora atrage nulitatea relativă a
contractului de gaj.
b) sunt puse sub urmărire bunuri de însemnată valoare istorică, artistică sau culturală (ex.
castele, tablouri). Dacă aceste bunuri fac parte din domeniul public, atunci ele nu pot fi puse sub
urmărire (art. 296 al Codului civil), iar contractul de gaj este lovit de nulitate absolută. Dacă
părţile nu au stabilit prin contract că anumite bunuri gajate au valoare istorică, artistică sau
culturală, este de competenţa instanţei să numească o expertiză pentru stabilirea acestui fapt.
c) debitorul gajist lipseşte şi nu poate fi stabilit locul aflării lui. Creditorul gajist care nu
cunoaşte locul aflării debitorului gajist nu va putea continua exercitarea dreptului de gaj fără a
apela la instanţa de judecată şi este responsabil în faţa debitorului gajist pentru încălcarea acestei
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reguli. Nu este necesar ca debitorul gajist să fi fost declarat dispărut fără veste (art. 49 al Codului
civil).

9. Satisfacerea creditorului gajist
Satisfacerea creditorului gajist din gaj se face prin vînzarea bunului grevat cu gaj (cu
specificul necesar în cazul în care obiect al gajului sunt drepturi de creanţă). Creditorul gajist
este îndreptăţit să vîndă el însuşi bunul gajat sau să ceară vînzarea bunului gajat prin instanţa de
judecată, de îndată ce creanţa este în totalitate sau în parte scadentă. În cazul în care obiectul
datorat nu este în bani, vînzarea poate fi cerută sau efectuată abia atunci cînd creanţa este
transformată în creanţă pecuniară.
Suma încasată din vînzarea bunului gajat de regulă nu este egală cu cuantumul creanţei
garantate, în special în cazul gajurilor indivizibile prin natura sa, care nu pot fi fracţionate pentru
vînzare parţială. În cazul bunurilor divizibile creditorul gajist în principiu ar putea vinde întreaga
cantitate de bunuri, însă nu este motivat să o facă şi se va limita la acea cantitate care acoperă
creanţa garantată.
Din suma încasată de la vînzare creditorul este în drept să stingă atît capitalul creanţei şi
dobînda (inclusiv cea legală (art.585 al Codului civil), cît şi cheltuielile de întreţinere şi urmărire.
Pot fi stinse şi penalităţile calculate, precum şi prejudiciul cauzat creditorului, dacă aceasta a fost
prevăzut prin contract.
În cazul în care bunul gajat este vîndut nemijlocit de către creditorul gajist, acesta va
încasa suma plătită de cumpărător şi va proceda la distribuirea ei. În primul rînd vor fi acoperite
cheltuielile aferente vînzării (pentru transportarea, asigurarea, păstrarea, întreţinerea bunurilor
gajate, pentru trimiterea corespondenţei şi publicitate, pentru ţinerea licitaţiei sau efectuarea
tenderului, pentru plata specialiştilor etc.)
În cel de-al doilea rînd vor fi stinse creanţele creditorilor care au un grad de preferinţă
superior celui al creditorului urmăritor. Ultimul va transmite creditorilor prioritari acea parte din
preţul de vînzare a bunului gajat, care este egală cu suma creanţei prioritare. Creanţele prioritare
vor fi stinse în întregime, iar creanţele care au acelaşi rang de prioritate – proporţional cotei.
Pentru a stabili mărimea sumelor care urmează a fi plătite fiecărui creditor prioritar, creditorul
urmăritor va alcătui o listă (registru) a acestora, în care va înscrie fiecare creditor şi suma
creanţei care va fi stinsă din produsul vînzării gajului.
După stingerea creanţelor prioritare creditorul urmăritor este îndreptăţit să stingă creanţa
garantată şi alte sume rezultate din contract. Ordinea în care vor fi stinse plăţile datorate
creditorului gajist vor fi determinate de acesta. Nimic nu se opune ca creditorul să stingă mai
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întîi capitalul, iar apoi alte creanţe. Însă creditorul poate să aleagă a acoperi la început
cheltuielile aferente constituirii şi exercitării gajului sau prejudiciul cauzat, iar apoi capitalul.
Suma rămasă după satisfacerea creanţelor creditorului gajist este distribuită în funcţie de
faptul dacă au mai rămas alţi creditori care conservă o creanţă garantată de rang inferior sau
creditori chirografari, care pot pretindfe la produsului vînzării gajului. Dacă aceştia există şi
creditorul cunoaşte despre existenţa lor, el este obligat să transmită soldul preţului de vînzare
instanţei de judecătoreşti competente pentru vînzarea gajului sub controlul instanţei. Împreună cu
soldul creditorul va transmite şi un raport în care va indica suma încasată din vînzare, numele
(denumirea) creditorilor prioritaţi şi sumele creanţelor satisfăcute, suma creanţelor proprii stinse,
soldul preţului de vînzare şi numele (denumirea) creditorilor care urmează a fi plătiţi din sold.
Pentru fiecare creditor va fi indicat temeiul apariţiei dreptului său.
Atunci cînd nu sînt alţi creditori care să pretindă satisfacerea creanţelor sale din valoarea
bunului gajat, creditorul va transmite soldul sumei încasate din vînzare debitorului gajist.
Transmiterea se va face în termen de cel mult zece zile de la data primirii preţului de vînzare şi
va fi însoţită de un raport privind distribuirea produsului vînzării proprietăţii debitorului gajist. În
cazul în care consideră că prin acţiunile creditorului i-au fost cauzate prejudicii, debitorul gajist
poate pretinde despăgubiri, fiind în drept să adreseze o cerere respectivă instanţei de judecată.
În cadrul procedurii de vînzare sub controlul instanţei de judecată persoana desemnată de
aceasta va deschide un cont special, în care va fi înregistrată suma încasată din vănzarea gajului.
Ordinea satisfacerii creanţelor creditorilor rămîne aceeaşi ca şi în cazul distribuirii preţului de
vînzare de către creditorul gajist, însă planul de distribuire a preţului urmează a fi aprobat de
instanţa de judecată. Pentru aceasta persoana desemnată va prezenta instanţei planul întocmit de
ea, în care va include toate creanţele care îi sînt cunoscute. Instanţa va notifica toţi creditorii
indicaţi în plan şi le va propune să se pronunţe asupra lui în termenul stabilit de instanţă. Dacă în
termenul stabilit nu a fost făcută nici o contestaţie, sau dacă contestaţiile au fost considerate
neîntemeiate, instanţa aprobă planul şi îl transmite persoanei desemnate, care efectuează plăţile
fără întîrzieri nejustificate.
La încasarea produsului vînzării silite a bunului gajat, procedura de exercitare a dreptului
de gaj ia sfîrşit. Dacă produsului vînzării nu a fost suficient pentru stingerea în întregime a
creanţei garantate cu gaj, la urmărirea soldului creanţei creditorul nu mai dispune de
preferinţa/prioritatea rezultată din dreptul real de gaj, deci soldul creanţei nu mai este garantat
prin gaj (art. 76 alin. 2 al Legii gajului; art. 493 alin. 5 al Codului civil). În cazul în care gajul a
fost constituit de o altă persoană (garant ipotecar, garant gajist) decît debitorul obligaţiei
garantate, ea nu va mai fi în continuare responsabilă pentru stingerea creanţei garantate, decît
dacă prin contract va fi stabilit altfel .
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O derogarea de la regula numită este prevăzută în cazul lombardului, care nu poate
continua urmărirea bunurilor debitorului dacă produsul vînzării bunului amanetat nu acoperă în
întregime suma creanţei garantate (art.458 alin.5 al Codului civil).
10. Temeiul şi momentul stingerii dreptului de gaj
Temeiurile încetării dreptului de gaj pot fi divizate în două categorii: (1) care se află în
legătură cu stingerea obligaţiei principale a debitorului (sau altfel spus, a creanţei creditorului) şi
(2) temeiuri independente. A se vedea şi art. 28 al Legii cu privire la ipotecă.
(1) Fiind un drept accesoriu unei obligaţii, dreptul de gaj se stinge odată cu stingerea
acesteia după principiul accesorium sequitur principale şi nu subzistă decît în cazuri excepţionale
(art. 643 alin. 4 al Codului civil). Dacă obligaţia garantată este stinsă numai parţial sau dacă doar
una din obligaţiile garantate a fost executată, gajul nu se reduce corespunzător (art. 463 al
Codului civil), decît în cazul gajului mărfurilor în circulaţie şi în proces de prelucrare (art. 459 al
Codului civil) sau cu acordul creditorului gajist. Gajul se stinge de asemenea în temeiul
neîndeplinirii evenimentului de care depinde naşterea obligaţiei ganrantate, precum şi a
îndeplinrii evenimentului de care depinde stingerea obligaţiei garantate. Gajul se stinge şi atunci
cînd creditorul gajist renunţă la obligaţia principală. Obligaţia principală însă nu se stinge prin
renunţarea creditorului gajist la dreptul de gaj. Expirarea prescripţiei extinctive a creanţei
principale nu prescrie dreptul de gaj, creditorul fiind în drept să pretindă executarea din valoarea
gajului (art. 282 alin. 1 şi 3 al Codului civil).
(2) Sînt temeiuri independente ale încetării dreptului de gaj:
a) expirarea termenului pentru care a fost constituit gajul, dacă acest termen a fost indicat
în contract (ex. în cazul gajării unui drept de arendă pe un anumit termen, a unor titluri de
valoare care devin scadente pînă la scadenţa creanţei garantate). Dacă termenul de acţiune a
gajului nu a fost limitat de părţi, el nu se stinge la scadenţa creanţei principale.
b) pieirea bunurilor gajate;
c) vînzarea silită a bunurilor gajate;
d) întrunirea în aceeaşi persoană a calităţilor de creditor gajist şi proprietar al bunului
gajat;
e) punerea obiectului gajului în afara circuitului civil;
f) alte situaţii prevăzute de lege:
(i) confiscarea bunurilor gajate şi revendicarea lor de către proprietarul legitim. În alte
cazuri de stingere a dreptului de proprietate asupra bunului (vezi nota 3 din comentariul la
art.479), dreptul de gaj subzistă şi grevează bunurile sau banii puşi în schimb la dispoziţia
debitorului gajist.
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(ii) decesul creditorului persoană fizică sau lichidarea creditorului persoană juridică în
cazurile prevăzute de lege (art. 664 al Codului civil);
(iii) declararea nulităţii contractului de gaj. În acest caz gajul încetează cu efect retroactiv
(art.219 al Codului civil), iar creditorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului.
(iv) renunţarea creditorului de la dreptul de gaj;
(v) expirarea termenului de treizeci de ani de la înscrierea iniţială sau, după caz,
ulterioară a ipotecii în registrul bunurilor imobile. Dacă nu este reînointă, inscripţia devine
inoperantă şi se perimă.
Independent de temei, gajul se stinge prin radierea din registru, în cazul gajului
înregistrat, sau prin remiterea amanetului către debitorul gajist sau a reprezentantului lui. La
consumarea evenimentului care serveşte temei pentru stingerea gajului, creditorul gajist trebuie
să ia acţiunile necesare pentru eliberarea de gaj a bunului, inclusiv pentru radierea din registru
sau, după caz, pentru remiterea amanetului.
11. Supravegherea în domeniul creditării gajiste şi ipotecare
Activităţile societăţilor comerciale, ale băncilor, ale organizaţiilor de microfinanţare, ale
altor entităţi, care efectuează operaţii de creditare, împrumut, finanţare sau acte şi operaţiuni
similare asigurate cu garanţii reale, sunt supravegheate şi reglementate de către autorităţile de
stat competente prevăzute de lege. Instituţiile financiare (băncile) sunt supravegheate şi
reglementate de către Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95, MO nr.56-57/624 din 12.10.1995 şi Legea
instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95, MO (republicată) nr.78-81/199 din 13.05.2011 .
Participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară (organizaţiile de microfinanţare,
asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de credit ipotecar, birourile istoriilor de credit,
participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa
asigurărilor) sunt supravegheate şi reglementate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
conform Legii privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr. 192-XIV din 12.11.98, MO
nr.22-23/91 din 04.03.1999 (titlul modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, MO nr. 9497 din 06.07.2007), precum şi alte legi. Autorităţile de stat competente pentru supravegherea şi
reglementarea activităţii societăţilor, instituţiilor şi organizaţiilor respective elaborează şi aprobă
reguli speciale în domeniul lor de competenţă stabilită de lege.
Pe dinafara supravegherii şi reglementării de către Banca Naţională a Moldovei şi
Comisia Naţională a Pieţei Financiare rămân actele şi operaţiunile de creditare, finanţare, refinanţare, împrumut asigurate cu garanţii reale (gaj, ipotecă) efectuate de către instituţii
financiare internaţionale (străine), de către instituţii financiare, instituţii bancare, organizaţii de
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creditare, etc din state străine (în calitate de creditori) către societăţi, organizaţii, instituţii, bănci,
entităţi, persoane fizice (în calitate de debitori) din Republica Moldova. Însă garanţiile reale
(gajul, ipoteca) acestor acte şi operaţiuni sunt supuse legislaţiei privind gajul a Republicii
Moldova şi instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova au competenţă asupra pricinilor
civile cu privire la asemenea garanţii (a se vedea mai jos, Secţiunea XII).
12. Aplicarea legislaţiei Republicii Moldova şi competenţa instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova în cauzele civile privind garanţiile reale cu element de extraneitate
Actele (contractele, tranzacţiile) şi operaţiunile de creditare, finanţare, re-finanţare,
împrumut şi alte asemenea încheiate de către instituţii financiare internaţionale, de către instituţii
financiare, instituţii bancare, organizaţii de creditare, entităţi şi alte asemenea din state străine (în
calitate de creditori), pe de o parte, şi societăţi, organizaţii, instituţii, bănci, entităţi, persoane
fizice şi juridice (în calitate de debitori) din Republica Moldova, pe de altă parte, sunt
reglementate de legislaţia statutului pe care au prevăzut-o părţile actului sau operaţiunii
respective. În cazul în care părţile nu au prevăzut legislaţia aplicabilă, asupra actului sau
operaţiunii respective se aplică legislaţia acelui stat, care are cele mai strânse legături cu actul
sau operaţiunea avută în vedere. Prin societăţi, organizaţii, instituţii, bănci, entităţi, persoane
juridice din Republica Moldova se înţelege acelea care sunt înregistrate în Republica Moldova.
Prin persoane fizice din Republica Moldova se înţelege cetăţenii Republicii Moldova şi străinii
(inclusiv apatrizii) cu domiciliul în Republica Moldova. Prin instituţii financiare internaţionale se
înţelege instituţiile financiare interguvernamentale, indiferent dacă Republica Moldova este sau
nu membru a acestora (de exemplu Banca Mondială, Banca europeană pentru reconstrucţie şi
dezvoltare sau Banca europeană de investiţii). Dacă instituţiile financiare internaţionale nu sunt
înregistrate în Republica Moldova în calitate de persoane juridice, ele sunt tratate în calitate de
persoane juridice străine, chiar dacă au reprezentanţe în Republica Moldova. Prin instituţii
financiare, instituţii bancare, organizaţii de creditare şi alte asemenea din state străine se înţelege
acelea care sunt înregistrate/constituite într-un stat străin.
Atunci cînd actele (contractele, tranzacţiile) şi operaţiunile respective, descrise mai sus,
sunt asigurate cu garanţii reale (gaj, ipotecă, sau similare) care afectează/grevează bunuri de
orice tip, valori, proprietăţi, titluri, drepturi reale care se află, sunt situate, sunt înregistrate, sunt
emise, etc. în Republica Moldova, asupra acestor garanţii reale se aplică legislaţia Republicii
Moldova. Garanţiile reale asupra bunurilor, valorilor, proprietăţilor, titlurilor, drepturilor reale
înregistrate în Republica Moldova sunt guvernate de legislaţia Republicii Moldova, indiferent de
legislaţia pe care au prevăzut-o părţile în actele sau documentele care servesc drept temei pentru
garanţiile reale.
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Garanţiile reale care afectează/grevează un bun, titlu, etc. care este înregistrat sau situat în
Republica Moldova poate avea doar forma prevăzută de legislaţia Republicii Moldova, şi anume
gaj fără deposedare, gaj cu deposedare (amanet), ipotecă. Cu privire la publicitatea (înregistrarea,
etc) şi efectele publicităţii gajului, ipotecii, amanetului care afectează/grevează un bun, drept,
titlu, etc. situat sau înregistrat în Republica Moldova se aplică legislaţia Republicii Moldova.
Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sunt competente să soluţioneze pricinile
civile în legătură cu asemenea garanţii reale în conformitate cu art. art. 459-466 ale Codului de
procedură civilă.
13. Gajul şi fidejusiunea
În practica judiciară deseori se confundă contractile de gaj cu contractile de fidejusiune.
Cu toate că la prima vedere acestea , după natura lor, au ca scop asigurarea executării unor
obligaţii, ele totuşi se deosebesc şi se aplică la situaţii juridice diferite.
În primul rind, gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate
pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din
valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţia
garantată prin gaj.
Gajul se află în legătură cu obligaţia garantată prin gaj, reprezintă un raport de drept
accesoriu faţă de obligaţia principală şi este condiţionat în timp de durata acesteia dacă legea sau
contractul de gaj nu prevede altfel.
Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor)
să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.
Prin fidejusiune se poate garanta şi o obligaţie viitoare sau afectată de modalităţi.
Sînt diferite modalităţile de încheiere a contractelor de gaj şi de fidejusiune, necesitatea şi
obligativitatea înregistrării gajului faţă de contractele de fidejusiune, pentru care înregistrarea nu
este obligatorie.
De asemenea sînt diferite raporturile juridice, obiectul, temeiurile de încetare etc.
La relaţiile de gaj obiectul este strict determinat şi bunul constituie obiectul contractului,
de aceea şi se defineşte ca o garanţie reală, iar în contractual de fidejusiune obiectul îl constituie
răspunderea fidejusorului cu întreg patrimoniul, de aceea şi este definit ca o garanţie personală.
Raportul de gaj reprezintă un raport de drept accesoriu faţă de obligaţia principală şi
coabitează (în timp, spaţiu şi asupra persoanei) cu obligaţia principală, pe cînd contractul de
fidejusiune instituie obligaţia propriu-zisă principală a fidejusorului faţă de creditor.
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În cazul raportului de gaj nu intervine răspunderea solidară faţă de obligaţia principală,
răspunderea debitorului gajist fiind restrictiv extinsă doar asupra bunului gajat, iar fidejusorul
răspunde cu tot patrimonial cu efectele juridice ale răspunderii solidare.
Avînd în vedere caracteristicile expuse, urmează a se delimita temeiurile încetării
fidejusiunii cu temeiurile încetării gajului, or ţinînd cont de obiectele actelor juridice, extinderea
răspunderii civile, modalităţile de exercitare a drepturilor, legiuitorul a instituit temeiuri distinct
de încetare a raporturilor juridice care nu pot fi extinse de la o categorie de acte juridice la altă
categorie (gaj, fidejusiune).
14. Gajul şi retenţia
Art. 918 al Codului civil, art. 952 al Codului civil, art. 1128 al Codului civil, art. 13 al
Codului transportului feroviar, art. 167 al Codului navigaţiei maritime comerciale prevăd gajul
asupra bunurilor/mărfurilor respective. Deşi aceste articole prevăd gajul, totuşi, prevederile lor
diferă de prevederile privind gajul, în general, şi privind gajul legal conform art. 467 al Codului
civil; art. 32 – 36 ale Legii cu privire la gaj; art. 6 al Legii cu privire la ipotecă. Se are în vedere
mai curînd retenţia bunului, pentru că efectele sunt identice cu cele ale retenţiei. Retenţia se
deosebeşte de gaj şi nu trebuie confundată cu instituţia gajului. Retenţia este instituţia potrivit
căreia, persoana care este datoare să remită sau să restituie un bun unei alte persoane
(creditorului), poate să-l reţină o perioadă de timp, pînă cînd creditorul n-o despăgubeşte pentru
cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel bun, sau pentru prejudiciile pe care
bunul i le-a cauzat. Persoana care exercită un drept de retenţie are drepturile şi obligaţiile unui
gestionar al bunurilor altuia conform art. 1378-1388 ale Codului civil.
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§ 12. Arenda şi locaţiunea (A. Cobăneanu, Gh. Chibac)
În vechiul Cod civil al Republicii Moldova se utiliza termenul general de „contract de
închiriere a bunurilor” cu sensul de folosire temporară a unor bunuri străine contra plată.
Conform art.278 CC vechi, în baza contractului de închirierea a bunurilor locatorul se obliga să
transmită locatarului în folosinţă temporară contra plată anumite bunuri. Termenul “Contractul
de închiriere a bunurilor” era reprodus din legislaţia fostei URSS. Acelaşi termen se folosea şi în
codurile civile ale altor foste republici unionale.
Termenul de “arendă” a fost legiferat prin Decretul Preşedintelui Sovietului Suprem al
RSS de la 7 aprilie 1989 “Cu privire la arendă şi relaţiile de arendă”, iar ulterior prin Bazele
legislaţiei URSS şi a republicilor unionale “Cu privire la arendă” de la 23 noiembrie 1989 438. În
art. 1 al acestui act normativ se indica că arenda reprezintă în sine o posesie şi folosinţă
temporară, contra plată, bazată pe contract, a terenurilor şi altor resurse naturale, a
întreprinderilor şi altor complexe patrimoniale, la fel şi altor bunuri, necesare arendaşului pentru
exercitarea de sine stătător a unei activităţi economice sau de altă natură.
Conform acestei definiţii putem concluziona că termenul de “arendă” se utiliza la
posesiunea şi folosinţa temporară a unor anumite obiecte şi pentru anumite scopuri. Primordial
pentru utilizarea termenului de „arendă” era existenţa unui obiect al relaţiilor juridico-civile atras
într-o activitate economică sau de altă natură cu scopul de a obţine anumite venituri.
Noţiunilor de “închiriere de bunuri” şi “arendă” li se atribuie un sens diferit prin normele
unor state europene, cum ar fi, spre exemplu, cele ale Germaniei şi Elveţiei. Astfel, prin “arendă”
se subînţelege contractul, în baza căruia se transmite contra plată nu numai dreptul de posesiune
a bunului, ci şi dreptul de a beneficia de ele. În baza arendei sunt închiriate întreprinderi de
comerţ şi industriale439. În noul Cod civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009 din 21
iunie 2009440 şi întrat în vigoare de la 1 octombrie 2011441 în baza Legii nr.71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil cu toate modificările aduse în materie
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare
intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil442 se utilizează termenele „locaţiune”
şi „arendare”. Ultima este tratată ca u varietate a locaţiunii, dar care se aplică în dependenţă de
destinaţia obiectului contractului. Potrivit art.1777 CC Român locaţiunea este contractul prin
care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa unui
bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, numit chirie.
438

Adoptată la 10 decembrie 1948 la New York ( Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM
nr.217-XII din 28.07.90).
439
Adoptat la 16 decembrie 1966. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.217-XII din 28.07.90.
440
Adoptată la 29 iulie 1994. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994.
441
Codul de procedură penală adoptat la 14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 104-110 din 7.06.2003
442
Adoptat la 18.04.2002, publicat la 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195.
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Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar
locaţiunea bunurilor agricole se numeşte arendare (alin.1, art.1778 CC Român).
Potrivit alin.2, art.1778 CC Român dispoziţiile locaţiunii sunt aplicate, în mod
corespunzător, închirierii locaţiunilor şi arendării, dacă sunt compatibile regulile particulare
prevăzute pentru aceste contracte.
Raporturile de arendă din noul Cod civil Român sunt reglementate separat în art.18361850.
O astfel de tratare şi aplicare a noţiunilor de “închiriere a bunurilor” şi “arendă” a găsit şi
în noul Cod civil al Republicii Moldova de la 6 iunie 2003443, în care se utilizează un termen nou
în legislaţia naţională, pur român – contract de locaţiune, fapt care poate fi considerat ca o reuşită
a noului Cod Civil. Conform art. 875 CC al RM prin contratul de locaţiune, o parte (locator) se
obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în
folosinţă şi posesiune temporară, iar acesta se obligă să plătească chiria. Prin arendă, în baza
art.911 CC al RM, subînţelegem contractul încheiat între o parte – proprietar, uzufructuar sau un
alt posesor legal de terenuri şi de alte bunuri agricole (arendator) – şi altă parte (arendaş) cu
privire la exploatarea acestora pe o durată determinată şi la un preţ stabilit de părţi.
Prin urmare, aplicarea unui sau altui termen conform noii legislaţii naţionale depinde de
două criterii – obiectul contractului şi destinaţia sa. Începînd cu anul 1989 în toate domeniile
economiei naţionale în activitatea de antreprenoriat, în acte normative naţionale şi în practica
judiciară termenul „închiriere” a fost înlocuit cu termenul „arenda”, fapt care, după părerea
noastră nu este prea corect. Termenul universal de utilizare trebuie să fie cuvîntul „locaţiune”,
termen care urmează a fi aplicat ori de cîte ori este vorba despre închirierea unui bun. De la
această regulă generală se poate face doar o singură excepţie de ordin terminologic. Cînd
obiectul contractului este un teren sau un bun agricol, este necesar de aplicat termenul „arenda”.
Respectiv, urmează să fie aplicate şi normele de drept, fapt care va exclude utilizarea greşită a
termenelor juridice şi a normelor de drept material respectiv. Numai în aşa mod poate avea loc
aplicarea terminologiei corecte, care va corespunde legislaţiei naţionale. Anume sub acest aspect
vor fi folosiţi termenii respectivi în acest capitol.
Totuşi, este necesar de menţionat că, conform alin.2, art. 911 CC al RM, prin acordul
părţilor, dispoziţiile cu privire la arendă se aplică şi la locaţiunea altor imobile, adică fiind posibil
de utilizat şi termenul de “arendă” şi invers, contractului de arendă se aplică în modul
corespunzător dispoziţiile cu privire la locaţiune în măsura în care normele respective nu prevăd
altfel (alin.3, art.911 CC al RM.).
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Pentru comparaţie, putem arăta că sistemele de drept al altor state, de exemplu, ale
Federaţiei Ruse, nu deosebesc noţiunea de “locaţiune” şi “arendă”. Astfel, conform art.606 CC al
FR, în baza contractului de arendă (locaţiune) arendatorul (locatorul) se obligă să transmită
arendaşului (locatarului) un bun contra plată în posesiune şi folosinţă temporară sau în folosinţă
temporară. Credem că o astfel de abordare a acestor două noţiuni juridice este mai reuşită. În
acelaşi timp, utilizarea în legislaţia Republicii Moldova a diferitor termeni nu ridică mari
probleme. Principalul e de a determina corect ce termen trebuie de utilizat în fiecare caz concret
şi care norme materiale urmează a fi utilizate.
Scopul principal al aplicării corecte a termenelor juridici este utilizarea corespunzătoare a
normelor de drept material, fapt care este impus de reglementarea diferită a raporturilor de
locaţiune şi arendă atît în noul Cod civil, cît şi alte acte normative.
La soluţionarea litigiilor ce ţin de locaţiune şi arendă este absolut necesar de apreciat, de
la bun început, natura juridică a raporturilor contractuale care se află în litigiu şi care necesită o
soluţionare pe cale judiciară. Acest lucru este absolut necesar dat fiind faptul că în practică, în
majoritatea cazurilor, în contractele civile se utilizează termenul „arenda”, dar în realitate, în
dependenţă de obiectul şi scopul contractului, în majoritatea cazurilor are loc contractul de
locaţiune.
La soluţionarea litigiilor ce ţin dec locaţiune şi arendă este necesar să se ţină cont de
hotărîrile Plenarei Curţii Supreme de Justiţie, şi anume:
Hotărîrea nr.2 din 30.01.1996 „Cu privire la practica aplicării instanţelor judecătoreşti a
unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova”;
Hotărîrea nr.2 din 29.05.1989 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează evacuarea cetăţenilor din casele supuse demolării în
legătură cu retragerea loturilor de pămînt pentru necesităţile publice, reutilarea sau schimbarea
destinaţiei speciale a caselor”;
Hotărîrea nr.3 din 30.01.1996 „Cu privire la unele chestiuni despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a Legii privatizării fondului de locuinţe”;
Hotărîrea nr.36 din 20.12.1999 „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a unor dispoziţii ale Codului cu privire la locuinţe”;
Hotărîrea nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia
consumatorilor la judecarea cauzelor civile”;
Hotărîrea nr.18 din 222.04.2002 „Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei în
soluţionarea litigiilor izvorîte din raporturile de arendă5.
Pentru a evita repetări în prezenta publicaţie ne vom referi doar la unele aspecte care nu
şi-au găsit reflectare şi soluţie în hotărîrile Plenarei Curţii Supreme de Justiţie în ultimii ani. De
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asemenea, în această publicaţie vor fi analizate unele aspecte noi care sunt stipulate în noul Cod
Civil.
Contractul de locaţiune nu este un contract translativ de proprietate deoarece în baza
acestui contract sunt transmise doar drepturile de posesie şi folosinţă, sau numai unul din aceste
drepturi. Dreptul de dispoziţie nu se aplică în acest contract dar poate avea loc doar în cazul în
care în contract va fi stipulată o clauză specială de procurare a bunului închiriat după o perioadă
de timp sau la expirarea termenului, iar în privinţa proprietăţii de stat poate avea loc privatizarea
bunurilor închiriate, fapt care foarte fregvent a fost utilizat în ultimii 20 ani. Prin urmare, de
regulă, dreptul de dispoziţie a bunului închiriat nu se aplică. Însă în caz de litigiu de orice natură
mai ales când este vorba de achitarea chiriei se pot isca şi raporturi de proprietate dat fiind faptul
că locatorul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, adică să prezinte în instanţă
documentele care confirmă acest fapt, inclusiv şi actele de predare - primire a bunului.
Instanţele judecătoreşti urmează să respingă cererile locatorului de chemare în judecată
de încasare a chiriei dacă acesta nu probează existenţa dreptului de proprietate asupra bunului
închiriat. Ba mai mult ca atât, în această situaţie, potrivit art.217 CC RM un asemenea contract
poate fi recunoscut nul, inclusiv şi din iniţiativa instanţei din oficiu.
Referitor la dreptul de proprietate în practică au avut loc cazuri după înstrăinarea bunului
închiriat noul proprietar cere rezilierea imediată a contractului. În asemenea situaţie instanţa este
obligată să aplice norma stipulată în art.319 CC RM, unde se menţionează, că schimbarea
proprietarului nu afectează drepturile terţelor asupra bunului, dobândite cu bună-credinţă anterior
transmiterii dreptului de proprietate şi normei stipulate în art.900 CC RM, unde este menţionat,
că dacă bunul închiriat, după ce a fost predat locatarului, este înstrăinat de locator unui terţ, acest
din urmă se subrogă locatorului în drepturile şi obligaţiile decurgând din locaţiune 444. Aceste
norme stabilesc un principiu civil foarte important în ce priveşte raporturile contractuale –
stabilitatea contractului.
Raporturile de proprietate în raporturile de locaţiune şi arendă se pot isca şi în cazul
efectuării de către locator sau arendaş a unor îmbunătăţiri, efectuate fără consimţământul
locatorului sau arendatorului şi care nu pot fi separate în caz de rezilierea contractului fără
deteriorare bunului. Potrivit art.909 CC RM locatorul în acest caz, bine înţeles şi arendatorul,
dobândesc drepturile de proprietate a acestor îmbunătăţiri. Ba mai mult ca atât, instanţa trebuie
să şine cont şi de dreptul alternativ legal al proprietarului de cere demolarea contracţiei
neautorizate pe contul locatarului sau de către acesta.
Este necesar de menţionat faptul, că noul Cod Civil al RM nu conţine careva norme
speciale care ar reglementa contractul de locaţiune a spaţiului locativ. Acest contract, în afară de
444
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Codul cu privire la locuinţe al RM şi alte acte normative locative este reglementat din articolele
Codului Civil, care se referă la locaţiune în genere. Acest fapt poate fi demonstrat prin stipularea
în unele articole din noul Cod Civil dedicate locaţiunii careva prevederi direct orientate pentru
contractul de locaţiune a spaţiului locativ. Bunăoară, în alin.2 art.879 CC RM este stipulat, că în
cazul închirierii unei locuinţe convenţiile prin care se derogă de la norma cu privire la locaţiune
în privinţa reducerii chiriei din cauza viciului bunului închiriat în defavoarea locatorului nu
produc efecte.
Forma contractului de locaţiune, după cum este stipulat în art.876 CC RM, a unui bun
imobil trebuie să fie întocmit în scris, iar a unuia asemenea bun pe un termen ce depăşeşte trei
ani trebuie înscris în Registrul bunurilor imobile. Nerespectarea acestei reguli are ca efect
inopozabilitatea contractului faţă de terţ. Prin urmare, nerespectarea formei contractului nu
afectează valabilitatea acestuia. Această regulă se referă doar la bunurile imobile. Din conţinutul
art.876 CC RM putem face concluzia, că contractul de locaţiune asupra bunurilor mobile poate fi
încheiat în orice formă prevăzută de lege, inclusiv şi verbală.
Cu totul altă situaţie apare în contractul de arendă. Potrivit art.912 CC RM contractul de
arendă se încheie în scris. Din această normă rezultă că forma scrisă se referă la orice contract de
arendă, indiferent de obiectul acestuia. Prin urmare, în caz de litigiu, nerespectarea formei scrise
a contractului de arendă poate avea consecinţe prevăzute în art.art.210, 211 CC. La prima vedere
soluţia nu e atît de nefavorabilă pentru părţi, însă, cu părere de rău o regulă referitoare la
consecinţele nerespectării formei scrise a contractului de arendă este stipulată în Legea cu privire
la arendă în agricultură din 15 mai 2003. Astfel, potrivit alin.6 al art.6 al acestei legi
neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenţiale sau nerespectarea formei scrise a
contractului atrage nulitatea acestuia. Considerăm, că această prevedere legală nu este cea mai
reuşită pentru ţărani, care nefiind prea cărturari au careva temeri (neîncredere) faţă de orice
hîrţoagă, însă legea trebuie să fie respectată cît de nereuşită nu ar fi. Altă problemă constă în
faptul, că această normă urmează să fie modificată.
Şi noul Cod civil Român conţine o normă foarte dură cu privire la forma contractului de
arendare. Astfel, potrivit alin.1, art.1838 CC Român contractul de arendare trebuie încheiat în
formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Este necesar de menţionat faptul, că în contractul de arendă, reieşind din natura şi
importanţa acestuia, pot fi considerate esenţiale următoarele condiţii: obiectul contractului,
termenul şi preţul, iar după cum este stipulat direct în lege – şi condiţia cu privire la forma scrisă
a contractului.
Referindu-se la forma contractului de arendă este necesar de menţionat încă un moment,
care trebuie numai decît să fie luat în consideraţie de instanţele judecătoreşti, şi anume: la 30
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ianuarie 2004 prin Hotărîrea Guvernului nr.72 privind implementarea Legii cu privire la arendă
în agricultură au fost aprobate contractele-model de arendă a terenurilor, de subarendă a
terenurilor, de arendă a bunurilor agricole, altele decît terenurile, care urmează să fie utilizate în
practică.
Alt moment important de ordin practic este termenul contractului de locaţiune. Potrivit
art.877 CC RM acest contract nu poate fi încheiat pe un termen mai mare de 99 de ani. Un
principiu de bază a contractului de locaţiune este folosinţa sau folosinţa şi posesiunea temporară
(art.875 CC RM). Dat fiind faptul, că noul Cod civil nu stipulează careva reguli cu privire la
modul de stabilire a termenului contractului acesta poate fi: de scurtă durată, de durată medie şi
de lungă durată, şi se stabileşte prin acordul părţilor. Acest termen poate fi determinat sau
nedeterminat. Posibilitatea stabilirii raporturilor contractuale pe un termen nedeterminat este
stipulată în alin.1 art.904 şi alin.1, art.905 CC R. Singura condiţie legală este ca termenul
contractului să nu depăşească 99 de ani. Aceste reguli pot fi aplicate şi faţă de contractul de
închiriere a spaţiului locativ.
O altă situaţie referitoare la termenul contractului este în contractul de arendă. În primul
rînd, potrivit art.911 CC RM contractul de arendă urmează să fie încheiat pe o durată
determinată, iar termenul minim al acestui contract este de un an (art.915 CC RM), iar termenul
maximal este de 30 de ani (art.8 al Legii cu privire la arendă în agricultură). În toate ţările
civilizate asupra contractului de arendă în agricultură se aplică regula generală, acest contract
este de lungă durată şi nu poate depăşi 99 de ani. O astfel de regulă este binevenită dat fiind
faptul, că în contractele de lungă durată sunt posibile investiţii serioase şi în raporturile
contractuale pot fi implicate două-trei generaţii de rude. Din aceste considerente putem menţiona
că termenul maximal de 30 de ani, stipulat în legislaţia naţională nu este cel mai reuşit. După
părerea noastră, contractul de arendă ar fi de dorit să poată fi încheiat pe un termen de pînă la 99
de ani.
În al doilea rînd, o altă regulă este stipulată pentru cazurile expirării termenului iniţial al
contractului. Astfel, potrivit alin.2 art.915 CC RM dacă termenul arendei expiră, iar arendatorul
nu cere să i se predea terenul şi arendaşul continuă exploatarea lui, contractul de arendă se
consideră prelungit cu un an. Această regulă poate fi repetată ori de cîte ori este necesar.
În practica judiciară autohtonă s-au iscat litigii care se referă la aplicarea normelor
stipulate în art.904 CC RM. În primul rând este vorba de prelungirea în mod tăcit a raporturilor
contractuale după expirarea termenului iniţial. În acest caz este necesar norma care se conţine în
alin.1, art.905 CC RM în baza căruia rezilierea contractului din iniţiativa locatorului poate avea
loc cu respectarea unui preaviz de 3 luni pentru imobile şi 1 lună pentru bunuri mobile. Adică, în
acest caz se aplică regula generală când raporturile de locaţiune au caracter nedeterminat în ceea
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ce priveşte durata acestor raporturi. Prin urmare, locatorul nu este în drept imediat după
expirarea termenului contractului să ceară rezilierea lui, fără respectarea regulii de preaviz.
Considerăm necesar că contractul de locaţiune din start poate fi încheiat pe un termen
nedeterminat sau prelungit automat în mod tăcit după expirare termenului iniţial.
O altă situaţie este legată de dreptul prioritar al fostului locatar de a încheia un nou
contract după expirare termenului vechiului contract. În alin.2, art.904 CC RM sunt stipulate 3
condiţii numai cu respectare cărora acest drept poate fi realizat, şi anume:
a) şi-a onorat anterior obligaţiile contractuale;
b) bunul se dă în locaţiune pe un nou termen;
c) este de acord cu noile condiţii contractuale stabilite de locator.
Prin urmare, această normă imperativă urmează a fi respectată în toate cazurile. Instanţa
judiciară nu este în drept să –i de câştig de cauză unei părţi fără respectarea acestei norme. În
acest caz trebuie să se ţină cont şi de norma stipulată în art.667 CC RM, care prevede libertate
dreptului de a contracta şi lipsa în acest contract a obligaţiei de a contracta stipulată în art.669
CC RM, care se aplică pentru alte contracte, bunăoară, pentru contractul de transport (vezi
art.981 CC RM).
La soluţionarea unor asemenea litigii instanţa de judecată nu-l poate obliga pe locator să
încheie un nou contract dacă nu sunt respectate cele trei condiţii stipulate în alin.2, art.904 CC
RM. Acesta poate fi obligat de instanţă de a încheie un nou contract cu fostul locatar doar dacă
locatorul refuzându-i fostului locatar a acordat bunul în locaţiune unui terţ. Prin urmare, în
asemenea caz dreptul prioritar al fostului locatar de a încheia un nou contract poate fi realizat,
bine înţeles, că el şi-a onorat în trecut obligaţiile contractuale şi este de acord cu noile condiţii
ale locatorului.
E necesar de menţionat şi cîteva sugestii cu privire la obiectul locaţiunii, care de
asemenea, pot reprezenta careva interese pentru practica judiciară. Asfel, legislaţia în vigoare
admite locaţiunea în toate ramurile economiei naţionale fără careva îngrădiri şi excepţii. Mai
mult decît atît, pot fi închiriate bunuri sub orice formă de proprietate. Această regulă pentru
prima dată şi-a găsit elucidare în normele de drept ale fostei URSS încă în 1989, ulterior fiind
reflectată şi în legislaţia naţională a Republicii Moldova.
În 1989 s-a lărgit simţitor a fost mărit cercul obiectelor lumii materiale ce puteau fi
închiriate. Astfel, pe lîngă bunurile de menire cultural-casnică, puteau fi închiriate şi cele care
sînt atribuite fondurilor fixe şi circulante. Practic au fost înlăturate toate îngrădirile. Mai mult
decît atît, pentru prima dată în perioada exestenţei puterii sovietice a fost admisă locaţiunea
pămîntului şi altor resurse naturale de către toţi doritorii, inclusiv de persoanele fizice.
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În ceea ce priveşte proprietatea publică, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
din 6 ianuarie 1994, a fost aprobată Lista întreprinderilor şi organizaţiilor de stat a căror arendă
nu se admite. La acestea se atribuie:
•

Banca Naţională a Moldovei;

•

Rezervaţiile naturale de stat;

•

Radioteleviziunea Naţională;

•

Secţia comunicaţiilor speciale de pe lîngă Centrul de transportare a Poştei;

•

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova;

•

Întreprinderile din sistemul organelor afacerilor interne;

•

Laboratorul specializat pentru combaterea bolilor deosebit de periculoase;

•

Staţiile veterinare pentru combaterea bolilor la animale;

•

Laboratoarele veterinare;

•

Întreprinderile pentru producere şi congelarea spermei de taur;

•

Întreprinderile specializate de executare a lucrărilor de exploatare „Iumex”;

•

Întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare, centrale şi reţelele termice ale

gospodăriei comunale.
În acelaşi decret a fost aprobată şi Lista bunurilor statului ce nu pot fi date în arendă. La
acestea se atribuie:
• Complexele de radiolocare;
• Mijloacele militarizate cu acţiuni antigrindină;
• Tehnica militară şi armamentul, echipamentul militar;
• Utilajul (echipamentul ) atomic;
• Utilajul Centralei electrice Raionale de Stat din Moldova şi al Centralei electrice cu
termoficare;
• Utilajul (echipamentul) pentru emisia banilor şi baterea monedelor, emisia hîrtiilor de
valoare şi a timbrelor poştale;
• Materialele de arhivă care ţin de competenţa organelor de stat ale arhivelor;
• Utilajul (echipamentul) pentru controlul de stat medico-sanitar asupra procesului
tehnologic şi a calităţii produselor alimentare şi a producţiei industriale;
• Utilajul (echipamentul) pentru fabricarea substanţelor narcotice cu efecte puternice şi
toxice;
• Utilajul radiologic;
• Utilajul cu izotopi radioactivi;
• Utilajul radiorenteghenologic;
• Utilajul special pentru serviciul de transfuzie a sîngelui;
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• Utilajul special pentru operaţiile la inimă;
• Armele de foc (de tip militar, calibru redus, sportive, pentru vînătoare cu alice, pentru
instruire), armele albe, dispozitivele de explodare;
• Utilajul (echipamentul) pentru fabricarea şi repararea diferitelor tipuri de armament,
muniţii, substanţelor explozive, dispozitivelor de explodare şi pirotehnice.
Un aspect pur practic poate avea şi o altă novaţie a CC în vigoare. Este vorba de litigiile
civile, care se pot isca în viitor, dar care nu erau cunoscute legislaţiei vechi şi care în legislaţia
nouă se referă la obligaţiile contractuale. Vorbind despre aceste categorii de obligaţii este
necesar de menţionat, că ele se încadrează în sistemul contractual al locaţiunii. Precizăm, nu este
vorba de raporturi delictuale, care iau naştere în rezultatul cauzării de daune, dar de alte raporturi
civile, care se încadrează în sistemul contractual al locaţiunii.
Primul moment se referă la norma stipulată în art. 889 CC din care rezultă, că unul şi
acelaşi bun poate fi dat în chirie concomitent mai multor locatari. În asemenea situaţie fiecare
locatar este obligat de a acţiona într-o manieră care să nu împiedice folosirea normală a bunului
de către alţi locatari. Prin urmare, nerespectarea de către unul din locatari a acestei obligaţii poate
avea ca efect iniţierea unui litigiu civil între subiecţi, care direct nu se află în raporturi
contractuale, dar care fiind încadraţi într-un sistem de raporturi civile, care au la temelie cîteva
contracte de locaţiune, dar care se referă la unul şi acelaşi bun închiriat, a obligaţiilor reciproce.
Nerespectarea de către unul din locatari a obligaţiei de a acţiona într-o manieră care să nu
împiedice folosirea normală a bunului de către alţi locatari are şi consecinţe negative. Astfel,
potrivit art.889 CC RM, locatarul care nu şi-a onorat obligaţia respectivă este ţinut (obligat) faţă
de locator şi de ceilalţi locatari prejudiciul care poate rezulta din neexecutarea acestei obligaţii,
fie că a fost produs de el, fie de persoanele cărora le-a permis folosinţa bunului sau accesul la el.
O altă consecinţă negativă a nerespectării acestei obligaţii legale poate fi rezilierea contractului
de locaţiune cu locatarul vinovat din iniţiativa locatorului (alin.2 art.889 CC RM).
Un alt moment foarte important îl constituie faptul, că litigiile de natură contractuală, la
prima vedere, se pot isca şi pe „verticală” – între sublocatar şi locator fără participarea în litigiu a
locatarului contractului de locaţiune de bază. Astfel, potrivit art.897 CC RM, în cazul în care
locatorul nu-şi exercită obligaţiile, sublocatarul poate exercita drepturile locatarului pentru a-l
obliga să-şi execute obligaţiile. Şi în acest caz nu este vorba despre raporturi delictuale, cu put
contractuale, la temelia cărora se află raporturile de sublocaţiune, care în ansamblu se încadrează
în sistemul legăturilor contractuale din cadrul locaţiunii în genere.
O altă problemă de ordin practic, care se poate isca la soluţionarea litigiilor cu privire la
reducerea chiriei din cauza viciului bunului închiriat se referă la viciile nesemnificative, care nu
se iau în consideraţie la reducerea chiriei (art.879 CC RM). După părerea noastră este considerat
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nesemnificativ acel viciu, care nu influenţează esenţial la folosirea bunului în ansamblu, se referă
doar la unele părţi componente, detalii ale obiectului contractului şi pentru înlăturarea căruia nu
se cer cheltuieli însemnate.
Un interes de ordin practic se poate isca şi referitor la termenul „modul rezonabil”, care
se utilizează în art.891 CC RM. Astfel, potrivit acestui articol locatorul pe parcursul locaţiunii
are dreptul să verifice bunul închiriat, să efectueze lucrări asupra lui, iar în cazul imobilului, să-l
prezinte eventualelor cumpărători sau locatari. Pentru a exercita aceste drepturi locatorul, în
virtutea legii, este obligat să respecte şi interesele locatarului, adică să-şi realizeze drepturile sale
în mod rezonabil. Considerăm, că locatarul trebuie să fie în prealabil înştiinţat despre eventualele
verificări, vizitări şi lucrări. Aceste acţiuni trebuie să fie efectuate în perioadele de timp şi în
modul convenit atît pentru locator, cît şi pentru locatar, şi cu condiţia că ele nu vor crea
incomodităţi pentru locatari în ce priveşte folosinţa bunului închiriat.
§ 13. Dreptul la viaţă privată (S. Filincova, O. Dorul)
Dreptul la viaţă privată este unul din drepturile fundamentale ale persoanei, consfinţit în
legislaţia naţională, precum şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948)445 în articolul 12 consfinţeşte dreptul
la viaţă privată: Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în
familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei
sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau
atingeri.
Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice (1966),446 la rîndul său propune în
mare parte aceeaşi formulă întru asigurarea respectării dreptului la viaţă privată, astfel, articolul
17 prevede:
1. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa particulară,
în familia, domiciliul sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi reputaţiei
sale.
2. Orice persoană are drept la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau
atingeri.
Protecţiei intimităţii în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului i se acordă o atenţie
particulară. Articolul 8, întitulat Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, prevede :
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Adoptată la 10 decembrie 1948 la New York ( Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM
nr.217-XII din 28.07.90);
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Adoptat la 16 decembrie 1966. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.217-XII din 28.07.90;
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1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului
său şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în executarea acestui drept decât în
măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o
societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea
economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a
moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
Această dispoziţie a Convenţiei Europene este reiterată şi detaliată prin conţinutul
Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1165 (1998) ”Dreptul la respectarea
vieţii private”.
Constituţia447 Republicii Moldova din 1994 referitor la protecţia vieţii private conţine
următoarele dispoziţii:
- Articolul 28 Viaţa intimă, familială şi privată;
- Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată;
- Articolul 29 Inviolabilitatea domiciliului.
(1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în
domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situaţii:
a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti;
b) pentru înlăturarea unei primejdii care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau bunurile
unei persoane;
c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii.
(3) Percheziţiile şi cercetările la faţa locului pot fi ordonate şi efectuate numai în
condiţiile legii.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sînt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant.
Articolul 30 Secretul corespondenţei
(1) Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al
convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd această
derogare este necesară în interesele securităţii naţionale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice şi în scopul prevenirii infracţiunilor.
Codul de procedură penală al Republicii Moldova448 instituie o serie de garanţii în sensul
protecţiei dreptului la viaţă privată, astfel, articolul 15 prevede Inviolabilitatea vieţii private:
447
448

Adoptată la 29 iulie 1994. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994.
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(1) Orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieţii private, la confidenţialitatea vieţii
intime, familiale, la protejarea onoarei şi demnităţii personale. În cursul procesului penal, nimeni
nu este în drept să se implice în mod arbitrar şi nelegitim în viaţa intimă a persoanei.
(2) La efectuarea acţiunilor procesuale nu poate fi acumulată fără necesitate informaţie
despre viaţa privată şi intimă a persoanei. La cererea organului de urmărire penală şi a instanţei
de judecată, participanţii la acţiunile procesuale sînt obligaţi să nu divulge asemenea informaţii şi
despre aceasta se ia un angajament în scris.
(3) Persoanele de la care organul de urmărire penală cere informaţie despre viaţa privată
şi intimă sînt în drept să se convingă că această informaţie se administrează într-o cauză penală
concretă. Persoana nu este în drept să refuze de a prezenta informaţii despre viaţa privată şi
intimă a sa sau a altor persoane sub pretextul inviolabilităţii vieţii private, însă ea este în drept să
ceară de la organul de urmărire penală explicaţii asupra necesităţii obţinerii unei asemenea
informaţii, cu includerea explicaţiilor în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective.
(4) Probele care confirmă informaţia despre viaţa privată şi intimă a persoanei, la cererea
acesteia, se examinează în şedinţa de judecată închisă.
(5) Prejudiciul cauzat persoanei în cursul procesului penal prin violarea vieţii private şi
intime a acesteia se repară în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
La fel, Codul de procedura penală asigură protecţia anumitor aspecte ale vieţii private
cum sunt: inviolabilitatea domiciliului (art. 12), secretul corespondenţei (art. 14).
Suplimentar, Codul penal al Republicii Moldova449 protejează aspecte ale dreptului la
viaţă privată în articolele 177, 178, 179 şi anume sunt interzise următoarele acţiuni:
a) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege,
despre viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără
consimţămîntul ei;
b) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate fără consimţămîntul persoanei, cu
utilizarea mijloacelor tehnice speciale;
c) Răspîndirea informaţiilor menţionate într-un discurs public, prin mass-media;
sau prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu;
d) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi altor trimiteri
poştale, al convorbirilor telefonice şi înştiinţărilor telegrafice, cu încălcarea legislaţiei;
e) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără
consimţămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum şi percheziţiile şi
cercetările ilegale.
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Adoptat la 18.04.2002, publicat la 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art Nr : 195.
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Din conţinutul dispoziţiilor citate mai sus deducem concluzia că autorii textelor
normative naţionale şi internaţionale nu propun o definiţie a vieţii private. La fel şi Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, nedefinind dreptul la viaţă privată, se limitează la constatarea
faptului dacă a avut loc sau nu o imixtiune în exercitarea de către persoane a dreptului la viaţă
privată. Prin urmare, viaţa privată este un termen ce poate fi interpretat extinctiv, ce cuprinde
diferite sfere a vieţii persoanei, fapt demonstrat şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului. Mai mult ca atât, Curtea a constatat ”Curtea nu consideră posibilă o determinare
exhaustivă a conceptului ”viaţa privată”.450 În acelaşi timp, în doctrină, şi în special în lucrările
juristului rus I. Kanina găsim tentative reuşite de definire a vieţii private drept una din sferele de
activitate vitală individuală a persoanei care este reglementată atât de normele juridice, precum şi
de normele morale, include în sine toate aspectele interne şi externe ale vieţii sale, pe care şi le
stabileşte ea şi trebuie să fie protejată de forţa coercitivă a statului, neîncălcînd prin aceasta
drepturile şi libertăţile altor persoane.
La momentul de faţă, dreptul la inviolabilitatea vieţii private, în calitatea sa de drept
fundamental, presupune:
- Viaţa privată este o sferă de activitate vitală a persoanei, aflată în afara controlului
statului şi societăţii;
- Dreptul la viaţă privată presupune posibilitatea de a trăi în conformitate cu propriile
dorinţe, care, însă, nu vor intra în contradicţie cu interesele sociale, normele de drept şi morale
acceptate de societatea respectivă şi stabileşte limitele de inviolabilitate a vieţii private.
Dreptul la inviolabilitatea vieţii private instituie interdicţia oricăror forme de imixtiune
arbitrară în viaţa privată din partea statului şi garantează protecţia statului de la asemenea
imixtiune din partea persoanelor terţe.
Prin urmare, fiecare persoană are propria opinie despre conţinutul vieţii private şi această
impresie depinde de trăsăturile psihologice ale fiecărei persoane în parte şi de normele, tradiţiile
care există într-o societate la o anumită etapă istorică.451 Viaţa privată o constituie anumite
aspecte ale vieţii personale ale omului, pe care acesta nu doreşte să le aducă la cunoştinţa
semenilor. Este un gen de suveranitate a persoanei care indică asupra inviolabilităţii vieţii sale.
În acest sens, acţionează prezumţia că persoana nu ascunde fapte asociale sau ilegale, ci doreşte
şi încearcă să aibă interese de afaceri sau intime ferite de ochii celorlalţi.
În acest sens, articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului consacră 4 obiecte
de protecţie cu scopul de a evita orice imixtiune arbitrară în: viaţa privată, viaţa familială,
domiciliul şi corespondenţa. Totuşi natura acestui drept nu este absolută, în anumite situaţii, cu
450

Cazul Niemietz vs. Germania, 1992.
Кужукеева Г. Право на частную жизнь и право на свободу выражения: проблемы соотношения;
http://medialaw.asia/node/4318
451

946

respectarea condiţiilor cerute de alineatul 2 din art. 8, autorităţile publice pot aduce atingere
acestui drept. Dar, atitudinea pasivă a statului, inclusiv în situaţiile de lipsă a imixtiunii poate de
asemenea să constituie o nerespectare a convenţiei. Astfel, statul are obligaţii pozitive şi trebuie,
prin urmare, să întreprindă măsurile ce se impun în scopul sporirii eficacităţii respectării
dreptului la intimitate. Cu alte cuvinte, autorităţile de stat trebuie să acţioneze în aşa mod încât
indivizii să ducă un mod de viaţă normal.452
Astfel, fiind constatate dispoziţiile normative naţionale şi internaţionale, dar şi fiind
cercetat materialul doctrinar în materia protecţiei vieţii private, estimăm util să identificăm
obiectele de protecţie ce cad sub incidenţa conţinutului dreptului la viaţă privată:
- dreptul la căsătorie;
- viaţa sexuală, orientarea sexuală;
- numele şi prenumele persoanei;
- cetăţenia;
- imaginea (fotografia) persoanei;
- reputaţia persoanei (protecţia demnităţii);
- inviolabilitatea domiciliului;
- secretul corespondenţei;
- activitatea profesională şi de afaceri;
- date şi dosare create de serviciile de securitate şi alte structuri de stat;
- inviolabilitatea fizică şi psihică, inclusiv serviciile de ocrotire a sănătăţii, examinările
psihiatrice şi sănătatea psihică;
- colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal;
- alte sfere.
În cele ce urmează estimăm util să ne pronunţăm asupra conţinuturilor şi formelor de
protecţie a celor mai importante aspecte legate de exercitarea dreptului la viaţă privată.
Dreptul la căsătorie
Deşi este strâns legat de viaţa familială, care în fond îl condiţionează, dreptul la căsătorie
este consacrat în mod aparte în art. 12 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Pentru
Curte, practica acestui articol a evoluat de la negarantarea dreptului la căsătorie unui transsexual,
cu luare în consideraţie a căsătoriei tradiţionale între două persoane de sex biologic diferit 453 spre
ideea, precum că dreptul la respectarea vieţii private, garantat prin articolul 8, nu înglobează
totuşi ansamblul problemelor care se ridică în lumina articolului 12, care menţionează în mod
452
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expres condiţiile impuse de legile naţionale. Curtea cercetează deci pentru a şti dacă dreptul
naţional aduce atingere substanţei însăşi a dreptului de a se căsători. În această privinţă, ea
consideră că este artificial să se afirme că persoanele care au suferit o operaţie de conversie
sexuală sunt private de dreptul de a se căsători, de vreme ce, în conformitate cu legea, le este
posibil să se căsătorească cu o persoană de sex opus vechiului lor sex.454
La momentul de faţă, în termenii Convenţiei amendate prin protocoale adiţionale, soţii se
bucură de drepturi egale şi de responsabilităţi cu caracter civil în relaţiile dintre ei precum şi în
relaţiile cu copiii în timpul căsătoriei şi în momentul desfacerii sale. Insistăm asupra faptului că
protecţia priveşte doar drepturile şi obligaţiile cu caracter civil, fapt ce exclude alte raporturi din
câmpul de aplicare a art. 12 din Convenţie, în special cele de drept penal, fiscal, social sau
administrativ.
Totodată art. 12 garantează formarea relaţiilor conjugale şi nu încetarea lor. 455 Prin
urmare, dreptul la divorţ nu este un drept fundamental, garantat prin Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.
Dreptul deţinuţilor la căsătorie
Dreptul la căsătorie este un drept fundamental, prin urmare, legile naţionale trebuie să
reglementeze modul de exercitare a acestui drept, fără a aduce atingere substanţei acestuia (în
cazul Drape vs. Regatul Unit, Comisia Europeană a Drepturilor Omului a considerat că
constituie o atingere substanţială la dreptul de a se căsători obligaţia impusă unui condamnat la
detenţie pe viaţă să aştepte, pentru a se căsători, o eventuală liberare condiţionată).456 Mai mult
ca atât, realizarea acestui drept în locurile de detenţie nu creează probleme importante în plan de
securitate, menţinere a ordinii publice, dar constituie şi un puternic factor de resocializare a
persoanei private de libertate.
Protecţia vieţii private
Noţiunea vieţii private este una fluctuantă şi imprecisă care este extinsă considerabil de
către judecătorii europeni. Prin viaţă privată la momentul de faţă este înţeleasă sfera intimă a
relaţiilor personale şi în special integritatea fizică şi morală a persoanei457 precum şi viaţa
sexuală.458 Totodată, viaţa privată îşi are limitele sale ce ţin în special de publicitatea anumitor
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comportamente sexuale, exercitarea constrângerii sau realitatea unui pericol pentru persoane. 459
Interesele în special ale persoanelor vulnerabile trebuie să fie protejate, prin urmare interdicţii
pot fi impuse întotdeauna. Ţinând cont de această rezervă, fiecare are dreptul să poarte o viaţă
sexuală după bunul său plac şi în conformitate cu identitatea sa profundă.460
În prezent, conceptul vieţii private a evoluat astfel încât dreptul la viaţă privată nu este
doar ”dreptul de a rămâne la sine pentru a-i exclude pe ceilalţi”, ci de asemenea este ”dreptul de
a ieşi de la sine pentru a merge la ceilalţi”. Prin urmare, astăzi se conturează un nou conţinut, şi
anume dreptul la viaţă privată socială ce completează noţiunea clasică de viaţă privată
personală.461 Suplimentar, în prezent viaţa privată se prezintă deja drept o totalitate de legături
ale persoanei – personale, economice, sociale.462
Identitatea sexuală şi datele personale sunt chestiunile ce intră în câmpul de aplicare a
vieţii private, însă ele provoacă deseori dificultăţi în procesul de interpretare şi aplicare.
Identitatea sexuală
Schimbarea identităţii sexuale a fost deja recunoscută de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului. La fel, Curtea a stabilit obligaţia statelor în vederea eliberării actelor de stare civilă care
dovedesc noua identitate sexuală.463 În această situaţie este important ca rectificarea stării civile
a unui transsexual să aibă efect doar pentru viitor.

Datele personale
Republica Moldova a ratificat Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981.464 La fel, Republica
Moldova a asigurat şi un cadrul naţional juridic în materie, prin adoptarea Legii nr. 133 din 8
iulie 2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 465 Drept urmare, Republica
Moldova şi-a asumat angajamentul de a proteja, în contextul protecţiei drepturilor şi libertăţilor
persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv şi viaţa privată, secretul
corespondenţei, de a institui practici de înaltă calitate privind gestiunea datelor din partea
operatorilor de date, precum şi stabilirea răspunderii pentru ca drepturile şi libertăţile
fundamentale ale subiecţilor datelor cu caracter personal să fie respectate de către operatori în
procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
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În conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale în materie este important ca
tratamentul datelor cu caracter personal să fie realizat într-un mod sigur. Protecţia datelor cu
caracter personal în condiţiile contemporane este cu mult mai fragilă datorită mijloacelor
moderne de comunicare. Or, orice operaţiune în Internet lasă urme informatice ce permit,
eventual, constituirea bazelor de date precise în informaţii cu caracter personal. În această ordine
de idei, este imperios ca legislaţia naţională să conţină interdicţii, restricţii în utilizarea datelor cu
caracter personal capabile să aducă atingeri demnităţii persoanei.
Problema confidenţialităţii datelor cu caracter personal este extrem de delicată. Pentru a
exclude accesul publicului larg la informaţia, pe care o persoană nu doreşte să o divulge,
legislaţia naţională a introdus o serie de garanţii, în special cele legate de interdicţia de a divulga
secretul profesional despre viaţa privată, limitare impusă medicilor, judecătorilor, anchetatorilor
şi notarilor. În acest context, Curtea a recunoscut în calitate de principiu confidenţialitatea tuturor
informaţiilor cu privire la sănătate. Or, datele personale cu referire la starea sănătăţii fiind strâns
legate de identitatea şi viaţa privată a individului, sunt extrem de sensibile şi sunt parte
componentă a personalităţii individului. Această confidenţialitate se impune pentru protecţia
vieţii private a bolnavilor, precum şi pentru ca ei să nu piardă încrederea în serviciile de
sănătate.466 În acest sens, cu referire la practica judiciară naţională, pornind de la faptul că
indicarea diagnosticului în certificatul de concediu medical încalcă dreptul la viaţa privată a
pacientului şi contravine legislaţiei în vigoare, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 15
februarie 2012 au fost anulate prevederile care prescriau indicarea diagnosticului în certificatul
de concediu medical al pacientului. Or, suplimentar la dispoziţiile internaţionale şi
constituţionale în materia protecţiei vieţii private, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii
cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului,467 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;
informaţiile ce se consideră confidenţiale pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul
consimte acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului său legal (a rudei
apropiate), în condiţiile consimţite de pacient, în măsură adecvată capacităţii lui de înţelegere, în
situaţii când capacitatea de exerciţiu a pacientului nu este deplină sau lipseşte ori dacă legea o
cere în mod expres. Iar conform art. 14 al Legii ocrotirii sănătăţii,468 medicii, alţi lucrători
medico-sanitari, farmaciştii sunt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor referitoare la boală, la
viaţa intimă şi familială a pacientului de care au luat cunoştinţă în exerciţiul profesiunii, cu
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excepţia cazurilor de pericol al răspândirii maladiilor transmisibile, la cererea motivată a
organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti.
Suplimentar, referitor la protecţia datelor cu caracter personal, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a constatat deja că memorizarea acestora de către o autoritate publică este o
imixtiune în viaţa privată.469
Protecţia vieţii familiale
Noţiunea de viaţă familială ţine de relaţii de sânge suficient de strânse. Protecţia vieţii de
familie este largă şi evoluează în continuu. Ca regulă, viaţa de familie presupune raporturile
dintre părinţi şi copii. Totodată, în anumite situaţii pot fi luate în consideraţie şi raporturile dintre
rudele apropiate.470 În orice caz, viaţa familială trebuie să fie preexistentă şi efectivă471: ea
trebuie să fie caracterizată prin relaţii reale şi strânse între membrii săi şi nu se va limita doar la
relaţiile fondate în baza căsătoriei. În acest context, părintele unui copil născut în afara căsătoriei
pe care acesta l-a recunoscut şi a trăit împreună cu mama sa de la naştere timp de 18 luni se
poate prevala de dreptul la viaţă familială.472 La fel, Curtea a considerat că viaţa de familie nu
este legată de căsătorie şi continue inclusiv după divorţ. În această ordine de idei, părintele care
nu exercită autoritatea parentală dispune de dreptul de vizită şi trebuie să aibă contacte regulate
cu copilul (în afara situaţiilor particulare privind protecţia intereselor copilului).473 Or,
comunicarea părinţilor şi copiilor este cuprinsă de conceptul de viaţă privată. 474 Curtea
Europeană a constatat că o ordonanţă judiciară ce autorizează o adopţie de către soţul mamei fără
consimţământul tatălui natural nu aduce atingere disproporţionată vieţii familiale a acestui din
urmă.475
Mai mult, realităţile actuale la fel ca pluralitatea modelelor familiale sunt luate în
consideraţie; cu alte cuvinte, nu trebuie făcută nici o diferenţă dintre familiile legitime şi
familiile naturale.476 Ideea expusă este una inspirată de logică, or, orice soluţie contrară ar
constitui o discriminare interzisă de art. 14 din Convenţie. Totodată Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a constatat că art. 8 nu este încălcat atunci când o autoritatea naţională refuză
să înregistreze un transsexual ”femeie-bărbat” în calitate de tată al copilului născut de consoarta
sa în urma fertilizării in vitro.477
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Relaţiile interpersonale pot lua forma vieţii familiale în situaţia când un minor este
dependent financiar de un părinte, când dreptul de vizită este exercitat regulat precum şi atunci
când între sunt stabilite relaţii dintre tată şi copiii ilegitimi. Art. 8 protejează de asemenea dreptul
deţinutului la viaţă familială, iar principalul aspect în acest sens îl constituie vizitele. În ultimele
hotărâri, Curtea a reamintit necesitatea de a menţine contacte cu familia, totodată restricţiile de
interes general nu pot fi neglijate.478
Numele şi cetăţenia
La nivel european este protejat şi numele, deşi acesta nu este consacrat expres. Numele,
fiind un mijloc de identificare a persoanei şi de legătură cu o familie priveşte atât viaţa privată,
precum şi cea familială.479
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că refuzul autorităţilor naţionale de a
autoriza o schimbare de nume cade sub incidenţa controlului european, totodată Curtea
Europeană recunoaşte statelor o largă marjă de apreciere, deoarece autorităţile statului sunt mult
mai competente în aprecierea unor situaţii particulare.480 Ulterior protecţia numelui a fost extinsă
şi asupra prenumelui persoanei.481
Cu referire la cetăţenie, Consiliul Europei la 6 noiembrie 1997 a propus Convenţia
europeană asupra cetăţeniei,482 ce stabileşte principii şi reguli în materie de cetăţenie a
persoanelor fizice şi reguli ce determină obligaţiile militare în caz de pluralitate de cetăţenii.
Totodată, cu referire la protecţia dreptului la viaţă privată, articolul 4 al convenţiei citate mai sus
reiterează dreptul oricărui individ la cetăţenie, fapt ce permite evitarea apatridiei şi interzicere
lipsirii arbitrare de cetăţenie inclusiv în caz de divorţ sau căsătorie. De asemenea articol conţine
principiul nediscriminării, ce presupune în primul rând obligaţia statelor părţi de a nu diferenţia
cetăţenii în dependenţă de modul de dobândire a cetăţeniei.
Protecţia vieţii profesionale
În plan european, după cum am menţionat mai sus, putem observa o extindere a dreptului
la viaţă privată personală spre dreptul la viaţă privată socială. În practica Curţii Europene a
Drepturilor Omului a fost constatată teza că este prea restrictiv de a limita noţiunea de viaţă
privată la un cerc intim unde fiecare îşi poate duce o viaţă personală după propria voinţă şi
excluderea lumii exterioare din acest cerc.483 Cu certitudine, viaţa în câmpul muncii nu este o
478

Cazul Burghartz c. Elveţiei, 1994.
Cazul Stjerna vs. Finlanda, 1994.
480
Cazul Guillot vs. Franţa, 1996
481
Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 261 din 14.10.1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 120
482
Cazul Niemietz vs. Germania, 1992.
483
Cazul Gillow vs. Regatul Unit, 1986; cazul Chappel vs. Regatul Unit, 1989.
479

952

viaţă privată, deoarece prezintă o activitate publică, totodată, viaţa privată a salariaţilor trebuie să
fie protejată la locul lor de muncă şi în acest caz abuzurile nu vor fi tolerate. În această ordine de
idei, salariatului îi va fi respectat secretul corespondenţei. Angajatorul va încălca acest drept din
momentul în care va lua cunoştinţă cu mesajele personale expediate şi primite de către salariat
graţie instrumentelor informatice aflate la dispoziţia în virtutea funcţiei pe care o deţine; în
această situaţie nu va conta dacă salariatul a utilizat computerul în scopuri personale, contrar
indicaţiilor angajatorului.
Protecţia domiciliului
Protecţia domiciliului este un drept ce rezultă din securitatea şi bunăstarea personală.484
Este necesar ca intimitatea locului unde individul îşi exercită viaţa privată să fie protejată. Este
admisă imixtiunea în exercitarea acestui drept cu condiţia respectării tuturor cerinţelor legale:
existenţa mandatului judecătorului etc.
Protecţia corespondenţei
Protecţia corespondenţei prezintă un drept clasic ce constituie un aspect al dreptului la
viaţă privată. Este la fel protejată corespondenţa clasică, precum şi cea efectuată pe calea
telecomunicaţiilor. În acest sens, cei mai vulnerabili sunt învinuiţii sau deţinuţii, ale căror
corespondenţă este cu regularitate interceptată în mod ilegal sau este cenzurată. Totodată,
judecătorii europeni au considerat că un anumit control al corespondenţei este posibil în termenii
Convenţiei, dar această imixtiune va fi una proporţională, cu alte cuvinte nu va depăşi scopul
legitim urmărit.485 În prezent, numărul cazurilor de imixtiune din partea administraţiei
instituţiilor penitenciare este în descreştere, iar controlul realizat de către aceasta are
preponderent un caracter redus de intimidare şi presupune căutarea obiectelor interzise sau
cenzurarea conţinutului dacă acesta reprezintă ameninţări la securitatea persoanelor sau
instituţiilor.
O problemă la fel de delicată o constituie corespondenţa pe calea telecomunicaţiilor şi în
special practica interceptării convorbirilor telefonice, care este, în principiu, admisă de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului dacă imixtiunea este necesară într-o societate democratică din
raţiuni de securitate naţională, apărare a ordinii publice şi prevenirea infracţiunilor penale.486
Legea Republicii Moldova determină clar care sunt condiţiile în care poate fi realizată
interceptarea: cu autorizarea judecătorului de instrucţie se efectuează acţiunile de urmărire
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penală legate de limitarea inviolabilităţii persoanei, domiciliului, limitarea secretului
corespondenţei, convorbirilor telefonice, comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări, precum
şi alte acţiuni prevăzute de lege (art. 301 Codul de procedură penală a Republicii Moldova).
O garanţie suplimentară în acest sens, constatată de Curtea Europeană a Drepturilor
Omului este excluderea caracterului general al supravegherii telefonice, or persoana trebuie să
fie suspectată de săvârşirea unei anumite infracţiuni.487
Protecţia domiciliului şi corespondenţei avocatului. În practica sa, Curtea Europeană a
constatat că avocatul, în calitatea sa de aşa-numit ”asociat” cu organele Convenţiei are nevoie de
protecţie efectivă ale corespondenţei şi biroului. În prezent toată corespondenţa avocatului este
obiectul protecţiei oferite de dispoziţiile articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, în această ordine de idei sunt protejate scrisorile ce conţin secret profesional, precum şi
corespondenţa realizată prin mijloace moderne de comunicare. Jurisdicţiei Curţii de la
Strasbourg au fost deferite mai multe cazuri de nerespectare a secretului corespondenţei dintre
avocat şi deţinut, şi Curtea a reiterat principiul protecţiei confidenţialităţii,488 afirmând că
interesul public cere ca persoana ce doreşte să consulte un avocat trebuie să o facă în condiţii ce
permit o discuţie deplină şi liberă. Desigur sunt posibile de a fi comise abuzuri din partea
autorităţilor statului, dar marja de apreciere a acestora în acest sens va rămâne una extrem de
redusă.489
Un alt moment dificil în termenii articolului 8 ţine de protecţia biroului avocatului, care
în condiţiile actuale nu este inviolabil, fiind deseori supus percheziţiilor, în care pot fi depistate
documente ce ar putea pune problema secretului corespondenţei dintre avocat şi clientul său. Cu
referire la biroul avocatului, Curtea s-a pronunţat în favoarea aplicabilităţii articolului 8 din
Convenţie inclusiv activităţilor profesionale şi comerciale în general. Prin urmare, percheziţia
efectuată la biroul unui avocat poate constitui o încălcare a articolului 8.
Protecţia generală a străinilor
Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale este deseori invocat de către cetăţenii
străini ce sunt expulzaţi sau extrădaţi. Un argument în plus, în acest context, serveşte conţinutul
articolului 105 al. 3 din Codul penal al Republicii Moldova, care prevede ”1) Cetăţenilor străini
şi apatrizilor care au fost condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni li se poate interzice
rămânerea pe teritoriul ţării. 3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la
alin.(1) se va ţine cont de dreptul la respectarea vieţii private a acestora.”
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Această situaţie este favorizată de faptul că noţiunea de familie este extinsă asupra
multiplelor modele familiale (familie legitim, naturală, situaţie de fapt), precum şi asupra
rudelor.490 Totodată, legătura de familie trebuie să fie una reală şi efectivă. În cazul Moustaquim
vs. Belgia Curtea a constatat care sunt indicii ce demonstrează legătura familială efectivă şi
anume, locuirea în comun, existenţa unui raport de dependenţă financiară, precum şi exercitarea
efectivă a dreptului de vizită a unui părinte ce participă la educarea copilului.
În practica sa, Curtea a constatat că articolul 8 nu creează pentru străini un drept general
şi abstract de intrare şi aflare pe teritoriul naţional. Statele, de asemenea, au tot dreptul de a
expulza infractorii necetăţeni.491 La moment, jurisprudenţa europeană se orientează spre luarea în
considerare a imperativelor de ordine publică internă, care extind marja de apreciere a statelor.
O situaţie particulară o constituie dreptul la reîntregirea familiei. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului nu recunoaşte dreptul la reîntregirea familiei în calitate de drept ce rezultă
din conţinutul articolului 8.492 Prin urmare, şi la acest capitol statelor le este lăsată o largă marjă
de apreciere şi acţiune.
Acesta fiind la general conţinutul dreptului la viaţă privată, este necesar să semnalăm şi
anumite dificultăţi privind realizarea lui. Astfel, actele normative interne şi cele internaţionale
definesc descriptiv dreptul la viaţă privată, dar nu se pronunţă la conflictele ce apar între acest
drept şi libertatea de expresie, ce se pot ivi cu ocazia publicării de către sursele mass media a
anumitor fapte din viaţa privată, fiind deseori invocat argumentul că dezvăluirile respective sunt
făcute în interesul societăţii sau persoanei în cauză, care ducând o viaţă publică, pierd dreptul la
inviolabilitatea vieţii private. În aceste condiţii, instanţei de judecată îi revine sarcina de a găsi
acea balanţă dintre interesele private ale anumitor persoane şi libertatea de expresie. Găsirea
numitorului comun este complicată prin faptul că aceste drepturi sunt drepturi fundamentale,
garantate de normele constituţionale şi normele internaţionale, însă garanţiile drepturilor omului
se referă în principal la relaţiile dintre cetăţeni şi stat, iar interesele protecţiei vieţii private sunt
ameninţate de alte persoane particulare, spre exemplu de către sursele mass media când publică
fapte şi imagini cu persoanele publice.493
Problema respectivă a fost semnalată şi în doctrină, cînd în anul 1890 juriştii americani
Warren şi Brandeis au publicat un articol care, consfinţind dreptul la viaţă privată, au stabilit mai
multe principii care fac posibilă concilierea vieţii private cu cea socială printre care sunt:
1. dreptul la viaţa privată nu trebuie să limiteze dreptul pentru publicarea informaţiei ce
constituie interes public;
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2. dreptul la viaţă privată încetează să acţioneze atunci când înseşi persoana a dorit să
divulge anumite fapte din viaţa sa privată;
3. publicarea datelor despre viaţa privată a persoanei fără acordul său nu este justificată
nici de veridicitatea informaţiei, nici de lipsa voinţei rele. La general, aceste principii se aplică
până în zilele noastre, deşi primul suscită interpretări contradictorii din partea juriştilor, pe de o
parte şi persoanelor publice pe de altă parte.494
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat într-un şir de hotărâri că sarcina
principală a articolului 8 este protecţia persoanei de imixtiune în acţiunile sale din partea puterii
de stat.495 Prin urmare, în general, dreptul la protecţia inviolabilităţii vieţii private nu vine în
contradicţie cu dreptul la libera exprimare a opiniei după natura sa. El accentuează
imposibilitatea imixtiunii statului în aspecte de viaţă privată a cetăţenilor, dar nu limitează
libertatea de acţiune şi expresie a anumitor persoane.
Rezoluţia 74(26) a Comitetului de miniştri a Consiliului Europei propune anumite direcţii
în căutarea compromisului dintre inviolabilitatea vieţii private şi dreptul la libera exprimare a
opiniei în practica juridică. În rezoluţie sunt propuse recomandări ce împiedică publicarea
materialelor ce vin în contradicţie cu interesele vieţii private. Publicaţia se permite dacă rolul
principal îl au interesele recunoscute ale societăţii.
Curtea a constatat, la fel, că este important ca jurnaliştilor să le fie recunoscută o anumită
marjă de apreciere, or, Curtea nu va pune la dubii metodele profesioniste ale reporterilor întru a
face publică informaţia pentru societate.496 Cu referire la viaţa privată, este deja de competenţa
redactorilor să determine dacă un material careva este conform sau nu intereselor societăţii. Spre
exemplu, publicarea informaţiilor de menire socială, cum sunt informaţiile ce servesc
descoperirii infracţiunilor, trebuie susţinută necondiţionat. La rândul lor, persoanele publice
trebuie să accepte o mai mare imixtiune în viaţa privată decât cetăţenii de rând.
Un alt aspect al binomului drept la viaţă privată şi libertatea de expresie capătă o altă
interpretare la mediatizarea dezbaterilor judiciare. Or, asigurarea transparenţei justiţiei nu poate
fi conciliată cu protecţia intereselor private, cu excepţia situaţiilor când sunt impuse interdicţii
referitor la publicarea numelor victimelor infracţiunilor, în situaţiile când acestea sunt minorii
sau victimele violului.
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§ 14. Libertatea de exprimare (M. Poalelungi, V. Pîrlog)
Definirea libertăţii de exprimare: Prin exprimare se înţelege transmiterea unui oarecare
mesaj indiferent de specificul acestuia, obiectul libertăţii de exprimare fiind deci un conţinut
imaterial, având un sens anumit. Libertatea de exprimare, ca parte integrantă a ansamblului de
drepturi şi libertăţi fundamentale inerente fiinţei umane, constituie una din prerogativele
principale recunoscute individului în virtutea dreptului natural.
Cadrul legal naţional: Indiscutabil, forţa legislativă supremă în şirul actelor normative
în vigoare îi revine Constituţiei RM, care face referire la libertatea de exprimare:
al. (1) art. 32 prevede că oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei,
precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil;
al. (2) stipulează că libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau
dreptul altei persoane la viziune proprie;
al. (3) stabileşte că sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului
şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea
la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce
atentează la regimul constituţional.
Constituţia RM conţine şi reglementări cu referire la dreptul la informaţie, care este strâns
legat de libertatea de exprimare. Deci, al. (1) art. 34 stipulează că dreptul persoanei de a avea
acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit, al. (2) din acelaşi articol face
referire la faptul că autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes
personal, al. (3) prevede că dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie
ale cetăţenilor sau siguranţa naţională; al. (4) stabileşte că mijloacele de informare publică, de
stat sau private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice, iar în al. (5) este
menţionat că mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii.
Legea cu privire la libertatea de exprimare, se referă la conţinutul material al libertăţii şi
la cel de procedură. Art. 3 al. (1) stipulează că orice persoană are dreptul la libertatea de
exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, a primi şi de a comunica fapte şi idei; al.
(2) prevede că libertatea de exprimare protejează atât conţinutul, cât şi forma informaţiei
exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează. În al. (3) este
menţionat că exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrângeri prevăzute de
lege, necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau
siguranţa publică, pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja sănătatea şi
morala, reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale
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sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. Al. (4) prevede că
restrângerea libertăţii de exprimare se admite doar pentru protejarea unui interes legitim prevăzut
la alineatul trei şi doar în cazul în care restrângerea este proporţională cu situaţia care a
determinat-o, respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare,
precum şi libertatea publicului de a fi informat. Al. (5) fixează că garanţiile privind libertatea de
exprimare nu se extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violenţă.
Legea conţine importante prevederi cu referire la libertatea publicului de a fi informat.
Astfel art. 6 prevede că orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin
intermediul mass-mediei; apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale nu poate
prevala asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public; confiscarea tirajului
sau lichidarea mass-mediei scrise poate avea loc, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă,
doar în cazurile în care aceasta este necesară într-o societate democratică pentru securitatea
naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică ori pentru a împiedica divulgarea
informaţiilor ce constituie secret de stat.
Legea conţine şi prevederi referitoare la respectul faţă de viaţa privată şi de familie, art.
10 stabilind că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, care nu se
extinde asupra informaţiilor despre viaţa privată şi de familie răspândite cu acordul expres sau
tacit al persoanei sau obţinute în locurile publice când persoana nu poate conta, în mod rezonabil,
pe intimitate; de asemenea Legea prevede că nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a
făcut publice informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei dacă interesul public de a le
cunoaşte depăşeşte interesul persoanei vizate de a nu răspândi informaţia respectivă.
Legea privind accesul la informaţie conţine stipulări exprese cu privire la informaţiile
oficiale, informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, accesul la informaţia cu caracter personal,
accesul la informaţia păstrată în Fondul Arhivistic al RM, drepturile solicitanţilor. Principiile
politicii statului în domeniul accesului la informaţiile oficiale sunt enunţate în felul următor (art.
4): oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face cunoscute
informaţiile oficiale, exercitarea drepturilor poate fi supusă unor restricţii pentru motive
specifice, ce corespund principiilor dreptului internaţional, inclusiv pentru apărarea securităţii
naţionale sau vieţii private a persoanei; exercitarea drepturilor nu va implica în nici un caz
discriminarea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere sau pe origine socială.
Odată ce există o lege care reglementează accesul persoanelor la informaţie, există o altă
lege care vine să protejeze sfera informaţiei cu caracter personal, şi anume Legea cu privire la
protecţia datelor cu caracter personal. Scopul acestei Legi este asigurarea protecţiei drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
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personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private. Această lege
conţine reglementări exprese cu privire la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter
personal, din această categorie făcând parte datele cu caracter personal referitoare la originea
rasială sau etnică, la convingerile politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele cu
caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele privind
condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancţiunile contravenţionale.
Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal în mod general este interzisă, dar se
consideră autorizată dacă subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţământul în formă
scrisă. În lipsa consimţământului subiectului, se permite prelucrarea categoriei speciale de date
cu caracter personal doar în anumite cazuri expres stipulate în lege. Legea face referire şi la
drepturile subiectului datelor cu caracter personal, confidenţialitatea datelor, securitatea
prelucrării datelor, depersonalizarea datelor cu caracter personal.
Luând în considerare faptul că accesul la anumite tipuri de informaţii este restricţionat,
este semnificativă Legea cu privire la secretul de stat, care clasifică tipurile de informaţii incluse
în categoria dată: din domeniul apărării naţionale; din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii;
din domeniul relaţiilor externe; din domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii de drept; din
sfera activităţii autorităţilor publice.
Tot din categoria informaţiilor restricţionate face parte secretul comercial. Legea privind
secretul comercial conţine prevederi privind nedivulgarea secretului comercial, obiectele
secretului comercial, obligaţiile lucrătorilor agentului economic privind păstrarea secretului
comercial, accesul la secretul comercial, limitele iniţierii în secretul comercial la instanţa
judecătorească şi în arbitraj, temeiurile pentru stabilirea faptului divulgării secretului comercial,
răspunderea pentru divulgarea secretului comercial.
Codul civil este instrumentul care conţine în prevederile sale posibilităţile pentru o
persoană de reparare a prejudiciilor (art. 14), apărare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale (art. 16), modul de reparare a prejudiciului (art. 1416), reparaţia prejudiciului moral
(art. 1422), mărimea compensaţiei pentru un prejudiciu moral ( art. 1423). Aceste prevederi vin
să răspundă situaţiilor când unei persoane, prin intermediul dreptului la libera exprimare, i s-au
încălcat alte drepturi sau sfera unui drept a intervenit în sfera altuia, iar prejudiciul suferit a fost
mai mare decât interesul urmărit prin diseminarea informaţiei.
Codul penal nu oferă moduri de reparare a prejudiciului cauzat printr-o informaţie, dar
enunţă acele pedepse care vor urma în legătură cu divulgarea unei informaţii, fie divulgarea
secretului adopţiei (art. 204), divulgarea datelor urmăririi penale (art. 315), divulgarea datelor
privind măsurile de securitate aplicate faţă de judecător şi participanţii la procesul penal (art.
316), încălcarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii de
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stat, judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele persoane cu funcţie de conducere (art.
330), divulgarea secretului de stat (art. 334), acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei
sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase (art.346).
Codul contravenţional include sancţiuni pentru contravenţii în sfera libertăţii de
exprimare, precum injuria (art. 69), calomnia (art. 70), divulgarea informaţiei confidenţiale
privind examenul medical de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV)
ce provoacă maladia SIDA (art. 75), obţinerea sau divulgarea informaţiilor care constituie secret
comercial sau fiscal (art. 107), manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată sau faţă
de Curtea Constituţională (art. 317), divulgarea datelor despre măsurile de securitate (art. 325),
încălcarea dreptului de editare şi difuzare a documentelor normative din domeniul standardizării
(art. 346), încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate (art. 364).
Codul jurisdicţiei constituţionale conţine la rândul său prevederi referitor la asigurarea
exercitării jurisdicţiei constituţionale (art.81) şi răspunderea pentru încălcarea procedurii
jurisdicţiei constituţionale (art. 82).
Codul audiovizualului vine să instituie o reglementare a regimului presei audio-vizuale
pe plan naţional, conţinând prevederi cu privire la: garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei
minorilor, echilibrul şi pluralismul politico-social, independenţa şi libertatea editorială, drepturile
consumatorului de programe, asigurarea confidenţialităţii surselor de informare, protecţia
jurnaliştilor, licenţa de emisie, autorizaţia de retransmisie etc.
Cât priveşte regimul presei, el este reglementat de Legea presei, care conţine prevederi
exprese cu privire la dreptul la libertatea de exprimare, şi anume art. 4 poartă titlul de ”Libertatea
de exprimare şi limitări de publicitate”, conform acestuia ”Publicaţiile periodice şi agenţiile de
presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, ţinând cont de
faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă datorii şi responsabilităţi este supus unor
formalităţi, condiţii, restrângeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri
necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau
siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei,
protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea unor informaţii
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judiciare”. Textul Legii
mai conţine prevederi privind: nedivulgarea sursei de informaţie (art.18), drepturile şi obligaţiile
jurnalistului (art. 20), precum şi exonerarea de răspundere a jurnaliştilor (art.27).
Codul electoral se concentrează în prevederile sale asupra reglementării exprimării
politice, odată ce există în calitate de document menit să regleze procesul electoral în stat,
conţine prevederi privind: drepturile garantate ale concurenţilor electorali, agitaţia electorală,
reflectarea alegerilor în mijloacele de informare în masă, răspunderea juridică. Art. 46 stipulează
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că concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de
drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii,
finanţate de la buget; tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea
tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe conţine în prevederile sale o
reglementare importantă a dreptului la exprimare, odată ce fiecare autor, prin opera sa, se
exprimă şi comunică lumii un oarecare mesaj prin aceasta exprimare a sa. Reglementările fac
referire la drepturile de autor (art. 14-22) şi modalităţile de ocrotire a dreptului de autor şi
drepturilor conexe (art. 55-68).
Un act normativ important care contribuie la asigurarea accesului la informaţie este
Legea privind transparenţa în procesul decizional, care stabileşte cadrul juridic, adică sfera
relaţiilor reglementate, care apar în legătură cu asigurarea transparenţei în procesul decizional
din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi
raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi
interesate în vederea participării la proces. În scopul executării prevederilor Legii privind
transparenţa în procesul decizional, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.96 din 16.02.2010
cu privire la acţiunile de implementare a Legii menţionate. Prin aceasta, a fost aprobat
Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi
adoptare a deciziilor. Acesta are drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional. Prevederile acestuia se aplică în procesul de
elaborare şi adoptare a proiectelor de acte legislative, acte normative, acte administrative care pot
avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra
culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice etc.)
Nu putem trece cu vederea şi actul legislativ recent adoptat: Legea nr. 277 din 27
decembrie 2011, care a modificat şi completat trei acte normative în vigoare – Legea cu privire
la prevenirea şi combaterea corupţiei, Codul de conduită al funcţionarului public şi Codul
contravenţional - în vederea asigurării protecţiei legitime a funcţionarilor publici care informează
cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe, a faptelor de
comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a
proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese. În fapt, această
Lege prezintă unul dintre actele normative din sfera de reglementare a fenomenului de whistleblowing, instituind şi detaliind protecţia pentru divulgarea informaţiilor cunoscute în procesul
exercitării funcţiei publice de către funcţionari în vederea eliminării şi combaterii faptelor
corupţionale şi altor fapte ilegale.
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În final, Legea cu privire la petiţionare stipulează expres în art. 13 că în procesul
examinării petiţiei nu se admite divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului
contra voinţei lui sau a altor informaţii, dacă acestea lezează drepturile şi interesele lui legitime,
precum şi a informaţiilor ce constituie secret de stat; nu se admite elucidarea unor informaţii
privind personalitatea petiţionarului, dacă acestea nu se referă la conţinutul petiţiei.
Instrumentele internaţionale pertinente: Libertatea de exprimare a fost consacrată întro paletă de instrumente internaţionale, fie cu caracter general sau regional. Dacă ar fi să
recurgem la o oarecare sistematizare a acestor documente, primul grup ar include o sistematizare
standard de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Aici se includ documentele care reflectă în
particular activitatea organelor stabilite de Carta ONU, cu includerea Adunării Generale, a
Consiliului Economic şi Social şi a comisiilor funcţionale. Incontestabil, Declaraţia universală a
drepturilor omului ocupă locul prioritar în acest şir, ea prevede în art.19: „Orice om are dreptul
la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune
din afară; precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice
mijloace şi independent de frontierele de stat”.
Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice din 1966 prevede reglementări
ale libertăţii de exprimare în art. 19, după cum urmează: orice persoană are dreptul la opinie fără
vreun amestec din afară; orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept
cuprinde libertatea de a primi, de a căuta şi răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de
frontiere, sub formă verbală, scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa;
exercitarea libertăţilor prevăzute comportă obligaţii şi răspunderi specifice; ea poate fi supusă
anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare:
a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora;
b) apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii publice.
Convenţia europeană a drepturilor omului este cea care consacră libertatea de
exprimare în art. 10, recunoscând dreptul oricărei persoane la libertatea de exprimare fără
amestecul arbitrar al autorităţilor publice, cu excepţia acelor cazuri care urmăresc scopurile
legitime importante, consacrate în textul articolului dat. Art. 10 oferă oricărei persoane dreptul la
libertatea de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a
comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
Art. 10 nu împiedică statele să impună instituţiilor de radiodifuziune, cinematografie sau
televiziune un regim de autorizare. Exercitarea acestor libertăţi, ce comportă îndatoriri şi
responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni, prevăzute de
lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională,
integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor,
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protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica
divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii
judecătoreşti.
Convenţia a fost primul instrument al drepturilor omului care a stipulat expres limitări ale
libertăţii de exprimare. Tensiunea dintre dreptul de exprimare şi necesitatea de a proteja alte
drepturi a fost la „inima” jurisprudenţei Convenţiei conform art. 10. Dreptul la libertatea de
exprimare a fost în mod constant recunoscut ca fiind fundamentul esenţial al unei societăţi
democratice şi o condiţie de bază pentru progresul ei şi pentru dezvoltarea fiecărui om. După
cum a fost stabilit în art. 10, această libertate cade sub incidenţa excepţiilor care trebuie,
oarecum, strict interpretate, iar necesitatea pentru unele restricţii trebuie stabilită în mod
convingător.
Conţinutul libertăţii de exprimare prin prisma art. 10 al Convenţiei europene: în cauza
Zana contra Turciei,497 Curtea Europeană a rezumat şi a reafirmat principiile fundamentale
privind libertatea de exprimare în următorii termeni: „Curtea repetă principiile fundamentale care
decurg din hotărârile sale referitoare la art. 10. Libertatea de exprimare constituie unul din
fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din condiţiile indispensabile pentru
progresul ei şi pentru realizarea potenţialului fiecărui individ. Sub incidenţa art. 10 al. (2),
prevederile sunt aplicabile nu doar „informaţiei” sau „ideilor” care sunt primite favorabil sau
considerate inofensive, sau sunt primite indiferent, dar de asemenea aplicabile celora care
ofensează, şochează sau tulbură statul sau vreun sector al populaţiei. Acestea sunt cerinţele
pluralismului, toleranţei şi a orizontului lărgit, valori fără de care nu există o societate
democratică”.
Al. (1) art. 10 prevede libertatea şi conţinutul ei pozitiv, în timp ce al. (2) stabileşte
limitele acestei libertăţi. Aceasta înseamnă că art. 10, la fel ca şi multe alte articole ale
Convenţiei, nu protejează un drept absolut, care să nu poată fi limitat vreodată de către
autorităţile publice. Mai degrabă acesta este un „drept calificat”, ceea ce înseamnă că autorităţile
publice pot interveni în mod justificat în exercitarea acestui drept, în anumite circumstanţe.
Art. 10 se referă la toate tipurile de exprimare. Acesta se aplică discursurilor comerciale
şi artistice, precum şi celor politice. Exprimarea include cuvinte vorbite şi scrise, afişarea sau
difuzarea de imagini şi demonstraţii destinate să comunice un mesaj politic. Protecţia art. 10 se
aplică, de asemenea, tuturor manifestărilor de exprimare indiferent de metoda prin care aceasta
este transmisă, fie prin cărţi, ziare, reviste, cinema, televiziune, radio sau Internet.
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Speţa Zana contra Turciei, hotărâre din 25 noiembrie 1997, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-58115 (vizitat la 15.12.2012).
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În urma analizei jurisprudenţei Curţii în sfera libertăţii de exprimare, putem distinge trei
tipuri de exprimare, şi anume:
- exprimare politică;
- exprimare artistică;
- exprimare comercială.
Exprimarea politică, include exprimări despre guvernare, politicieni şi despre alţi
activişti pe tărâm obştesc (cei care voluntar se exprimă pe chestiuni de interes public), despre
organele puterii de stat şi toţi acei care acţionează în sfera publică. Exprimarea politică reprezintă
chintesenţa unui sistem democratic care cere ca inclusiv acele idei care ofensează, şochează sau
stânjenesc, să fie publicate. Libertatea dezbaterilor politice şi a presei dă publicului unul dintre
cele mai bune mijloace de descoperire şi formare a unei opinii despre ideile şi atitudinile liderilor
politici şi este un concept de bază al unei societăţi democratice.
Exprimarea artistică (precum pictura, expoziţia şi oferirea unui artist a oportunităţii de aşi etala lucrările în mod public) este un exerciţiu indiscutabil al libertăţii de exprimare conform
art. 10 al Convenţiei. Totodată, acolo unde exprimarea artistică ofensează sau şochează, Curtea a
luat o poziţie prudentă. În cauza Müller contra Elveţiei,498 cu referire la picturi ce reprezentau
imagini cu homosexuali şi bestialităţi atârnate pe un panou public fără vreun avertisment, Curtea
a statuat că obligaţiile şi responsabilităţile artistului îi impuneau mai degrabă consideraţii
speciale de restricţie decât oportunităţi de libertate.
Exprimarea comercială de asemenea este protejată în sensul Convenţiei europene, însă
nu toată exprimarea de valoare comercială este protejată: art. 10 acoperă doar exprimările
comerciale care sunt direcţionate spre promovarea intereselor economice ale indivizilor şi
întreprinderilor prin publicitate sau alte mijloace de furnizare a informaţiei către consumatori
(cauza Jacubowski contra Germaniei).499
Titularii protecţiei libertăţii de exprimare: diferitele categorii de titulari ai protecţiei
convenţionale pot fi grupaţi în funcţie de poziţia şi rolul lor în societate, şi anume:
1. Jurnaliştii. Este categoria de persoane care se bucură de cel mai înalt grad de protecţie
oferit de Convenţia europeană, deoarece reprezintă acea parte a societăţii care are rolul de a se
exprima şi a se expune cu referire la evenimentele care afectează o societate democratică într-un
anumit domeniu sau în ansamblu. În cauza Observer şi Guardian contra Regatului Unit500 este
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accentuată menirea presei într-un regim democratic, şi anume cea de „câine de pază public”, iar
protecţia oferită mass-mediei se referă nu doar la chestiuni concepute ca favorabile sau
inofensive, dar şi la cele care ofensează, şochează sau deranjează opinia publică. Anume din
aceasta reiese că Curtea de fapt nu doar încurajează, dar oferă o temelie sigură obligaţiei
specifice a mass-mediei de a dezbate deschis diverse chestiuni de interes public.
Curtea a recunoscut faptul că presa şi alte mijloace de comunicare în masă ocupă un loc
special într-o societate democratică, în calitate de „furnizor de informaţii”, ele obţinând o
protecţie deosebită în temeiul art. 10. În special, după cum s-a pronunţat Curtea în cazul Bergens
Tidende şi alţii contra Norvegiei:501 „atunci când măsurile luate de autorităţile naţionale sunt
capabile să descurajeze presa de la difuzarea informaţiilor privind chestiuni de interes public
legitim, din partea Curţii este cerut un examen minuţios al proporţionalităţii măsurilor”.
Cu referire la acele surse utilizate de jurnalişti întru cercetarea şi prezentarea ulterioară a
informaţiei, a fost dezvoltată o jurisprudenţă mai specifică, Curtea fiind cea care a menţionat că
protecţia oferită surselor este una dintre garanţiile fundamentale ale libertăţii presei, iar
impunerea divulgării acesteia nu este compatibilă cu Convenţia. Sursele jurnalistice pot fi de
natură legală sau ilegală, însă lor le este oferită protecţia confidenţialităţii, indiferent de natură.
Totuşi există o oarecare delimitare cu referire la sursele presei editate şi cele inspirate din
Internet, motivată prin faptul că absenţa unei norme legislative, care ar permite jurnaliştilor să
utilizeze informaţiile din Internet fără pericolul de a fi sancţionaţi, constituie un obstacol în
exercitarea din partea presei a funcţiei sale esenţiale de „câine de pază”.
Oricum, pentru a institui un echilibru just în privinţa limitelor largi de protecţie acordate
jurnaliştilor, Curtea aplică principiile activităţii jurnalistice, astfel încât corectitudinea, bunacredinţă şi etica profesională sunt privite cumulativ la estimarea gradului de protecţie acordate
jurnaliştilor, pentru a fundamenta hotărârile luate în speţe concrete.
2. Politicienii sunt categoria care se bucură de un grad mai limitat de protecţie, această
categorie fiind chiar considerată că i se oferă cea mai redusă protecţie de art. 10 din Convenţie.
Dacă ar fi să comparăm o persoană obişnuită şi un politician, acesta din urmă poate fi supus unei
critici mai dure, iar limitele criticii acceptabile lui sunt mai mari, deoarece acesta în mod
inevitabil şi cu bună-ştiinţă se expune unui examen minuţios al fiecărui cuvânt şi faptă a sa, atât
din partea jurnaliştilor, cât şi din partea publicului larg. Mai mult decât atât, Curtea nu doar face
diferenţă între politicieni şi alte persoane, dar îi diferenţiază pe politicieni chiar între ei, acordând
protecţie diferită ca întindere şi volum politicienilor guvernanţi şi celor aflaţi în opoziţie,
politicienilor care sunt funcţionari de un rang înalt şi foarte înalt. De asemenea, Curtea pune un
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accent separat şi pe poziţia politicienilor, cu titlul de exemplu servind faptul că le este oferit un
grad mai mic de protecţie în perioada campaniei electorale, deoarece aici este pus în joc un
interes public deosebit într-o societate democratică caracterizată prin desfăşurarea de alegeri
libere şi corecte.
3. Judecătorii se bucură de o protecţie deosebită, fiind admise unele limite mai largi de
protecţie în comparaţie cu persoanele obişnuite. În speţa Prager şi Oberschlick contra Austriei502
Curtea a evidenţiat necesitatea verificării coerenţei atribuţiilor judecătorilor, iar beneficiari ai
acestei verificări sunt politicienii şi publicul larg. Curtea este cea care poziţionează presa în
dezbaterea chestiunilor legate de funcţionarea justiţiei ca mijloc de verificare a acestor atribuţii.
Totodată, Curtea evidenţiază necesitatea unui grad mai mare de discreţie solicitat de la judecători
în situaţii de critică a lor, acest lucru fiind solicitat marilor funcţionari ai justiţiei în apărarea
reputaţiei lor profesionale în scopul promovării intereselor superioare imperative ale justiţiei.
Oricum, tot Curtea este cea care face o delimitare între protecţia care este oferită vieţii private a
unui judecător şi cea oferită activităţii lui profesionale, aceasta din urma bucurându-se de limite
de protecţie mai înguste.
4. Funcţionarii publici sunt şi ei printre titularii protecţiei convenţionale oferite de art.
10, bucurându-se de o protecţie specială garantată, deoarece funcţionarul public are o funcţie mai
deosebită, din care reies anumite drepturi şi obligaţii mai specifice legate de activitatea în cadrul
serviciului public. Curtea pune accent pe „obligaţiile şi responsabilităţile” în legătură cu
libertatea de exprimare, şi anume pe existenţa unei limite de discreţie legitime, condiţionate de
gradul de loialitate al funcţionarului faţă de Guvern. Totuşi, există cazuri şi circumstanţe când
funcţionarul public trebuie să divulge unele informaţii întru protejarea unui interes superior, de
exemplu atunci când se stabileşte că exista un interes public deosebit faţă de asemenea informaţii
în denunţare de ilegalităţi şi infracţiuni, iar publicitatea informaţiei fiind unicul mijloc de
redresare al situaţiei. Însă în orice condiţii, Curtea subliniază faptul că chiar dacă funcţionarii
publici sunt ţinuţi de această limită de discreţie, ei sunt totuşi indivizi, şi se bucură de protecţia
art. 10 din Convenţie. Deşi Curtea admite limite mai largi de critică acceptabilă funcţionarilor
decât oamenilor simpli, ea nu îi plasează pe picior de egalitate cu politicienii.
5. Persoanele de afaceri sunt o altă categorie de titulari care se bucură de protecţia
convenţională oferită de art. 10. Jurisprudenţa Curţii cu referire la această categorie nu este
foarte bogată, dar destul de semnificativă. Cu referire la cauza Fayed contra Regatului Unit,503
Curtea a stabilit limite ale unei critici acceptabile mai largi aplicabile lor decât terţilor, cu referire
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însă nu la orice persoane de afaceri, dar la acelea gestionează companii publice mari, managerii
acestora în mod inevitabil şi conştient expunându-se unei analize mai atente a comportamentului
propriu. De asemenea, o protecţie particulară relativ îngustă este acordată de către Curte şi
persoanelor de afaceri implicate în tranzacţii cu fonduri publice considerabile, mai ales dacă
există acuzaţii că asemenea tranzacţii au fost încheiate în detrimentul finanţelor publice. Însă
Curtea recomandă şi totodată prescrie protecţia persoanelor care gestionează marile companii ca
o reacţie de răspuns şi o soluţie ce necesită a fi lăsată protecţiei succesului comercial şi a
viabilităţii companiilor.
6. Salariaţii sunt categoria de persoane care se bucură de protecţia Convenţiei, fiind cel
mai nou grup intitulat astfel conform precedentului judiciar al Curţii. Curtea a dezvoltat o
jurisprudenţă specifică în legătură cu acele situaţii de dezvăluire publicului larg a informaţiilor
confidenţiale şi/sau secrete de către salariaţi sau angajaţi ai diverselor instituţii publice şi private,
iar acest întreg concept poartă denumirea de „whistle-blowing”. În general, majoritatea statelor
Consiliului Europei nu dispun de prevederi clare pentru protecţia denunţătorilor informaţiilor
confidenţiale, deşi legislaţiile multora dintre ele conţin norme ce reglementează diverse aspecte
de whistle-blowing în raporturi de muncă, proceduri de anchetă, norme vizând mass-media şi
măsuri de anticorupţie. În practica Curţii acest concept este relativ nou, iar imboldul în domeniu
a fost dat anume de statul nostru în speţa Guja contra Moldovei, 504 în care Curtea a statuat că
semnalarea de către un funcţionar public sau un angajat din sectorul public a unui comportament
ilegal sau a unei infracţiuni la locul de muncă ar trebui, în anumite circumstanţe, să se bucure de
protecţie, în special dacă persoana în cauza e cea mai bine plasata să acţioneze în interesul public
prin alertarea angajatorului sau a publicului larg.
Cu referire la sectorul privat, în speţa Heinisch contra Germaniei,505 Curtea a statuat că
angajaţii au faţă de angajator obligaţia de loialitate, reticenţă şi discreţie. Dacă o asemenea
obligaţie de loialitate poate fi cerută faţă de funcţionarii publici şi angajaţii sectorului public,
făcând comparaţie cu raporturile de muncă de drept privat, Curtea găseşte fără îndoială această
obligaţie fiind o trăsătură caracteristică a raporturilor private. Prin urmare, Curtea nu face careva
diferenţiere în acordare de protecţie deţinătorilor informaţiilor din sectorul privat în comparaţie
cu cei din sectorul public, ambele categorii beneficiind de un grad egal de protecţie, limitele
protecţiei fiind stabilite deja pentru fiecare caz aparte graţie situaţiei faptice unice.
7. Deţinuţii se evidenţiază şi ei ca un grup aparte în cadrul precedentului judiciar al
Curţii, nu atât în virtutea obligaţiilor şi responsabilităţilor pe care le are persoana având acest
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statut, cât în virtutea cerinţelor speciale asumate a fi implicate în procesul detenţiei. În timp ce în
unele cazuri a fost stabilit că unele restricţii asupra libertăţii de a primi şi împărtăşi informaţii şi
idei sunt esenţiale în detenţie, şi respectiv nu sunt contrare dreptului exprimat în al. (1) art. 10
din Convenţie, în alte cazuri asemenea restricţii au fost considerate justificate în temeiul al. (2),
în particular în temeiul unei interpretări lărgite a restricţiei ”prevenirea dezordinii”. În baza
acestui temei, de exemplu, Curtea a considerat justificat refuzul de către autorităţile
penitenciarului de a face disponibilă, la cererea deţinutului, o copie a regulamentului provizoriu
referitor la executarea pedepselor. Aceasta a fost cerută pentru că reclamantul vroia să folosească
informaţia într-o discuţie cu presa. Interdicţia asupra unui deţinut budist de a transmite un articol
către un jurnal budist a fost de asemenea permisă, deoarece exista regulamentul penitenciarului
conform căruia, în principiu, nu erau admise jurnale din afara Regatului Unit.
8. Filistinii sunt cei care se bucură de o protecţie generală oferită de Convenţie a libertăţii
de exprimare în virtutea statutului de subiect de drept şi beneficiar al drepturilor subiective. Însă
această protecţie este limitată, ea presupunând unele îngrădiri legitime ale protecţiei libertăţii de
exprimare a indivizilor. Prin urmare nu este vorba de o protecţie generală în sens absolut. Curtea
a adoptat o poziţie particulară în speţe unice, cum este Tammer contra Estoniei,506 unde
subiecţilor nu le-a fost recunoscută o protecţie specifică, fiind calificaţi implicit ca persoane
obişnuite.
În general, beneficiarii protecţiei oferite de art. 10 trebuie să fie determinaţi în urma
analizei complexe şi coerente a tuturor circumstanţelor specifice din cauza dată. Orişicum, se
cere o amplasare a speţei particulare în contextul economico-social general şi se cere examinarea
tuturor intereselor atât ale reclamantului, cât şi ale societăţii în ansamblu cu scopul de a obţine un
echilibru între acestea. Persoane cu un statut similar beneficiază sau vor beneficia de un nivel
de protecţie diferit în funcţie de circumstanţele speţelor ale căror protagonişti sunt. Este dificilă
stabilirea din timp a limitelor protecţiei de care va beneficia unul sau alt figurant în cauzele pe
art. 10 acordată de Curtea de la Strasbourg, însă analiza detaliată şi rezonabilă a tuturor
parametrilor vizaţi prezintă raţionamentul fundamental în adoptarea unei soluţii legitime şi
corecte.
Corelaţia cu alte drepturi convergente: dreptul la libertatea de exprimare nu operează
în vacuum, el prezintă legături strânse cu alte drepturi şi libertăţi consacrate convenţional,
precum dreptul la un proces echitabil (art. 6), dreptul la viaţa privată şi de familie (art. 8),
libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art. 9), libertatea de întrunire şi de asociere (art.
11), interzicerea discriminării (art. 14). De cele mai dese ori libertatea de exprimare se corelează
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prin opoziţiune cu dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. În situaţia valorificării
dreptului la libertatea de exprimare, cînd informaţiile expuse (prezentate/comunicate) vizează
drepturile şi interesele altor persoane, astfel se aduce atingere dreptului la respectarea vieţii
private a acestor persoane; exercitarea dreptului garantat de art. 10 se configurează ca o ingerinţă
în dreptul consacrat de art. 8. De regulă, Curtea acordă prioritate dreptului la libertatea de
exprimare în raport cu cel la respectarea vieţii private şi de familie, îndeosebi cînd este dezbătut
un interes public considerabil. Asemenea speţe, în care a fost statuat asupra proeminenţei
dreptului la libertatea de exprimare (incluzînd elementele acestuia precum libertatea de
comunicare şi de expresie) în relaţie cu dreptul la respectarea vieţii private sunt considerate
clasice pentru jurisprudenţa Înaltei Curţi. Art. 8 se referă la diferite drepturi legate de
confidenţialitate, dintre care dreptul la respectarea vieţii private este deosebit de important şi
relevant în contextul dreptului mass-mediei. Dreptul unei persoane la respectarea vieţii private
poate intra în conflict cu dreptul mass-mediei la libertatea de exprimare, în conformitate cu art.
10 din Convenţie. Pe de altă parte, potrivit art. 8, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii
sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.
Triplul test de proporţionalitate în vederea restricţionării dreptului la libertatea de
exprimare: marea preocupare dintotdeauna a Curţii a fost să găsească un echilibru între
protecţia libertăţii de exprimare şi protecţia intereselor şi drepturilor altora. Aceasta a lăsat la
latitudinea statelor o oarecare marjă de apreciere, ele fiind într-o poziţie mai bună pentru a
determina dacă o restricţie a dreptului la libertatea de exprimare este necesară prin prisma
circumstanţelor naţionale. O asemenea necesitate poate fi diferită de la stat la stat - chiar între
statele democratice - şi poate fi schimbată constant. Oricum, statele nu au libera putere de decizie
- orice restricţie trebuie interpretată în sens îngust, Curtea menţinând un rol de supraveghere
pentru a monitoriza şi supraveghea restricţiile impuse de către state.
A fost subliniat principiul conform căruia autorităţile statului sunt într-o poziţie mai bună
decât un judecător internaţional să decidă aplicarea potrivită şi corectă a Convenţiei unor situaţii
şi contexte specifice în vederea asigurării respectării drepturilor omului şi promovării
democraţiei în spaţiul Consiliului Europei.
Legalitatea ingerinţei nu presupune altceva decât faptul că odată ce este luată hotărârea
de a supune libertatea de exprimare a persoanei unei restricţii, ea trebuie făcută în conformitate
cu prevederile legislative pertinente. Prin urmare, orice amestec din partea statului, adică orice
ingerinţă, trebuie justificată înainte de toate în baza unui temei legal. Această decizie fiind una
instituită şi rezonabilă.
O lege este accesibilă dacă cetăţeanul poate avea o indicaţie clară care regulă este
adecvată în circumstanţele normelor legale aplicate unui anumit caz. Un element important al
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acestei accesibilităţi este publicitatea regulilor, chiar dacă nu în documente exprese, atunci în
precedentul judiciar accesibil publicului sau în alte materiale.
O lege este previzibilă când este suficient de scontată în aplicarea sa, de exemplu, dacă
este formulată cu suficientă precizie pentru ca cetăţeanul să-şi reguleze propriul comportament,
fiind capabil, dacă este necesar cu o consiliere consecventă, să prevadă consecinţele pe care o
anumită acţiune a sa le poate provoca.
Această exigenţă este de o importanţă deosebită, deoarece legile vagi sau imprecise au
tendinţa de a „îngheţa” exprimarea legitimă.
Este necesar să constatăm că noţiunea de lege este apreciată în sensul său material,
întrucât, această noţiune înglobează atât legile cât şi actele normative, tratatele internaţionale
inserate în cadrul dreptului intern, precum şi acele prevederi ce ţin de cutumă şi jurisprudenţa
existentă în domeniu.
Următoarele reguli sunt importante, deoarece evidenţiază condiţiile supremaţiei legii:
1. Legea trebuie să fie accesibilă cetăţenilor („accesibilitatea”), cetăţenii trebuie să aibă
posibilitatea reală să recunoască adecvat care prevederi legale pot fi aplicate unui anumit caz.
Acest principiu de fapt prevede că „o normă nu poate fi privită ca „lege”, decât dacă este
formulată cu suficientă precizie pentru a permite persoanei să-şi ajusteze conduita; ea trebuie să
fie capabilă – cu consiliere adecvată, dacă este necesar – să prevadă, într-o măsură rezonabilă în
circumstanţele date, consecinţele unei anumite acţiuni.
2. Un standard nu poate fi considerat o „lege” daca nu este formulat suficient de precis,
astfel încât cetăţenii să aibă posibilitatea să se comporte adecvat. Esenţialmente, unui cetăţean
trebuie să-i fie creată posibilitatea să prevadă efectele unui anumit comportament cu un oarecare
grad de siguranţă care corespunde circumstanţelor („previziune”), respectiv să-şi ajusteze
conduita privind anumite circumstanţe. Clauzele generale nu sunt excluse din această cerinţă.
Din nou, în timp ce siguranţa este cerută, aceasta poate aduce cu sine o rigiditate excesivă, iar
legea trebuie să fie în stare să se menţină odată cu circumstanţele schimbătoare.
3. Ingerinţa trebuie să aibă un temei în legea naţională, iar din cauza acestui motiv
specific doar acele standarde legale corespund termenului de lege, care sunt considerate de
asemenea a fi standarde legale în legea naţională. Chiar mai mult, o lege care permite discreţia
trebuie să indice întinderea acestei discreţii; nu trebuie să fie lăsat loc pentru ingerinţe arbitrare.
Scopul legitim: A doua condiţie în justificarea unei ingerinţe din partea autorităţilor a fost
tratată în legătură cu urmărirea unui scop legitim: ingerinţa unui stat membru în libera exercitare
a libertăţii de exprimare trebuie să corespundă unuia dintre numeroasele motive enunţate în
cadrul clauzei din al. (2) art. 10. Această enumerare a motivelor este exhaustivă, şi anume:
- interesele securităţii naţionale;
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- interesele integrităţii teritoriale sau a siguranţei publice;
- prevenirea dezordinii sau a crimei;
- protecţia sănătăţii sau a moralei;
- protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora;
- prevenirea dezvăluirii informaţiei primite confidenţial; sau
- menţinerea autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti.
În practică, foarte puţine dispute apar în legătură cu faptul dacă vreo ingerinţă se include
în sfera competenţei sale lărgite.
În cauza precitată Zana contra Turciei, o pedeapsă pentru suportul deschis al
reclamantului pentru PKK (Partidul Muncii al Kurdistanului) a fost justificat pe temei de
securitate naţională şi siguranţă publică ca parte a luptei împotriva terorismului.
Justificarea ingerinţei autorităţilor statului în vederea menţinerii „integrităţii teritoriale” a
fost considerată mai puţin, în cazul Piermont contra Franţei,507 reclamantul a fost exclus din
Polinezia Franceză după ce a ţinut un discurs în susţinerea cerinţelor anti-nucleare şi a
independenţei partidelor politice locale. Chiar dacă ingerinţa în dreptul la libertatea de exprimare
a avut scop de a preveni dezordinea şi a menţine integritatea teritorială, ingerinţa a fost
disproporţională, deoarece manifestarea era nonviolentă şi exista un interes sporit în protejarea
discursului politic.
Prevenirea dezordinii sau a crimei include (dar nu este limitată la) dezordinea publică.
Necesitatea de a proteja ordinea publică în faţa atacurilor teroriste este o justificare semnificativă
pentru restrângerea libertăţii de exprimare sau a telecomunicaţiilor internaţionale. Prevenirea
dezordinii în cadrul forţelor armate, de asemenea, a fost găsită drept un scop legitim.
Protecţia moralei şi a sănătăţii publice a fost invocată în cadrul cauzei Handyside,508 cu
referire la broşura şcolară care conţinea în paginile sale inclusiv material obscen. Publicul ţintă al
acestei cărţi erau copiii de vârstă şcolară. Curtea era cea care trebuia să decidă dacă a fost urmărit
un scop legal odată cu ingerinţa din partea statului, şi anume dacă poliţia avea un motiv întemeiat
de a confisca toate stocurile de cărţi ca o măsură temporară de protecţie a copiilor şi
adolescenţilor. Curtea a decis că guvernul Regatului Unit este cel mai bine indicat pentru a
determina ce era nevoie de făcut în propriul său stat cu scopul de a proteja morala. Astfel, n-a
fost găsită nici o încălcare a art. 10 din Convenţie.
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Cu referire la protecţia reputaţiei şi a drepturilor altora, în cauza Fressoz şi Roire contra
Franţei,509 unul dintre scopurile legitime pentru condamnarea reclamanţilor pentru publicarea
unui articol de presă a fost protecţia reputaţiei lui M. Calvert, preşedintele fabricii de maşini
franceze Peugeot. Chiar dacă articolul a avut intenţia să contribuie la o dezbatere mai largă,
acesta a dezvăluit detalii referitoare la venitul personal şi cotizaţiile fiscale impozitate ale lui M.
Cavert. Reclamanţii au fost găsiţi vinovaţi de falsificarea copiilor actelor ce confirmau
impozitele returnate obţinute prin încălcarea confidenţialităţii profesionale de către un oficial
fiscal neidentificat şi condamnaţi la amenzi şi prejudicii substanţiale. Condamnarea a fost
considerată a fi o ingerinţă disproporţională cu libertatea de exprimare.
Necesitatea de a menţine autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti reprezintă un
teren de justificare a ingerinţei şi se suprapune cu dreptul individului la un proces judiciar
echitabil unde publicitatea ar prejudicia interesele justiţiei în conformitate cu al. (1) art. 6 din
Convenţie. Al. (2) art. 10 din Convenţie are un câmp de acţiune cu o întindere mai mare şi
comentariile anterioare procesului judiciar sunt potenţial legitime conform acestui argument. Or,
în context, Curtea a recunoscut că bilanţul şi justificarea trebuie făcute prin prisma poziţiei
centrale ocupate de art. 6. În cauza Sunday Times contra Regatului Unit510 o hotărâre a fost
emisă în scopul restricţionării publicării unui articol de ziar despre valoarea unui litigiu în
aşteptare, în baza temeiului că ar prejudicia procesul. Curtea a decis că nu era vreo ”necesitate
socială imperioasă” pentru hotărâre, că era un interes public substanţial în acest caz, că articolul
a folosit un limbaj moderat şi că hotărârea a fost pe deplin încadrată. Curtea a adoptat punctul de
vedere precum că ”autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti” erau interese
”determinabile în obiective” şi că marja de apreciere permisă statului de a lua măsuri de protecţie
era una îngustă.
Impactul criticismului judiciarului a fost de asemenea analizat de Înalta Curte. În cauza
Barfod contra Danemarcei511 reclamantul a fost condamnat pentru defăimarea a doi judecători
culpabili de declaraţii false. Această condamnare a fost justificată în pofida argumentelor sale
precum că comentariile erau mai degrabă ţintite asupra tribunalului decât asupra judecătorilor
individuali şi că ele erau parte a unei dezbateri politico-fiscale mai largi. În cauza Schopfer
contra Elveţiei512 pedeapsa disciplinară aplicată avocatului reclamant a fost de asemenea
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justificată, avocatul criticând public administraţia justiţiei din jurisdicţia sa în cadrul procedurilor
penale care erau la moment în aşteptarea unei decizii în faţa curţii.
Proiectul recent al hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM cu privire la
practica aplicării de către instanţele de judecată a unor prevederi ale Legii cu privire la libertatea
de exprimare, în art. 6 privind critica magistraţilor prescrie că „deşi limitele criticii acceptabile la
adresa personalităţilor politice şi a persoanelor care ocupă funcţii publice sunt mai largi decât
pentru persoanele particulare, în privinţa judecătorilor gradul de toleranţă este mai redus; ei pot fi
criticaţi, însă critica gratuită nu este tolerabilă din motivul rolului special pe care îl are justiţia în
societate şi al încrederii de care trebuie să beneficieze aceasta în ochii publicului pentru a-şi
putea îndeplini cu succes obligaţiile”. În această optică, anume pentru a proteja încrederea
publică împotriva unor atacuri distructive nefondate, este prevăzută posibilitatea aplicării unor
sancţiuni penale şi contravenţionale în cazul defăimării judecătorilor, inclusiv de reprezentanţii
mediei.
Necesitatea ingerinţei într-o societate democratică este considerată de doctrina de
specialitate una dintre cele mai importante cerinţe. Aceasta este un efect direct al faptului că
orice restricţie de exprimare liberă trebuie să fie „necesară într-o societate democratică”. Adică
să corespundă „unei necesităţi sociale imperioase” şi să fie proporţională pentru a satisface
această necesitate. În majoritatea cazurilor, constatarea unei încălcări depinde de faptul dacă
restricţia impusă a fost necesară şi proporţională.
Curtea a explicat că semnificaţia termenului de necesară nu este sinonimă cu cea de
„indispensabilă”, însă nu are flexibilitatea unor expresii cum ar fi „folositoare”, „rezonabilă” sau
„oportună”. Este important ca necesitatea unei restricţii să fie „stabilită convingător”. Cu cât mai
mare este ingerinţa în libera exprimare sau restricţia acesteia, cu atât mai convingătoare trebuie
să fie justificarea. Sancţiunile penale împotriva discursurilor necesită întotdeauna o justificare
specifică şi fundamentată. Aceasta se referă şi la ordonanţele de sechestrare şi divulgare a
materialelor jurnalistice.
Dacă o ingerinţă are următoarele caracteristici, ea trebuie să fie considerată ca fiind mult
mai severă şi necesită o justificare mai convingătoare când:
acţionează ca o interdicţie prealabilă privind exprimarea; în special atunci când este implicată
mass-media, întrucât interzicerea difuzării de ştiri o poate priva de valoarea şi de interesul
publicului;
- are un „efect descurajator” asupra exprimării în general – de exemplu, este de natură să
descurajeze exprimarea altora în viitor. În plus, acest lucru este deosebit de important atunci
când măsura ar putea descuraja în viitor mass-media de a aborda plenar chestiuni de interes
public;
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- informaţiile fac parte din domeniul public. Deseori este dificilă justificarea măsurilor
luate împotriva subiecţilor care republică informaţia sau în alt mod vizualizează informaţia
cunoscută.
O măsură proporţională nu este arbitrară, inechitabilă sau iraţională. Dacă „necesitatea
socială imperioasă” ar putea fi satisfăcută prin mijloace mai puţin restrictive, restricţia mai
severă nu va trece testul de proporţionalitate. Sau dacă măsura nu este potrivită pentru realizarea
obiectivului legitim, ea de asemenea nu va trece acest test.
Majoritatea hotărârilor Curţii privind încălcarea dreptului prevăzut de art. 10 sunt
adoptate pentru că statul nu a reuşit să stabilească dacă ingerinţa a fost proporţională. De
exemplu, în cauza Amihalachioaie contra Moldovei,513 Curtea a subliniat că, deşi amenda de 360
de lei, echivalentul a 36 de euro, aplicată reclamantului reprezintă o sumă nesemnificativă, ea nu
este mai puţin simbolică şi demonstrează intenţia de a pedepsi aspru reclamantul din moment ce
Curtea Constituţională s-a orientat spre mărimea maximă a pedepsei prevăzute de lege.
Într-o altă speţă relativ recentă Gavrilovici contra Moldovei,514 Curtea de la Strasbourg a
examinat necesitatea ingerinţei în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare a reclamantului
şi a constatat că ingerinţa a fost disproporţională scopului urmărit. În speţă reclamantul s-a plâns
de încălcarea inter alia a art. 10 prin aplicarea unei sancţiuni de arest administrativ pe termen de
cinci zile pentru injuria adusă la adresa unui funcţionar public, care refuza plata compensaţiilor
de transport soţiei şi feciorului reclamantului (bolnavi de insuficienţă renală) în vederea
efectuării de călătorii regulate la un spital specializat din capitală din satul de reşedinţă. Înalta
Curte în definitivarea raţionamentului final s-a condus de un şir de principii în estimarea
necesităţii ingerinţei. Astfel, au fost subliniate: caracterul vag şi neclar al cuvintelor considerate
ofensatoare („fascist şi altele”), ignorarea de către instanţele naţionale a probelor aduse de
reclamant în favoarea sa, nedelimitarea din partea tribunalului a judecăţilor de valoare de fapte
care necesită probaţiune, existenţa relaţiilor de rivalitate de lungă durată între reclamant şi
funcţionarul pretins ofensat, contextul exterior de dezbatere în cadrul unei şedinţe a organului de
administrare locală, gradul mai mare de critică acceptabilă faţă de persoanele din arena publică,
aplicarea unei pedepse privative de libertate pentru exercitarea dreptului la libertatea de
exprimare. În sumar, motivele enunţate în urma unei analize atente au condus magistraţii
europeni la constatarea încălcării al. (1) art. 10.
Defăimarea: Conceptul defăimării presupune discreditarea reputaţiei şi renumelui altei
persoane, el constituie legături strînse cu două aspecte ocrotite de Convenţie – art. 10 care
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vizează libertatea de exprimare, şi art. 8 care vizează dreptul la viaţa privată şi de familie. În
acest sens speţele privind defăimarea se configurează ca un rezultat final în găsirea unui
echilibru just între protecţia unui interes general de a cunoaşte informaţia de publicul larg, inclus
în sfera art. 10, şi a unui interes particular de a avea respectat dreptul la reputaţie profesională
sau personală, înglobat în sfera art. 8.
În speţa recentă Şofranschi contra Moldovei515 Curtea de la Strasbourg a analizat
necesitatea ingerinţei în exercitarea normală a dreptului la libertatea de exprimare a
reclamantului găsit vinovat, în cadrul procedurii interne de defăimare a unui candidat la funcţia
de primar al localităţii în cadrul campaniei electorale, de întocmirea unei scrisori de critică a
acestuia transmisă la adresa conducerii statului. În formularea concluziilor finale pe marginea
pretinsei încălcări, Curtea a notat că limbajul utilizat de reclamant nu a fost abuziv, dar a
demonstrat un oarecare nivel de exagerare şi provocare. În plus, Curtea a subliniat ignorarea din
partea instanţelor naţionale a probelor din partea reclamantului în susţinerea afirmaţiilor sale şi
nedelimitarea judecăţilor de valoare de fapte care necesită a fi probate. Totuşi, motivul de bază în
aprecierea proporţionalităţii ingerinţei, în opinia Curţii, a fost impactul redus al declaraţiilor
contestate, ele aparţinând sferei corespondenţei private.
În speţa Saviţchi contra Moldovei,516 Curtea de la Strasbourg s-a referit la delimitarea
faptelor de judecăţi de valoare. Astfel, urmează a fi făcută o distincţie clară între declaraţiile de
fapt şi judecăţile de valoare, existenţa faptelor fiind susceptibilă probaţiunii, pe cînd judecăţile de
valoare nu pot fi şi nu necesită a fi demonstrate. Însă judecăţile de valoare urmează să se bazeze
pe un substrat factologic clar, lipsa acestuia ar putea duce la determinarea excesivităţii judecăţii
de valoare, care în mod normal implică limite de protecţie mai înguste oferite dreptului la
libertatea de exprimare în sensul convenţional.
Este o fundamentare logică în nesusciptibilitatea probaţiunii judecăţilor de valoare, dată
fiind natura acestora subiectivă. Însă publicitarea şi răspîndirea unor judecăţi de valoare atentante
la reputaţia altor persoane în lipsa oricărei baze obiective, nu se configurează ca corespunzătoare
valorilor unei societăţi democrate şi nu va beneficia de protecţie largă în sensul art. 10.
Discursul de ură: pe marginea speţelor implicând discursul de ură (rasială, etnică,
religioasă), Curtea europeană a dezvoltat o jurisprudenţă specifică. Scopul legitim al protecţiei
drepturilor altora, consacrat în al. 2 art. 10, vizează şi dreptul de a nu fi supus intimidării şi
insultelor, astfel fiind asigurată o protecţie în sens convenţional contra discursurilor de ură. În
asemenea speţe, restricţionarea dreptului la libertatea de exprimare are loc prin invocarea art. 17
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al Convenţiei europene, care interzice abuzul de drept. Cînd are loc estimarea ingerinţei în
exerciţiul dreptului la libertatea de exprimare a unei persoane, valorificarea acestui drept avînd
ca efect limitarea mai amplă sau chiar distrugerea drepturilor şi libertăţilor terţilor consacrate
convenţional, statul este ţinut să nu acorde protecţie dreptului pretins încălcat. În speţa Lehideux
şi Isorni contra Franţei,517 reclamanţii au pretins încălcarea dreptului lor garantat de art. 10 prin
condamnarea pentru publicarea unui articol de ziar răspîndind informaţie pozitivă despre
mareşalul Petain. Curtea s-a referit la principii generale privind art. 17. Marea Cameră a
specificat că pronunţarea asupra art. 17 urmează a fi făcută în lumina ansamblului integru de
circumstanţe ale speţei, art. 17 în cazul negării sau revizuirii faptelor istorice clar prestabilite,
precum este Holocaustul, eliminând protecţia oferită de art. 10. Curtea de multiple ori în
jurisprudenţa sa a subliniat că negarea Holocaustului constituie una din cele mai grave forme de
defăimare rasială a evreilor şi incitare la ură împotriva lor.
Prohibiţia discursului de ură în fapt corespunde spiritului Convenţiei şi valorilor protejate
de aceasta, încurajarea şi nepedepsirea din partea autorităţilor naţionale a exerciţiului dreptului la
libertatea de exprimare privind incitarea la ură fiind inadmisibilă într-o societate democratică
contemplată în corespundere cu imperativele convenţionale.
Principalele principii de aplicare a Convenţiei degajate de Curte:
1. Rolul proeminent al presei într-o societate democratică,
2. Protecţia surselor jurnalistice,
3. Dezbaterea deschisă a considerentelor de interes public,
4. Necesitatea diferenţierii faptelor de judecăţi de valoare,
5. Limitele largi ale criticii acceptabile persoanelor din arena politică şi publică,
6. Protecţia informaţiilor neofensive şi acelor care şochează şi deranjează opinia publică.

§ 15. Libertatea religioasă (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Definirea libertăţii religioase: libertatea religioasă urmează a fi analizată alături de alte
două libertăţi apropiate şi aferente ei: de gândire şi de conştiinţă.
Libertatea de gândire constituie o libertate personală a individului şi presupune
autonomia acestuia în formularea unei multitudini infinite de gânduri, idei şi concepţii indiferent
de concretizarea şi exteriorizarea lor.
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Libertatea de conştiinţă, de asemenea, prezintă o libertate personală proprie individului
de a avea şi exterioriza anumite convingeri, idei, concepţii şi atitudini. În acest sens libertatea de
conştiinţă presupune două elemente – elementul interior de a avea oarecare convingeri şi
elementul exterior de a le manifesta în mod public.
Libertatea religioasă prezintă o libertate personală de a avea şi manifesta anumite
convingeri spirituale (credinţe, rituri, culturi şi concepţii despre viaţă). Libertatea de religie
implică dreptul de a practica/nepractica, manifesta, adera/nu adera, schimba o anumită religie.
Titularii libertăţii religioase sunt atât credincioşii, cât şi necredincioşii, ateii, agnosticii, scepticii,
persoanele indiferente etc.
Cadrul legal naţional: Dacă ne referim la prevederile legislaţiei naţionale, Constituţia
Republicii Moldova în art. 31, denumit „Libertatea conştiinţei” statuează că:
1. Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi
de respect reciproc.
2. Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile
legii.
3. În relaţiile dintre cultele religioase sunt interzise orice manifestări de învrăjbire.
4. Cultele religioase sunt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia,
inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în
orfelinate.
În această optică, legislatorul naţional nu a făcut distincţie între cele trei libertăţi
consacrate convenţional, însă o detalizare specială o găsim anume privind libertatea şi cultele
religioase în latura promovării toleranţei religioase şi a spiritului de respect reciproc.
Lex specialis în materia cultelor autohtone – Legea RM privind libertatea de conştiinţă,
de gândire şi de religie din 11 mai 2007 chiar a preluat denumirea art. 9 din Convenţia
europeană. Această lege organică de o manieră detaliată reglementează multilateral raporturile
care ţin de libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie, garantate de Constituţia RM şi de
tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care RM este parte.
Astfel, prevederile Legii dezvoltă noţiunile generale în materie; domeniul de aplicare;
conceptul libertăţii protejate; specificul raporturilor între stat şi cultele religioase; procedura
complexă de înregistrare a cultelor şi părţilor sale componente; activitatea cultelor; avertizarea,
suspendarea şi încetarea activităţii cultelor religioase; caracterele învăţământului moral – religios
şi teologic; statutul juridic al salariaţilor şi deservenţilor în cadrul cultelor; patrimoniul propriu
cultelor religioase etc.
Remarcăm faptul că legislaţia naţională, similar de fapt prevederilor convenţionale şi
constatărilor jurisprudenţiale, nu oferă o definiţie clară a conceptului de religie. Alta este situaţia
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privind conceptul de cult religios racordat realităţilor naţionale, în mod expres Legea menţionată
supra stabilind că „cultul religios constituie o structură religioasă, cu statut de persoană juridică,
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova conform normelor doctrinare,
canonice, morale, disciplinare şi tradiţiilor istorice şi de cult proprii, care nu contravin legislaţiei
în vigoare, fiind, constituită de către persoane supuse jurisdicţiei Republicii Moldova, care îşi
manifestă în comun convingerile religioase, respectând tradiţiile, riturile şi ceremonialul stabilit”.
De asemenea, Legea oferă noţiunea convingerilor religioase, ca fiind un complex de idei,
principii şi învăţături de credinţă sau dogme cu caracter religios în care o persoană crede, pe care
le acceptă benevol, le mărturiseşte şi după care se conduce în viaţă.
Cât despre domeniul libertăţii protejate, art. 4 din Lege prevede că:
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest
drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a
aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia
sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public
sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. Fiecare
persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios.
2. Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei
religioase poate fi restrânsă, în condiţiile legii, numai în cazul în care această restrângere
urmăreşte un scop legitim şi reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru
siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei.
3. Statul exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimităţii credinţelor religioase.
4. Prozelitismul abuziv este interzis.
Observăm, ca o continuare a prevederilor constituţionale, legislatorul de o manieră
distinctă subliniază spiritul de toleranţă şi de respect reciproc inalienabil exteriorizării dreptului
la libertate religioasă în vederea asigurării unei coexistenţe paşnice între diverse grupări şi
credinţe religioase, precum şi în vederea asigurării unui pluralism confesional inseparabil de o
societate contemporană democrată.
În fapt, Legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie constituie o
implementare a înaltelor standarde europene în materia religioasă şi se configurează ca o
continuitate specială de nivel naţional a prevederilor generale ale Convenţiei.
Or, deşi Legea reglementează unele aspectele particulare alteori trecute neargumentat cu
vederea în unele state-membre ale Consiliului Europei, precum opţiunea serviciului civil de
alternativă sau recunoaşterea protecţiei tainei mărturisirii; modificarea substanţială a textului
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actului normativ relativ recent adoptat nu găseşte justificare prin prisma principiului fundamental
al preeminenţei dreptului.
Instrumentele internaţionale pertinente: Astfel, Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului în art. 18 prevede că orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a
religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile precum şi
libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atît în public
cît şi privat, prin învăţămînt, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.
Dacă ne referim la instrumente internaţionale de vocaţie regională cruciale cu referire la
statul nostru, atunci Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale constituie acel cadru fundamental, care instituie standarde şi tipaje concrete şi
clare în vederea garantării drepturilor individului în spaţiul Consiliului Europei. Libertatea
religioasă îşi găseşte consacrare în art. 9 al Convenţiei sub denumirea de Libertatea de gîndire,
de conştiinţă şi de religie:
1. Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept
include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi de a-şi manifesta religia sau
convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ,
practici şi îndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor
restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri
necesare pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii, a moralei publice, a drepturilor şi
a libertăţilor altora.
Conţinutul libertăţii în sensul art. 9 din Convenţia europeană: În sensul paragrafului
1 al art. 9 al Convenţiei, trei libertăţi distincte formează conţinutul şi sunt acoperite de protecţia
acestuia, şi anume libertatea de gândire, libertatea de conştiinţă şi libertatea de religie, care totuşi
se configurează a fi privite de instanţa europeană printr-o prismă unică. Astfel, forul internaţional
nu face distincţie în sensul acordării protecţiei în dependenţă de tipul libertăţii şi specificul
acesteia; legităţile şi regulile pronunţării raţionamentului magistral fiind identice în cadrul
analizei ingerinţei în exercitarea dreptului la oricare libertate protejată de art. 9.
Este de notat că nici Convenţia, nici jurisprudenţa organelor sale nu permit identificarea
unor criterii de ordin general potrivit cărora anumite reprezentări spirituale să poată fi calificate
ca având semnificaţia unei religii sau a unui cult.518
În esenţă, promovarea pluralismului religios şi coexistenţei paşnice între diversele curente
religioase constituie atât una din aspiraţiile continue în cadrul activităţii Consiliului Europei, cât
şi unul din standardele clare dezvoltate de Curtea de la Strasbourg în jurisprudenţa sa.
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În această optică, anume găsirea unui echilibru adecvat şi raţional între dreptul
individului care reclamă încălcarea şi dreptul unui individ abstract în sensul art. 9 constituie
raţionamentul final în vederea asigurării respectării pluralismului religios şi ideic inalienabil unei
societăţi democratice din spaţiul european.
Titularii protecţiei libertăţii de religie:
1. Indivizii (credincioşii, necredincioşii, ateii, agnosticii, scepticii, persoanele indiferente
etc.). Astfel, în decizia de admisibilitate pe marginea speţei Dahlab contra Elveţiei,519
reclamanta – învăţătoarea de clasele primare – s-a plâns de încălcarea dreptului garantat de art. 9
în latura de a-şi manifesta religia prin interdicţia impusă de autorităţi de a purta vălul islamic în
timpul orelor cu elevii. Curtea a subliniat că libertatea de gândire, conştiinţă şi religie prevăzută
de art. 9 constituie unul din fundamentele unei societăţi democratice în sensul Convenţiei.
Dimensiunea religioasă prezentând unul din elementele vitale care configurează identitatea şi
concepţiile de viaţă ale credincioşilor, fiind de asemenea preţioasă pentru atei, agnostici, sceptici
şi cei indiferenţi. Aceasta caracterizează pluralismul religios, inseparabil unei societăţii
democratice cu greu obţinut timp de secole. Deşi libertatea religioasă în prim plan ţine de
conştiinţa individului, ea de asemenea implică libertatea de a-şi manifesta religia.
În plus, Curtea a menţionat că în cadrul societăţilor democratice când mai multe religii
coexistă alături privind aceeaşi populaţie, poate fi necesar de a restricţiona libertatea de religie în
vederea reconcilierii intereselor diverselor grupări şi asigurării că credinţele fiecăreia sunt
respectate în mod egal.
2. Organizaţiile religioase. Se bucură de o protecţie largă ca limite în sensul Convenţiei,
fiind şi titularii care pretind cel mai des încălcarea dreptului la libertatea de religie. În speţa
Mitropolia Basarabiei şi alţii contra Moldovei520 Curtea a specificat că dacă libertatea de religie
relevă mai întâi de toate o credinţă interioară, ea, de asemenea, „implică” şi libertatea de „a-şi
manifesta religia”, în mod individual sau in colectiv, în particular sau în public şi în cercul
persoanelor care împărtăşesc aceeaşi credinţă; mărturisirea, prin grai şi fapte, este legată de
existenţa convingerilor religioase; această libertate implică, inter alia, libertatea de a adera sau
nu la o religie, precum şi libertatea de a practica sau nu o religie; art. 9 enumeră formele diverse
pe care le poate lua manifestarea religiei sau convingerii, şi anume: cultul, invăţămantul,
practicile şi indeplinirea ritualurilor; totuşi, art. 9 al Convenţiei nu protejează orice act motivat
sau inspirat de o religie sau credinţă.
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Deci, în mod distinct, Curtea poziţionează titularii dreptului, care îşi exercită religia în
mod colectiv, în cercul persoanelor care împărtăţesc aceeaşi credinţă.
Corelaţia cu alte drepturi convergente: deseori, art. 9 este corelat cu art. 10, fiind
susceptibil une abordări duble: subiective şi obiective. Prin prisma abordării subiective a
corelaţiei, aceste două libertăţi de o manieră practică se întrepătrund foarte strâns cu referire la
situaţii faptice distincte, Înalta Curte alegând opţiunea să se pronunţe asupra încălcării uneia din
aceste libertăţi, chiar dacă au fost invocate/ar putea fi invocate ambele articole ale Convenţiei.
O astfel de situaţie se fundamentează pe ideea că libertăţile prevăzute de art. 9 şi art. 10
privind o speţă concretă se configurează într-un mod asamblat şi integru, fiind imposibilă şi/sau
nerezonabilă statuarea din partea Curţii asupra încălcarii drepturilor consacrate cu referire la
ambele libertăţi. De cele mai dese ori Înalta Curte analizează cauza cu care a fost sesizată prin
prisma libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, neconsiderând necesară examinarea
faptelor şi prin prisma libertăţii de exprimare. De asemenea Curtea poate decide că examinarea
încălcării cu referire la art. 10 nu ridică chestiuni diferite în baza art. 9 şi deci, nu este oportun de
a efectua o analiză distinctă şi definitiva un raţionament separat.
În speţa Leyla Şahin contra Turciei, reclamanta s-a plâns de încălcarea drepturilor sale
garantate de art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), art. 9, art. 10, art. 14
(interzicerea discriminării) şi art. 2 Protocol 1 (dreptul la instruire) prin impunerea interdicţiei de
a purta vălul islamic în instituţiile de învăţămînt superior, reclamanta fiind studentă la
universitatea de medicină şi adeptă a islamului. Marea Cameră a Curţii a constatat neîncălcare în
raport cu fiecare drept invocat, o atenţie particulară, respectiv şi o analiză detaliată acordând art.
9 şi art. 2 Protocol 1. De o manieră specială Marea Cameră a notat că libertatea de religie în prim
plan prezintă un aspect al conştiinţei individului şi implică printre altele, libertatea de a-şi
manifesta religia proprie în singurătate în mod privat sau în comunitate în public şi în cercul
acelor persoane care îi împărtăţesc credinţa.521
Remarcăm faptul că manifestarea cultului propriu, îndeosebi privitor la vestimentaţie,
vizează libertatea de exprimare şi anume elementul libertăţii de expresie, sfera acesteia incluzând
şi manifestarea exteriorizată a ideilor proprii prin modalitatea de a se îmbrăca.
În speţa citată, Marea Cameră a decis că reclamanta nu a prezentat argumente distincte
pentru a-şi susţine pretenţia formulată în lumina art. 10, argumentele invocate constituind doar o
reformulare a plîngerii cu referire la art. 9 şi art. 2 Protocol 1 şi a constatat neîncălcarea art. 10.
În această ordine de idei, concluzionăm asupra faptului că corelaţia libertăţii de religie cu
libertatea de exprimare are un caracter elocvent de particularitate; cu referire la speţe concrete
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libertatea de religie în lumina art. 9 constituind lex specialis în raport cu libertatea de exprimare
şi ingerinţa statului în dreptul garantat de art. 10 nefiind analizată în mod distinct.
Dacă însă ne referim la aspectul raportului libertăţii de religie cu libertatea de exprimare
prin prisma abordării obiective cu referire la alte persoane, drepturile protejate de art. 9 şi art. 10
fiind în conflict; valorificarea dreptului la libertatea de exprimare prezentând o ingerinţă cu
referire la libertatea de religie (tratată prin prisma art. 9, dar şi a art. 8), suntem în prezenţa unei
configurări de complexitate când raţionamentul adecvat va fi adoptat în baza estimării
multiaspectuale a intereselor vizate.
Statele dispun de o oarecare marjă de apreciere în stabilirea unui echilibru just între
drepturile şi libertăţile consacrate convenţional care se află în conflict între ele, adica între
drepturile şi libertăţile concurente.
Cu privire la tratarea corelaţiei libertăţii de conştiinţă şi religie şi a celei de exprimare în
actele internaţionale din spaţiul european, Rezoluţia 1510 (2006) a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei cu referire la libertatea de exprimare şi respectul pentru credinţele
religoase prezintă opinia Adunării precum că libertatea de exprimare în baza protecţiei oferite de
art. 10 al Convenţiei nu trebuie în continuare restricţionată pentru a satisface sensibilitatea
crescândă a anumitor grupuri religioase; în acelaşi timp se subliniază faptul că discursul de ură
împotriva oricărui grup religios nu este compatibil cu drepturile şi libertăţile fundamentale
garantate de Convenţie, precum şi de jurisprudenţa Curţii (art. 12).522
Triplul test de proporţionalitate al libertăţii de religie: Cât despre restricţionarea
dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi de religie, în sensul paragrafului 2 al art. 9,
libertăţile garantate prin prisma manifestării religiei sau convingerilor sunt susceptibile aplicării
unor restricţii autorizate, care să fie prevăzute de lege şi să fie necesare într-o societate
democratică, aplicate în scopuri enumerate exhaustiv de siguranţă publică, protecţia ordinii, a
sănătăţii, a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor altora.
Remarcăm că din întregul conţinut al art. 9 paragraf 1 doar dreptul de a-şi manifesta
religia sau convingerile poate fi supus unei limitări din partea organelor statale.
În genere, drepturile protejate din sfera art. 9 aparţin categoriei de drepturi sociale
restricţionate în sens convenţional (precum cele protejate de art. 8, art. 10, art. 11), care implică
scopuri enumerate exhaustiv în vederea limitării din partea autorităţilor statale şi presupun
examinarea din partea instanţei judiciare a triplului test de proporţionalitate pentru stabilirea
încălcării sau neîncălcării unui drept garantat.
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Testul de proporţionalitate presupune o analiză atentă şi minuţioasă a circumstanţelor
unei speţe concrete cu soluţuionarea căreia instanţa de la Strasburg este sesizată în vederea
acordării de răspunsuri clare la trei întrebări distincte:
- dacă ingerinţa este prevăzută de lege,
- dacă ea urmăreşte un scop legitim,
- dacă ea este necesară într-o societate democratică.
De o manieră logică anterior analizei ecuaţiei de proporţionalitate enunţate, magistratul
european este ţinut să se pronunţe asupra faptului dacă a existat sau nu o ingerinţă în exercitarea
dreptului pretins încălcat.
Anume stabilirea de concluzii concrete pe etapele testului de proporţionalitate permite a
dezvolta un raţionament final plauzibil adecvat speţei conferite spre soluţionare. Astfel,
constatarea unui răspun negativ în cadrul cercetării desfăşurate de regulă exclude necesitatea
efectuării unei analize ulterioare şi semnifică de fapt constatarea încălcării art. 9, deşi sunt
cunoscute excepţii când fiind existente motive rezonabile şi temeinice de a constata încălcarea la
o anumită etapă, Curtea nu consideră necesar de a se pronunţa în acest sens sau le trece cu
tăcerea (spre exemlu speţa Bayatyan contra Armeniei citată în continuare).
Identificăm cinci scopuri legitime care justifică restricţionarea libertăţii religioase, şi
anume:
- protecţia siguranţei publice,
- protecţia ordinii,
- protecţia sănătăţii,
- protecţia moralei publice,
- protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.
Astfel, invocarea sau urmărirea din partea autorităţilor statale a oricăror alte scopuri în
vederea aducerii atingerii exerciţiului normal dreptului de a-şi manifesta religia sau convingerile
nu poate fi justificată în sens convenţional, finalizarea testului de proporţionalitate presupunînd
şi constatarea încălcării dreptului garantat de art. 9 paragraf 1.
În speţa relativ recentă Bayatyan contra Armeniei, Marea Cameră a Curţii a statuatat
asupra încălcării dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie prin condamnarea
reclamantului ca rezultat al refuzului de a îndeplini serviciul militar din motive confesionale,
reclamantul fiind adept al Martorilor lui Jehova.
Înalţii magistraţi analizând circumstanţele speţei au ajuns la un şir de concluzii specifice
care au şi condus la adoptarea raţionamentului final.
La etapa analizei existenţei ingerinţei în exercitarea dreptului protejat de art. 9, Curtea a
statuat că refuzul reclamantului de a satisface serviciul militar a prezentat o manifestare a
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convingerilor sale religioase, condamnarea reclamantului pentru eschivarea de la serviciul militar
în termen constituind ingerinţă în dreptul său la libertatea de religie în sensul art. 9 paragraf 1.523
Deci, anume faptul persecutării conduitei reclamantului de eschivare de la serviciul
militar din motive confesionale prin aplicarea unei pedepse penale privative de libertate a
prezentat ingerinţă în exercitarea normală a dreptului garantat de art. 9 paragraf 1.
Analizând consacrarea legală a ingerinţei („dacă ea a fost prevăzută de lege”) Marea
Cameră a descoperit o situaţie interesantă – condamnarea reclamantului a fost fundamentată în
baza Codului penal naţional, nefiind prevăzută opţiunea legală a serviciului alternativ, însă
Guvernul armean şi-a luat angajamente internaţionale în vederea modificării legislaţiei pentru
includerea serviciului alternativ în actele normative interne aderând la Consiliul Europei. Totuşi,
Curtea nu s-a declarat interesată de conflictul aparent între prevederile legislaţiei naţionale şi
angajamentele internaţionale asumate de statul pârât, lăsând deschisă întrebarea dacă ingerinţa
statului a fost prevăzută de lege.
Un asemenea tratament din partea Curţii vizavi de testul de proporţionalitate este unul
excepţional, regula generală afirmând necesitatea stabilirii unor răspunsuri concrete la fiecare
etapă a analizei în ordine consecutivă. Totuşi, nu putem trece cu vederea faptul că speţa implica,
în contextul enunţat, şi considerentele privind politica externă a guvernului reclamat şi principiul
jus cogens de respectare a angajamentelor asumate, Curtea, în opinia noastră, tinzând să evite
concluzii care, inter alia, ar viza şi sfera complexă a relaţiilor internaţioanale între statelemembre ale Consiliului.
La etapa constatării legitimităţii scopului ingerinţei („dacă a urmărit un scop legitim”)
Curtea a continuat dezvoltarea ideilor menţionate supra. Astfel, Curtea nu s-a lăsat convinsă de
argumentele invocate de Guvern ale legalităţii scopului, dat fiind angajamentul de a introduce
serviciul civil de alternativă şi implicit de a se abţine de la condamnarea persoanelor care se
eschivează de la satisfacerea serviciului militar. Însă Curtea a considerat că nu este necesar de a
se pronunţa asupra scopurilor menţionate de guvern, incompatibilitatea ingerinţei fiind oricum
stabilită la etapa analizei necesităţii sale într-o societate democratică.524
La etapa constatării dacă ingerinţa „a fost necesară într-o societate democratică”, Marea
Cameră iniţial a reiterat un şir de principii generale caracteristice art. 9, precum:
- caracterul fundamental al libertăţii de religie într-o societate democratică,
- vitalitatea libertăţii religiei cu privire la credincioşi, dar de asemenea cu privire la atei,
agnostici, sceptici şi indiferenţi,
- fundamentarea pluralismului religios în baza art. 9 paragraf 1,
523
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- includerea în conţinutul libertăţii de religie dreptului de a avea sau nu anumite
convingeri religioase şi de a practica sau nu o anumită religie,
- caracterul individual şi colectiv al libertăţii de religie, care include şi libertatea de a
manifesta convingerile prin cult, învăţământ, practici şi respectare,
- rolul neutru şi imparţial al statutului care conduce spre ordinea publică, armonia
religioasă şi toleranţa într-o societate democratică,
- recunoaşterea oarecărei marje de apreciere a statului pe marginea necesităţii ingerinţei,
marje însoţite de o supraveghere europeană a legii şi a hotărârii de aplicare acesteia, rolul
instanţei europene fiind de a stabili dacă măsurile adoptate la nivel naţional au fost justificate şi
proporţionale în lumina jurisprudenţei degajate.
Analizând principiile enunţate şi aplicându-le in concreto speţei respective, Marea
Cameră a statuat asupra încălcării art. 9, ingerinţa nefiind necesară într-o societate democrată din
următoarele considerente:
- rezonabilitatea motivelor reclamantului în vederea eschivării de la satifacerea
serviciului militar,
- pregătirea lui de a satisface serviciul alternativ,
- condamnarea şi aplicarea pedepsei penale,
- asumarea din partea guvernului reclamat a angajamentelor internaţionale în vederea
introducerii opţiunii serviciului civil,
- inexistenţa unei nevoi sociale imperioase de a condamna reclamantul.
În vederea celor menţionate şi ca rezultat al analizei testului de proporţionalitate a
ingerinţei, Marea Cameră a Curţii a definitivat raţionamentul final, stabilind responsabilitatea
statului armean care şi-a încălcat obligaţiile pozitive asumate.
Respectarea tradiţiei naţionale istorice: În unele speţele care reclamă respectarea
libertăţii religioase urmează a fi examinat atent specificul tradiţional naţional al statului
respondent. Spre exemplu, în speţa relativ recentă Lautsi şi alţii contra Italiei,525 reclamanţii s-au
plâns că prezenţa pe pereţii claselor de instruire într-o şcoală publică a crucifixelor catolice,
atentează la principiul secularismului şi este contrară dreptului la instruire (art. 2 Protocol 1) şi a
libertăţii de religie în sens convenţional. Marea Cameră a Curţii a conchis neîncălcarea
Convenţiei, stabilind că prezenţa simbolurilor religioase în instituţiile de învăţământ public se
încadrează în limitele marjei de apreciere recunoscute statelor, neexistând un consens european
asupra acestei problematici. Curtea a notat că prezenţa simbolurilor religioase constutuie o
manifestare a tradiţiei istorice de durată a statului italian, unde religia catolică este predominantă,
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şi nu se asociază cu studierea obligatorie a creştinismului sau cu intoleranţa autorităţilor faţă de
persoanele care împărtăşesc alte credinţe sau viziuni filozofice.
În deciziile de admisibilitate pe marginea speţelor Aktas contra Franţei526 şi Bayrak
contra Franţei,527 Curtea de asemenea a invocat tradiţia naţională în justificarea ingerinţei în
dreptul reclamantelor de a-şi manifesta religia prin purtarea vălului islamic la şcoală.
Reclamantelor eleve le-a fost interzis accesul în clasele de instruire şi ele au fost trimise acasă
din motivul purtării îmbrăcămintei care exteriorizează credinţele religioase. Curtea a decis că
ingerinţa în dreptul de a manifesta religia a fost prevăzută de legea naţională şi a urmărit un scop
legitim de a proteja drepturile altor persoane şi ordinea publică, subliniind rolul neutru al statelor
în reglementarea limitelor exerciţiului diverselor religii, credinţe şi culte ţinând cont de specificul
tradiţiei naţionale. Cu referire la sancţiunea impusă de a părăsi şcoala, Curtea a notat că aceasta a
fost proporţională scopului urmărit, reclamantele beneficiind de dreptul să-şi continue studiile
prin corespondenţă. Deci, respectarea tradiţiei istorice a unui stat se încadrează în limitele marjei
de apreciere la care acesta este autorizat în sensul Convenţiei, şi poate servi ca şi o justificare
convingătoare şi legitimă în vederea restricţionării dreptului subiectiv la libertatea de religie şi
dreptului de a-şi manifesta religia în mod public.
Principalele principii de aplicare a Convenţiei degajate de Curte:
1. Libertatea religioasă include dreptul de a practica, nepratica, adera, renunţa la o religie,
2. Libertatea religioasă îi are ca subiecţi pe credincioşi, necredincioşi, atei, gnostici, etc.,
3. Societatea unui stat urmează a fi fundamentată pe respectul a diverselor religii, culte şi
credinţe, ceea ce denotă o bună funcţionare a democraţiei,
4. Libertatea religioasă autorizează instituirea unor mecanisme speciale de oficializare,
înregistrare şi evidenţă a organizaţiilor religioase.
§ 16. Libertatea de întrunire (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Definirea libertăţii de întrunire: Libertatea de întrunire constituie alături de cea de
asociere şi sindicală una din libertăţile colective recunoscute şi garantate oricărui subiect
individual de drept. În esenţă, libertatea de întrunire prezintă o continuitate naturală şi logică a
libertăţilor de gândire şi de conştiinţă, precum şi a celei de manifestare a convingerilor proprii
unei persoane. În plus, ea demonstrează legături evidente cu libertatea de exprimare în aspectele
active şi pasive ale acesteia. Libertatea de întrunire prezintă o libertate socială fundamentală
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recunoscută individului, de natură colectivă în vederea exercitării sale, care presupune
posibilitatea reuniunii cu caracter paşnic a persoanelor sau grupurilor acestora în diverse scopuri
neinterzise de lege. Generic o întrunire poate fi definită ca fiind reuniunea unor persoane ce
participă la o anumită activitate comună, colectivă în cadrul căreia acestea pot să prezinte ori să
comunice anumite idei şi concepţii privitoare la orice domeniu al activităţii sociale. 528
Cadrul legal naţional: în prim plan evidenţiem Constituţia RM, care în art. 40 denumit
„Libertatea întrunirilor” prevede că mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau
orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel
de arme.
Din conţinutul articolului Legii supreme deducem că legislatorul naţional a intenţionat să
exemplifice categoriile cele mai frecvente de întruniri, subliniind caracterele de libertate, pace şi
dezarmare ale acestora.
Alt act intern normativ adoptat relativ recent, regulator al sferei libertăţii întrunirilor –
Legea RM privind întrunirile nr. 26-XIV din 22 februarie 2008 – este o lege organică care are
drept scop garantarea exercitării de oricare persoană a libertăţii întrunirilor în modul prevăzut de
Constituţia RM şi de actele internaţionale la care RM este parte (art. 1 din Lege). În acest sens
actul normativ detaliază şi dezvoltă în mod particular şi concret prevederile generale ale
instrumentelor internaţionale de garantare a drepturilor omului şi reglementările inserate în textul
constituţional intern.
Obiectul Legii îl constituie modul de organizare şi de desfăşurare a întrunirilor în afara
clădirilor cu excepţia organizării şi desfăşurării: întrunirilor cu caracter religios, sub formă de
oficiere a unor servicii divine, sau a altor manifestări tradiţionale; manifestărilor sportive,
cultural-artistice şi a altor activităţi de divertisment; acţiunilor cu caracter comercial.
Subliniem că Legea privind întrunirile reglementează un domeniu restrâns de raporturi
juridice (excluzând sfera reuniunilor private, întrunirilor religioase, evenimentelor sportive etc.)
spre deosebire de art. 11 al Convenţiei, care include în sfera protecţiei garantate un ansamblu
vast de diverse reuniuni şi întruniri.
O reuniune protejată de Convenţie poate să aibă un caracter semiprivat şi static în cazul
când adună un număr mic de persoane într-un spaţiu închis, dar poate să ia şi un aspect public şi
să reunească într-un loc public un mare număr de persoane în cadrul unei procesiuni religioase
sau politice ori a unei manifestaţii sportive.529
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Legea analizată de o manieră expresă consacră desfăşurarea întrunirilor numai într-un
mod paşnic cu impunerea interdicţiei deţinerii de arme, explozive, orice substanţe interzise sau
alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor (art. 16).
Procesul de aplicare a Legii enunţate se bazează pe respectarea a patru principii de bază
cu caracter imperativ (art. 4), precum:
a) proporţionalitatea – presupune că la aplicarea oricărei restricţii libertăţii întrunirilor,
autorităţile publice urmează să respecte echilibrul just dintre necesitatea unei astfel de restricţii
într-o societate democratică şi exercitarea dreptului la întrunire;
b) nediscriminarea – semnifică că dreptul la întrunire este garantat tuturor persoanelor,
indiferent de oricare criterii de diferenţiere precum rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială etc.;
c) legalitatea – presupune că temeiuri justificative pentru interzicerea întrunirii sau
limitarea libertăţii întrunirilor pot servi doar prevederile legale, fără ca autorităţile publice să
poată pune în discuţie oportunitatea unei întruniri;
d) prezumţia în favoarea desfăşurării întrunirilor – presupune că la examinarea declaraţiei
prealabile privind desfăşurarea unei întruniri, orice dubiu va fi interpretat de către autorităţile
publice competente în favoarea exercitării dreptului la întrunire.
De asemenea Legea privind întrunirile identifică subiecţii organizatori ai întrunirilor,
astfel aceştia pot fi persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu, grupuri de persoane,
persoane juridice. Legea stabileşte restricţii pentru minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani şi
persoanele declarate incapabile, aceste două categorii de subiecţi fiind în drept să organizeze
întruniri doar împreună cu o persoană care dispune de capacitate de exerciţiu deplină (art. 6).
Obligaţiile organizatorilor şi participanţilor la întruniri îşi găsesc o reglementare separată în
textul actului normativ adoptat (art.art. 19, 20).
Cât priveşte participarea la întruniri, actul normativ reglementează atât participarea activă
a subiecţilor, cât şi cea pasivă (de asistare), în acest sens facând distincţie între aceste două forme
de bază ale unei întruniri (art. 7).
În mod firesc, Legea analizată expres interzice un şir de întruniri, care nu se încadrează în
limitele admise constituţional, precum întrunirile prin care se urmăreşte: îndemnarea la război de
agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă; incitarea la discriminare sau violenţă
publică; subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvârşirea
infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea
moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a
sănătăţii acestora.
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Este de remarcat că Legea respectivă oferă un şir de definiţii concrete, precum întrunire,
care este o prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul
exprimării unor idei sau atitudini; de asemenea Legea detaliază noţiunile întrunirii cu un număr
redus de participanţi, întrunirii spontane, întrunirii simultane.
În mod minuţios, Legea privind întrunirile reglementează procedura notificării în vederea
desfăşurării unei întruniri, cu prescrierea modalităţii notificării, depunerii declaraţiei, adoptării
deciziei asupra desfăşurării întrunirilor simultane, posibilităţilor înştiinţării publicului, precum şi
stabileşte excepţiile de la procedura generală de notificare.
Îngrădirile legitime aduse dreptului desfăşurării întrunirilor, modalităţile desfăşurării lor,
inclusiv cuantumul drepturilor şi obligaţiunilor administraţiei publice locale în cadrul
întrunirilor, procedura asigurării ordinii publice, sistării şi dispersării forţate a întrunirii, precum
şi răspunderea pentru încălcare, îşi găsesc o stipulare separată în textul actului normativ.
În fapt, Legea privind întrunirile constituie un act normativ care corespunde exigenţelor şi
standardelor contemporane ale unei legislaţii de orientare europeană, substituind prin prevederile
sale actualizate Legea anterioară din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea
întrunirilor. Subliniem că din momentul intrării sale în vigoare, textul Legii în cauză nu a suferit
careva modificări sau completări iniţiate de legislator.
Dacă ne referim la răspunderea juridică pentru încălcarea dreptului garantat la libertatea
întrunirilor, atunci amintim că Codul penal al RM în art. 184 denumit „violarea dreptului la
libertatea întrunirilor” stabileşte în al. 1 că violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin
împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului, demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau
oricărei alte întruniri ori a participării cetăţenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la
participare: a) săvârşită de o persoană cu funcţie de răspundere; b) săvârşită de două sau mai
multe persoane; c) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate, se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani. Al. 2 al aceluiaşi articol
prevede că aceeaşi acţiune: a) săvîrşită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept
armă ori au fost special adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii; b) însoţită
de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate; c) soldată cu cauzarea de daune în proporţii
mari; d) soldată cu alte urmări grave, se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.
Codul contravenţional al RM în art. 67 cu denumirea „încălcarea legislaţiei privind
întrunirile” prevede că:
(1) Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără a fi notificată primăria, precum şi încălcarea
condiţiilor (forma, locul, timpul) privind desfăşurarea întrunirii indicate în declaraţia prealabilă

989

se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată organizatorului
(conducătorului) întrunirii.
(2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii, precum şi
împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele se sancţionează cu amendă de la
40 la 50 de unităţi convenţionale.
(3) Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor prevăzute
de lege se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
(4) Participarea la întrunire a persoanelor care deţin arme, substanţe explozive, orice
substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor se
sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de
pînă la 15 zile.
(5) Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului
de desfăşurare a întrunirii se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
În

sensul

Codului

Contravenţional,

deci

răspunderii

şi

respectiv

sancţiunii

contravenţionale pentru încălcarea legislaţiei regulatoare de întrunir,i poate fi supus atât un
subiect general (oricare persoană), cît şi unul special (organizatorul/conducătorul întrunirii).
Art. 361 al Codului Contravenţional cu titlul „încălcarea regulilor de deţinere, port,
transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente” în al. 6 prevede că
portul armei individuale la întruniri se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă. Astfel, alineatul
respectiv de asemenea presupune un subiect special al contravenţiei – persoana care beneficiază
de dreptul de deţinere a armei şi portarmă.
Instrumentele internaţionale pertinente: Declaraţia Universală a drepturilor omului
din 10 decembrie 1948 prevede în art. 20 al. 1 că „Orice persoană are dreptul la libertatea de
întrunire şi de asociere paşnică”, în acest sens statuând asupra legăturii inseparabile a acestor
două libertăţi, dar şi proeminenţei caracterului paşnic imperativ.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966
recunoaşte în art. 21 dreptul la libertatea de întrunire paşnică separat de dreptul la libertatea de
asociere, prescriind totodată şi restricţiile autorizate în exerciţiul acestui drept. Astfel, exercitarea
dreptului la întrunire nu poate fi supusă decît restricţiilor, conforme cu legea şi necesare într-o
societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice, al ordinii publice
ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
Astfel Pactul în mod exhaustiv enumeră scopurile restricţiilor în vederea aducerii
atingerii exerciţiului normal al dreptului la libertatea de întrunire, precum protecţia securităţii
naţionale, ordinii publice, sănătăţii, moralităţii publice, drepturilor şi libertăţilor altora. De
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asemenea, Pactul subliniază caracterele conformităţii legale şi necesităţii într-o societate
democratică a restricţiilor, în acest sens preluând aproape în întregime pasajul inserat în textul
Convenţiei Europene.
Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, statuează în art. 11 întitulat „libertatea de întrunire şi de asociere” că:
1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi de asociere, inclusiv a
constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele
prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea
naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a
moralei ori a drepturilor şi a libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale
să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai
administraţiei de Stat.
Autorii Convenţiei au consacrat cele trei libertăţi colective împreună, libertatea sindicală
fiind tratată ca şi parte integrantă a celei de asociere. În plus, în afara prezentării exhaustive a
scopurilor pentru restrângerile autorizate în exerciţiul drepturilor garantate, Convenţia de o
manieră distinctă include şi prevederi speciale relative la restricţii aplicabile exercitării dreptului
la libertatea de întrunire de către membrii organelor naţionale de ordine şi ale administraţiei de
stat.
Conţinutul libertăţii de întrunire: În sensul protecţiei garantate de Convenţia
europeană, crucial este elementul de caracter paşnic al întrunirii, care urmează a fi înţeles atât de
o manieră pozitiva, cât şi negativă, ceea ce presupune că întrunirea nu trebuie să urmărească un
scop neconform de tulburare a ordinii publice pe de o parte, şi pe de altă parte desfăşurarea
întrunirii nu trebuie să provoace reacţii violente ale terţilor.
Art.11, similar altor drepturi şi libertăţi consacrate convenţional, implică obligaţii
negative şi pozitive pentru statele-membre ale Consiliului Europei. Astfel, obligaţia negativă
presupune abţinerea de la oricare ingerinţe arbitrare neconforme în vederea împiedicării
exerciţiului normal al dreptului la libertatea de întrunire. În acest context urmează de menţionat
faptul că impunerea organizatorilor unei reuniuni a condiţiei de obţinere a unei autorizaţii
prealabile în vederea petrecerii manifestaţiei, nu constituie per se o ingerinţă în dreptul garantat
de art. 11.
Obligaţia pozitivă presupune adoptarea din partea statelor a unor măsuri necesare,
adecvate şi rezonabile în vederea asigurării unei protecţii eficiente dreptului garantat de art. 11
paragraf 1. Este de notat, că în acest sens, statele beneficiază de o oarecare marjă de apreciere
privind metodele şi instrumentele care urmează a fi revendicate în procesul asigurării acestei
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protecţii, obligaţiunile pozitive fiind unele de mijloace şi nu de rezultat. Or, această marjă de
apreciere permisă statelor este însoţită de o supraveghere europeană exercitată de Curte.
Art. 11 în aspectul libertăţii de întrunire garantează protecţia tututor categoriilor de
întruniri, inclusiv acelor care şochează, deranjează şi chiar duc la reacţii severe ale oponenţilor
ideici, precum şi de protecţie a contrademonstranţilor la o manifestaţie organizată. Chintesenţa
protecţiei acordate este anume elementul paşnic al întrunirilor, precum şi cel democrat, care
nerealizate autorizează exercitarea de ingerinţe legitime şi necesare într-o societate democrată
din partea autorităţilor publice cu aplicarea de măsuri proporţionale chiar şi celor mai severe.
Titularii protecţiei libertăţii de întrunire:
1. Manifestanţii. În speţa Oya Ataman contra Turciei, unde reclamantul (avocat de
profesie) s-a plâns de încălcarea dreptului la libertatea de întrunire prin dispersarea manifestaţiei
de protestare împotriva penitenciarelor de tip F cu aplicarea gazelor lacrimogene de către forţele
de ordine, reclamantul fiind organizatorul marşului; Curtea de la Strasbourg a accentuat privind
obligaţiile impuse convenţional statelor semnatare, că acestea urmează nu doar să salvgardeze
dreptul la libertatea de întrunire, dar de asemenea să se abţină de la aplicarea de restricţii
indirecte nerezonabile. Deşi obiectivul de bază al art. 11 este protecţia individului împotriva
oricăror ingerinţe arbitrare ale autorităţilor publice privind exercitarea dreptului garantat, sunt
instituite şi obligaţii pozitive în vederea asigurării unei realizări efective ale acestor drepturi. Nu
sunt contrare spiritului art. 11 procedurile solicitării de autorizaţie prealabilă pentru organizarea
reuniunii şi reglementării activităţii asociaţiilor.530
În speţa recentă Pekaslan şi alţii contra Turciei,531 unde reclamantele s-au plâns inter alia
de încălcarea dreptului garantat de art. 11 prin intervenţia şi aplicarea violenţei de către agenţii ai
forţelor de ordine în cadrul unei demonstraţii dedicate Zilei internaţionale a femeii, la care
reclamantele au luat parte, Curtea s-a referit la aspectele protecţiei de bază oferite oricăror
manifestanţi. Astfel, Curtea a subliniat că dacă manifestanţii nu angajează acte de violenţă, este
de o importanţă notorie pentru autorităţile publice să demonstreze un substanţial grad de
toleranţă privind reuniunile paşnice, când libertatea de întrunire garantată de art. 11 nu este
lipsită chiar de substanţa ei. O demonstraţie paşnică, în principiu, nu trebuie expusă unei
ameninţări de pedeapsă penală.
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Este de memorat raţionamentul enunţat de Curte în decizia de admisibilitate pe marginea
speţei Ziliberberg contra Moldovei,532 conform căruia o persoană fizică nu încetează să
beneficieze de dreptul la o întrunire paşnică ca rezultat al violenţei sporadice sau al altor acţiuni
sancţionabile, comise de alte persoane în timpul întrunirii, dacă persoana în cauză rămâne
paşnică în propriile sale intenţii sau în comportament.
2. Contramanifestanţii. Curtea analizează separat situaţia specifică privind manifestaţiile,
organizarea cărora poate nemulţumi persoanele ostile ideilor şi concepţiilor împărtăşite de
organizatori, cu petrecerea unor eventuale brutalităţi sau ciocniri. În asemenea cazuri, obligaţia
pozitivă a unui stat merge spre asigurarea exerciţiului dreptul la manifestaţie, căci într-o societate
democratică dreptul de a contramanifesta nu poate paraliza cel de a manifesta, statul fiind ţinut
să asigure cadrul necesar exercitării convenţionale a dreptului garantat de art. 11 paragraf 1;
obligaţia pozitivă impusă fiind totuşi una de mijloace şi nu de rezultat.
În speţa recentă Faber contra Ungariei,533 reclamantul a pretins încălcarea dreptului la
libertatea de exprimare şi a celui la libertatea de întrunire prin sancţionarea sa pentru înălţarea
unui steag emblemic al organizaţiei maghiare radicale de dreapta Jobbik, care contramanifesta la
o întrunire împotriva rasismului şi urii sociale organizată de Partidul Socialist maghiar.
Este notoriu că forul european a examinat ingerinţa în dreptul garantat reclamantului în
baza art. 10 în coroborare cu art. 11 (paragraf 19 din hotărâre), şi a subliniat că libertatea de
întrunire consacrată de art. 11 asigură chiar şi protecţia unei demonstraţii care deranjează sau
ofensează persoanele cu idei contrare celor promovate de participanţii la o întrunire, garanţiile
acestui articol aplicându-se tuturor reuniunilor cu excepţia celor la care organizatorii şi
participanţii au idei violente sau în oricare alt mod resping fundamentele unei societăţi
democratice. Curtea Europeană a reiterat că oricare alte ingerinţe în libertatea de întrunire şi de
exprimare exercitate decât în situaţiile incitării la violenţă publică sau de negare a principiilor
democratice, chiar dacă sunt pronunţate unele idei sau rostite opinii care par şocante sau
inacceptabile autorităţilor etatice, duc spre prejudicierea democraţiei şi chiar o periclitează.
3. Partidele politice. În speţa Partidul Popular Creştin Democrat contra Moldovei, de
referinţă pentru statul nostru, reclamantul s-a plâns de încălcarea dreptului la libertatea de
întrunire prin aplicarea de sancţiuni pentru organizarea unor demonstraţii neautorizate (inclusiv
suspendarea temporară a activităţii partidului). Curtea de la Strasbourg a reiterat ca şi principiu
general al jurisprudenţei degajate că în examinarea existenţei unei necesităţi în sensul art. 11
paragraf 2, statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere, care este însă dublată de
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rigorile unui control european.534 De asemenea, Curtea a reiterat rolul esenţial, pe care îl au
partidele politice în procesul promovării valorilor democraţiei.
Corelaţia cu alte drepturi convergente: Libertatea de întrunire prezintă legături cu alte
drepturi şi libertăţi consacrate convenţional, de regulă fiind considerată una din libertăţile
invocate ca fiind încălcată. Spre comparaţie, în decizia de admisibilitate Platform Arzte fur das
Leben contra Austriei fosta Comisie Europeană pentru Drepturile Omului a subliniat că în
speţele care vizează demonstraţii prin procesiuni, drepturile la libertatea de religie şi exprimare
sunt subsidiare dreptului la libertatea de întrunire şi nu necesită examinare în mod separat. 535
Acest raţionament particular a fost reitarat de fosta Comisie şi în decizia de admisibilitate
Ciraklar contra Turciei, în cazurile demonstraţiilor prin procesiuni, drepturile garantate de art. 9
şi art. 10 fiind subsidiare dreptului garantat de art. 11, nefiind necesară o examinare separată. 536
Deci magistratul european în cazul suprapunerii sferelor de protecţie a art. 9 şi art. 11
analizează minuţios circumstanţele speţei în vederea elucidării dreptului primordial exercitării
căruia i s-a adus atingere prin acţiunile autorităţilor statale, ulterior dezvoltând raţionamenetele
finale în funcţiune de situaţia constatată, neconsiderând necesară examinarea încălcărilor prin
prisma altui articol în mod separat. Or, de cele mai dese ori art. 11 constituie lex specialis în
raport cu art. 9, speţele care reclamă încălcarea art. 11 versus art. 9 fiind totuşi rare.
Triplul test de proporţionalitate în vederea restricţionării dreptului la libertatea de
întrunire: În fapt, libertatea de întrunire constituie una din libertăţile sociale condiţionate, ceea
ce presupune că exercitarea sa admite restricţionări şi îngrădiri. Paragraful 2 al art. 11 în mod
expres şi exhaustiv stabileşte următoarele scopuri admise în vederea restrângerii acestui drept,
precum:
- Protecţia securităţii naţionale,
- Protecţia siguranţei publice,
- Apărarea ordinii,
- Prevenirea infracţiunilor,
- Protejarea sănătăţii,
- Protejarea moralei,
- Protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.
În plus, sunt admise restricţii legitime cu referire la subiecţi speciali, precum sunt
membrii forţelor armate, poliţiei şi administraţiei de stat.
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Restricţionarea dreptului la libertatea de întrunire în sens convenţional presupune
efectuarea unui triplu test de proporţionalitate al ingerinţei exercitate de autorităţile naţionale în
vederea stabilirii dacă aceasta a fost prevăzută de lege, dacă a urmărit un scop legitim şi dacă a
fost necesară într-o societate democratică.
În speţa recentă Berladir şi alţii contra Rusiei537 Curtea Europeană a reiterat ca şi
principiu general de examinare a speţelor pe marginea art. 11 şi art. 10 că supravegherea
exercitată de for are ca scop nu să substituie autorităţile naţionale relevante prin aplicarea
consideraţiunilor proprii, dar să revadă hotărârile adoptate de acestea în lumina art. 10 sau art.
11. Aceasta nu se limitează la stabilirea dacă statul pârât a acţionat rezonabil, minuţios şi cu
buna-credinţă, Curtea urmează să analizeze ingerinţa contestată în lumina speţei ad integrum şi
să determine, după constatarea scopului legitim, dacă ea a fost proporţională acestui scop şi dacă
motivele invocate de autorităţile naţionale au fost relevante şi suficiente. Astfel, Curtea va stabili
dacă instanţele naţionale au aplicat standarde conforme principiilor inserate în art. 11 şi au
fundamentat deciziile sale în baza unei evaluări acceptabile a faptelor pertinente.
Pentru a elucida raţionamentele înalţilor magistraţi europeni în vederea stabilirii
proporţionalităţii unei ingerinţe în dreptul garantat de art. 11 paragraf 1, vom analiza
considerentele invocate de Curte pe marginea speţei precitate Partidul Popular Creştin
Democrat contra Moldovei, unde reclamantul a pretins încălcarea dreptului la libertatea de
întrunire prin sancţionarea pentru organizarea de multiple reuniuni neautorizate.
Statuând asupra existenţei ingerinţei, Curtea a notat că părţile au fost de acord că
suspendarea temporară a activităţilor partidului a constituit o ingerinţă în drepturile garantate de
art. 11, viziune împărtăşită de Curte.
La etapa analizei justificării ingerinţei, Curtea a supus aceasta triplului test de
proporţionalitate. Astfel, evaluând aspectul prevăzută de lege, forul european a notat că partidul
reclamant iniţial nu a fost informat despre toate actele imputabile, ceea ce i-a redus capacitatea
să prevadă consecinţele continuării organizării întrunirilor, fapt care poate constitui un motiv
suficient pentru a concluziona că ingerinţa nu a fost prevăzută de lege. Însă Curtea nu a
considerat oportun să se pronunţe asupra acestei chestiuni, date fiind concluziile prezentate la
etapa analizei necesităţii ingerinţei într-o societate democrată.
Acelaşi raţionament a fost adoptat de Curte şi pe marginea scopului legitim, ea
neconsiderând necesar să se pronunţe asupra acestui fapt.
Evidenţiem aici că refuzul Curţii de la Strasbourg de a decide asupra prescrierii legale şi a
scopului legitim al ingerinţei în dreptul pretins încălcat de reclamant prezintă caractere de
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excepţionalitate, regula generală presupunând că Curtea supune ingerinţa autorităţilor statale
unui triplu test de proporţionalitate în ordine consecutivă, constatarea unui răspuns negativ la
oricare din etapele testului fiind de fapt şi constatarea încălcării dreptului garantat convenţional
reclamantului.
La etapa constatării necesităţii ingerinţei într-o societate democrată, Înalta Curte în
aprecierea dezvoltată a reiterat un ansamblu de principii generale, precum (paragrafele 62 – 70):
1. Rolul esenţial al partidelor politice în asigurarea pluralismului şi a bunei funcţionări a
democraţiei,
2. Elaborarea Convenţiei pentru a promova şi menţine idealurile şi valorile unei societăţi
democratice, democraţia fiind unicul model politic contemplat de Convenţie şi unicul compatibil
cu ea,
3. Importanţa particulară a pluralismului, toleranţei şi înţelegerii ca şi elemente proprii
unei societăţi democratice, fiind necesară atingerea unui echilibru just între opinia majorităţii şi
poziţia minorităţilor, cu asigurarea unui tratament echitabil şi adecvat celor din urmă spre a evita
orice abuz de poziţie dominantă,
4. Limitele largi ale criticii acceptabile în raport cu Guvernul, acţiunile şi omisiunile
Guvernului într-o societate democrată fiind obiectul unui control riguros din partea autorităţilor
legislative şi judiciare, dar şi din partea presei şi opiniei publice.
5. Rolul statului de garant al principiului pluralismului, contribuţia partidelor politice la
dezbaterea chestiunilor de interes public, care prezintă însăşi miezul conceptului de societate
democrată,
6. Importanţa libertăţii de exprimare pentru reprezentanţii electivi ai poporului aparţinând
opoziţiei politice,
7. Necesitatea invocării unor motive convingătoare şi concludente care să justifice
restricţiile impuse partidelor la dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere,
8. Caracterul neabsolut al libertăţilor garantate convenţional.
Analizând întreg ansamblu de principii generale degajate din voluminoasa jurisprudenţă
notorie, precum şi aplicând principiile enunţate circumstanţelor speţei respective, Curtea a ajuns
la concluzia că sancţiunea de suspendare a activităţii partidului reclamant nu a fost justificată în
bază de motive suficiente şi pertinente, fiind astfel o încălcare a prevederilor convenţionale pe
marginea art. 11, nefiind necesară o analiză separată în baza art. 10.
Remarcăm faptul, că poziţia unui guvern (inclusiv moldav) pe marginea încălcărilor
convenţionale, este de regulă una de dezacord privind existenţa încălcării, ingerinţele
autorităţilor fiind prevăzute de lege, urmărind un scop legitim şi necesare într-o societate
democrată.
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Cu titlu de excepţie, merită atenţie speţa recentă Genderdoc-M contra Moldovei,538 unde
societatea reclamantă s-a plâns de încălcarea dreptului la libertatea de întrunire prin aplicarea
interdicţiei de către Primăria municipală asupra organizării unei demonstraţii în vederea
încurajării adoptării unui act normativ de protecţie a minorităţilor sexuale împotriva
discriminării.
Guvernul moldav iniţial în observaţiile sale din 15 septembrie 2008 a susţinut că a avut
loc o ingerinţă în dreptul la libertatea de întrunire a societăţii reclamante, care însă a fost
prevăzută de lege şi a urmărit un scop legitim, subliniind că 98% din populaţia ţării sunt de
religie creştin – ortodoxă, care nu tolerează relaţiile sau căsătoriile între persoane de acelaşi sex.
Ulterior, în observaţiile sale din 1 aprilie 2010, Guvernul a căzut de acord că a avut loc o
încălcare a art. 11. Curtea a conchis că în lumina circumstanţelor speţei, ea nu are motive să
stabilească contrariul, constatând încălcarea art. 11.
Asemenea speţe, unde guvernul pârât cade de acord cu existenţa încălcării unui drept
garantat convenţional, sunt rare în jurisprudenţa Curţii Europene, îndeosebi vizînd statul pârât
Republica Moldova.
Principalele principii de aplicare a Convenţiei degajate de Curte:
1. Semnificaţia caracterului paşnic al întrunirii pentru a fi protejată,
2. Protecţia manifestanţilor şi contramanifestanţilor în cadrul unei întruniri,
3. Poziţia specială a partidelor politice în cadrul organizării de întruniri paşnice ca şi parte
integrantă a activităţii lor social-politice,
4. Protecţia tuturor categoriilor de întruniri, inclusiv celor care şochează şi deranjează
opinia publică.
§ 17. Libertatea de asociere (M. Poalelungi, D. Sârcu)
Definirea libertăţii de asociere: libertatea de asociere presupune posibilitatea
neîngrădită a fiecărei persoane de a crea cu alte persoane în mod colectiv o asociaţie care se
bucură de capacitate juridică în vederea realizării unui scop legitim concret, precum şi de a adera
la o asociaţie deja existentă.
Însăşi libertatea de asociere constă în dreptul de care dispune fiecare de a crea cu una sau
mai multe persoane o grupare, în general, dotată cu personalitate juridică, în vederea atingerii
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unui scop legitim într-o perioadă variabilă de timp, fără ca statul sau organele acestuia să-i poată
pune obstacole.539
Cadrul legal naţional: Constituţia RM nu statuează de o manieră expresă asupra
libertăţii de asociere, dar recunoaşte unele aspecte speciale ale ei, astfel în art. 42 este consacrat
dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate (Orice salariat are dreptul de a întemeia şi de a
se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară
activitatea potrivit cu statutele lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea intereselor
profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor), în art. 4 – dreptul la grevă (Dreptul la grevă
este recunoscut, grevele pot fi declanşate numai în scopul apărării intereselor profesionale cu
caracter economic şi social ale salariaţilor. Legea stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la
grevă, precum şi răspunderea pentru declanşarea nelegitimă a grevelor) şi în art. 41 – libertatea
partidelor şi altor organizaţii social-politice (Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte
organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a
cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri. Partidele şi alte organizaţii social-politice
sunt egale în faţa legii. Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor
şi ale altor organizaţii social-politice. Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin
scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului
de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt
neconstituţionale. Asociaţiile secrete sunt interzise. Activitatea partidelor constituite din cetăţeni
străini este interzisă. Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc
prin lege organică).
Dacă e să abordăm aspecte detaliate specifice ale dreptului la libertatea de asociere în
legislaţia naţională, atunci instituţia grevei îşi găseşte consacrare în Codul Muncii din 29 martie
2003, unde Capitolul V denumit „Greva” în exclusivitate este dedicat reglementării acesteia, cu
prescrierea şi limitărilor autorizate aplicabile exerciţiului dreptului la grevă (art. 369).
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 (repulicată în temeiul Legii nr.
178-XV din 20 iulie 2007) stabileşte cadrul legal privind asociaţiile obşteşti, care sunt conform
art. 1 organizaţii necomerciale, independente de autorităţile publice, constituite benevol de cel
puţin două persoane fizice şi/sau juridice, asociate prin comunitate de interese în vederea
realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime; ele se consideră asociaţiile pacifiste, de
apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de
tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile
de creaţie, comunităţile naţional-culturale, alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice
legal constituite. Legea enumeră principiile constituirii şi activităţii asociaţiilor obşteşti, precum
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egalitatea în faţa legii, desfăşurarea activităţii în conformitate cu statutele şi legislaţia naţională,
liberul

consimţământ,

autonomia,

autogestiunea,

transparenţa.

Legea

reglementează

restricţionarea constituirii şi activităţii asociaţiilor obşteşti care îşi propun drept scop sau îşi aleg
drept mod de acţiune schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova, propaganda războiului, violenţei şi a cruzimii, aţâţarea urii
sociale, rasiale, naţionale sau religioase, alte fapte pasibile de pedeapsă, asociaţiile paramilitare
sau formaţiunile armate, care atentează la drepturile şi interesele legitime ale persoanelor, la
sănătatea oamenilor şi la morala publică.
În mod special Legea enumeră categoriile asociaţiilor obşteşti, dezvoltă procedura lor de
constituire şi certificare, stabileşte drepturile şi obligaţiunile specifice, reglementează aspectele
patrimoniale ale activităţii asociaţiilor, consacră aspectele statutului de utilitate publică, prevede
procedura de încetare a activităţii, precum şi se referă la răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
atât de către asociaţia obştească, cât şi de către autorităţile publice competente.
Cu privire la drepturile recunoscute asociaţiilor, Legea prescrie o paletă de drepturi,
precum difuzarea informaţiei despre activitatea sa, fondarea propriilor mijloace de informare în
masă, desfăşurarea activităţii editoriale, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi,
crearea subdiviziunilor teritoriale, organizarea întrunirilor şi altor acţiuni publice etc. Cât despre
obligaţii, asociaţiile obşteşti sunt ţinute să respecte legislaţia naţională şi normele internaţionale
pertinente, să introducă modificările necesare în actele de constituire, să informeze anual organul
de înregistrare asupra continuării activităţii, să verse la bugetul public impozitele şi alte plăţi
obligatorii.
Legea privind partidele politice din 21 decembrie 2007 stabileşte că partidele politice
sunt asociaţiile benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor RM cu drept de vot, care,
prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea,
exprimarea şi realizarea voinţei lor politice. Fiind institute democratice ale statului de drept, ele
promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice,
participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor
publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin reprezentanţii lor, la
exercitarea în mod legal a puterii în stat. Legea interzice: activitatea partidelor politice care
militează împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale a ţării, valorilor democratice şi ordinii de
drept a RM, utilizează, pentru realizarea scopurilor lor, mijloace ilegale sau violente,
incompatibile cu principiile fundamentale ale democraţiei; practicarea activităţilor militare şi
paramilitare; constituirea şi activitatea partidelor statelor străine şi a filialelor/structurilor lor (art.
3). Legea consacră procedurile de înregistrare şi evidenţă a partidelor politice, organizarea şi
activitatea lor, reorganizarea şi încetarea activităţii, patrimoniul. Cu referire la drepturile
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partidelor, Legea stipulează că (art. 16) toate partidele au drepturi egale de participare la alegerea
Parlamentului şi a autorităţilor administraţiei publice locale; în perioada campaniilor electorale,
tuturor partidelor politice care participă la campanie li se acordă gratuit şi în condiţii de echitate,
timpi de antenă la posturile publice de radio şi televiziune; partidele au dreptul de a desfăşura
mitinguri, demonstraţii, orice alte întruniri în modul stabilit de lege. La capitolul obligaţii, Legea
prevede (art. 18) că partidele politice sunt obligate să respecte legislaţia RM şi prevederile
statutelor lor; partidele răspund cu propriul patrimoniu pentru obligaţiile contractate; nici un
partid politic nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, la fel ca şi membrii partidelor politice
nu răspund pentru obligaţiile partidelor respective.
Instrumentele internaţionale pertinente: Libertatea de asociere constituie una din
libertăţile sociale colective garantate individului prin multiple instrumente internaţionale din
domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului consacră libertatea de asociere alături de
cea de întrunire în art. 20 al. 1. Art. 23 al. 4 al Declaraţiei consacră libertatea sindicală în mod
independent de alte libertăţi, prescriind că orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte
persoane sindicate şi să se afilieze la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice statuează asupra libertăţii
de asociere în art. 22, prescriind totodată şi restricţiile autorizate exerciţiului acestui drept:
1. Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a
constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.
2. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi care
sunt necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice,
al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile
altora. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate
şi ai poliţiei să fie supusă unor restricţii legale.
Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale consacră în
art. 8 libertatea sindicală şi dreptul la grevă, astfel:
- statele părţi se angajează să asigure dreptul pe care îl are orice persoană de a forma
sindicate şi de a se afilia la ele;
- dreptul pe care îl au sindicatele de a forma federaţii sau confederaţii naţionale şi
dreptul pe care îl au acestea din urmă de a forma organizaţii sindicale internaţionale şi dreptul de
a se afilia la ele;
- dreptul pe care îl au sindicatele de a-şi exercita liber activitatea;
- dreptul la grevă, exercitat în conformitate cu legile fiecărei ţări.
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De asemenea, Pactul include şi prevederi relative la restricţionarea drepturilor garantate
în interesul securităţii naţionale, ordinii publice, protecţiei drepturilor şi libertăţilor altora,
precum şi statuează asupra restricţionării exercitării drepturilor cu referire la membrii forţelor
armate, ai poliţiei sau funcţionarii publici.
Potrivit Convenţiei europene a drrepturilor omului, art. 11 al. 1, precum şi a
jurisprudenţei degajate de Curtea de la Strasbourg, libertatea de asociere înglobează de asemenea
şi libertatea sindicală (Orice persoană are dreptul la libertate de intrunire paşnică şi de asociere,
inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale).
Conţinutul libertăţii de asociere: art. 11 al. 1 din Convenţia europeană acoperă
libertatea de a forma şi a se afilia unei asociaţii, libertatea sindicală, libertatea de a forma şi adera
la un partid politic, libertatea de a nu se asocia, precum şi în cazuri distincte dreptul la grevă.
În genere, libertatea de asociere ca şi concept propriu sistemului convenţional este unul
precis cu un obiect juridic definitivat şi nu include în sfera sa de protecţie alte drepturi şi libertăţi
decât cele enunţate. În această optică, este relevantă Decizia de admisibilitate a fostei Comisii
Europene a Drepturilor Omului pe marginea speţei McFeely şi alţii contra Regatului Unit, unde
de o manieră expres a fost statuat că în limbajul art. 11 conceptul libertăţii de asociere include
dreptul de a forma şi a se afilia la sindicate ca şi aspect special, dreptul de a forma şi a se afilia la
un grup sau organizaţie care urmăreşte scopri particulare. El nu presupune dreptul deţinuţilor de
a se bucura de compania altor deţinuţi sau de a se asocia în acest sens.540 Astfel dreptul
deţinuţilor de a avea contacte cu alţi deţinuţi nu poate fi derivat din prevederile art. 11, care
presupun drepturi concrete şi clare relative la libertatea de asociere în vederea revendicării de
către subiecţi.
Însăşi termenul de asociaţie are în sistemul Convenţiei europene un sens autonom. De
referinţă în acest domeniu este speţa Chassagnou şi alţii contra Franţei, unde Marea Cameră a
Curţii de o manieră expresă a notat că termenul de asociaţie în lumina art. 11 al. 1 are un sens
autonom, clasificarea asociaţiilor în conformitate cu dreptul naţional având valoare relativă şi
constituind doar un punct de plecare. Clasificarea de către statele-părţi a asociaţiilor în publice
sau para-administrative în vederea excluderii acestora din domeniul de aplicare al art. 11 ar
echivala cu acordarea unei latitudini statelor care ar risca să conducă la rezultate incompatibile
cu obiectul şi scopul Convenţiei, el constând în protecţia drepturilor nu teoretice şi iluzorii, dar
concrete şi efective.541
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În fapt, punerea în valoarea a libertăţii de asociere are ca rezultat constituirea unei
orgnizaţii, de regulă subiect colectiv de drept public sau privat, ce urmăreşte un scop determinat
şi cu o anumită durată de timp.542
În speţa recentă, Partidul Republican al Rusiei contra Rusiei,543 Curtea Europeană a
definitivat o serie de prinicipii esenţiale privind libertatea de asociere, precum:
1. Dreptul de a forma o asociaţie constituie o parte integrantă a dreptului consacrat de art.
11. Cetăţenii pot să constituie persoane juridice pentru a acţiona în mod colectiv în sfere de
interes reciproc, aceasta fiind unul din cele mai importante aspecte ale dreptului la libertatea de
asociere, fără care acest drept este lipsit de sens (paragraf 75 din hotărîre).
2. Modul în care legislaţia naţională reglementează acest drept şi aplicabilitatea practică a
lui din partea autorităţilor publice dezvăluie nivelul real de democraţie al statului vizat (paragraf
75 din hotărîre).
3. Libertatea de asociere nu este absolută şi este recunoscut faptul dacă o asociaţie
periclitează instituţiile statale sau drepturile şi libertăţile altora prin activităţile sau intenţiile sale
de o manieră expresă sau implicită inserată în programul de activitate, art. 11 nu deprivează
statul de puterea de a proteja aceste interese şi persoane (paragraf 76).
4. La această putere statul trebuie să recurgă atent, derogările libertăţii de asociere
urmează să fie formulate strict, în exclusivitate motivele convingătoare şi pertinente justificând
restricţionarea acestei libertăţi (paragraf 76).
5. În determinarea necesităţii în sensul al. 2 al art. 11, statele-părţi la Convenţie dispun
doar de o marjă de apreciere limitată, însoţită de o supraveghere europeană riguroasă privind
legea şi actele de aplicare ale ei, incluzând hotărârile pronunţate de tribunale independente
(paragraf 76).
6. Când Curtea efectuează analiza circumstanţelor unei speţe, sarcina ei este nu de a
substitui autorităţile naţionale relevante, dar de a analiza hotărârile lor în exercitarea dreptului
discreţionar. Aceasta nu presupune că Curtea se limitează la constatare dacă statul respondent şia exercitat puterea discreţionară rezonabil, atent şi cu buna credinţă, ea trebuie să analizeze
ingerinţa în lumina speţei în întregime şi să determine dacă aceasta a fost proporţională scopului
legitim urmărit, şi dacă motivele invocate de autorităţile naţionale în justificarea ingerinţei au
fost relevante şi suficiente (paragraf 77).
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7. Curtea urmează să determine dacă autorităţile naţionale au aplicat standarde conforme
cu principiile incorporate în Convenţie şi dacă au fundamentat deciziile proprii pe o evaluare
acceptabilă a faptelor relevante (paragraf 77 din hotărîre).
8. Partidele politice au un rol esenţial în cadrul unui regim democratic, beneficiind de
drepturile inserate în art. 11 al Convenţiei. Partidele politice constituie o formă a asociaţiei
fundamentală penrtru funcţionarea efectivă a democraţiei. Ţinând cont de rolul propriu, oricare
măsuri luate împotriva partidelor afectează libertatea de asociere şi în consecinţă aduc atingere
democraţiei statului vizat (paragraf 78).
Cât despre dreptul la grevă, Convenţia nu îl garantează expres în baza prevederilor art. 11
al. 1, însă în unele situaţii distincte dreptul la grevă poate intra în sfera protecţiei libertăţii de
asociere. Astfel, în Decizia de admisibilitate pe marginea speţei Unison contra Regatului Unit,544
Curtea a subliniat că art. 11 al. 1 include libertatea sindicală ca şi aspect specific al libertăţii de
asociere, această dispoziţie neasigurând un careva tratament special membrilor organizaţiei
sindicale din partea autorităţilor publice; aici nefiind inclus expres dreptul la grevă sau
obligaţiunea angajatorului de a se angaja în cadrul negocierilor colective. Cel mult art. 11 poate
fi privit ca salvgardând libertatea organizaţiilor sindicale de a proteja interesele profesionale ale
membrilor săi; în timp ce greva reprezintă unul din mijloacele cele mai importante prin care un
sindicat poate realiza această funcţie.
În speţa respectivă, garanţiile care urmau a fi obţinute de pe urma grevei ar fi fost în
beneficiul membrilor sindicatului, astfel greva propusă urmând a fi privită ca relativă la
interesele profesionale ale membrilor organizaţiei sindicale reclamante în sensul acoperit de art.
11 al Convenţiei. Interzicerea grevei fiind privită ca şi restricţie aplicabilă dreptului asociaţiei
reclamante de a proteja asemenea interese, fiind deci o restricţie a libertăţii de asociere în sensul
art. 11 al. 2.
În sens convenţional, libertatea de asociere include în afara libertăţii sindicale menţionate
expres, şi libertatea de a nu se asocia, art. 11 consacrând implicit şi un drept la asociere negativ.
Astfel, în speţa relativ recentă Vörđur Ólafsson contra Islandei,545 unde reclamantul s-a plâns de
încălcarea dreptului său garantat de art. 11 al. 1 în aspect negativ (de a nu se asocia) prin
obligaţia impusă de o lege naţională de a plăti impozit industrial în contul organizaţiei Federaţia
Industriilor Islandei, a cărei membru nu era, Curtea Europeană a reiterat că art. 11 include şi
dreptul negativ la asociere, altfel spus, dreptul de a nu fi forţat de a se afilia unei asociaţii. În
plus, Curtea a subliniat că dreptul de a forma şi de a se afilia organizaţiilor sindicale constituie
544
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un aspect distinct al libertăţii de asociere, noţiunea unei libertăţi implicând un anumit grad al
libertăţii de alegere în exercitarea acesteia (paragraf 45 din hotărâre).
Titularii protecţiei dreptului la asociere: diversele categorii particulare se bucură de un
grad diferit de protecţie oferită de art. 11 al. 1.
1. Sindicatele. Sistemul Convenţiei include în mod expres ca şi aspect distinct al libertăţii
de asociere, libertatea sindicală (atât cu referire la sindicatele din domeniul public, cât şi la cele
din domeniul privat), organizaţiile sindicale deci beneficind de limite de protecţie particulare.
Marea Cameră a Curţii de la Strasbourg a reiterat acest principiu fundamental în speţa relativ
recentă care a constituit un reviriment jurisprudenţial Demir şi Baykara contra Turciei.546 În
speţă, reclamanţii (membri ai sindicatului funcţionarilor publici municipali angajaţi în bază de
contract), au pretins încălcarea dreptului lor la libertatea de asociere în aspectul dreptului de a
forma şi a se afilia la sindicate, precum şi a dreptului la negociere colectivă, prin nerecunoaşterea
de către organele statale a sindicatului format, care a încheiat un acord colectiv pe termen de 2
ani cu consiliul municipal, anulând ex tunc acordul respectiv încheiat. Curtea a subliniat expres
că art. 11 al. 1 include libertatea sindicală ca şi o formă sau un aspect special al libertăţii de
asociere, statul fiind ţinut să respecte dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică în
calitatea sa de angajator, indiferend dacă relaţiile cu angajaţii sunt reglementate de norme de
drept public sau cele de drept privat (paragraf 109). În această optică, Curtea recunoaşte
sindicatelor limite de protecţie distincte a libertăţii lor de asociere în sens convenţional.
2. Partidele politice. Curtea de la Strasbourg acordă o atenţie specială rolului şi
importanţei partidelor şi altor organizaţii social-politice în societăţile interne ale statelormembre, astfel libertatea de a forma şi a se afilia unui partid bucurându-se de protecţie distinctă
în lumina libertăţii de asociere. În speţa Organizaţia macedoniană unită Ilinden-Pirin şi alţii
contra Bulgariei547 Curtea a definitivat multiple principii referitoare la dezvoltarea
raţionamentului pe marginea speţelor care evocă partide politice în calitate de reclamanţi, ei
pretinzând încălcări ale dreptului la libertatea de asociere, precum:
a) Rolul esenţial pe care îl au partidele politice în procesul funcţionării eficiente a
democraţiei, doar motive convingătoare şi irezistibile justificând restricţionarea dreptului la
asociere a lor (paragraf 56);
b) Sancţiunea dizolvării unui partid constituie o măsură drastică care presupune motive
foarte serioase în vederea justificării sale (paragraf 56);
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c) Un partid politic poate milita pentru schimbări în structuri de drept şi constituţionale
interne ale statului cu respectarea a două condiţii esenţiale: mijloacele utilizate în vederea
atingerii acestei finalităţi să fie legale şi democratice, schimbările să fie compatibile cu
principiile democratice fundamentale (paragraf 59);
d) Simplul fapt că un partid politic optează pentru autonomia anumitor regiuni sau
secesiunea teritoriilor naţionale nu se configurează a fi suficientă pentru a dizolva acest partid,
într-o societate democratică bazată pe supremaţia legii ideile politice, care contestă ordinea
existentă fără a prejudicia principiile democratice, a căror realizare presupune mijloace paşnice,
trebuie să beneficieze de o oportunitate adecvată de exprimare şi participare în cadrul procesului
politic (paragraf 61);
e) Incompatibilitatea programului unui partid politic cu principiile şi structurile existente
ale unui stat nu îl face incompatibil cu normele şi principiile generale ale democraţiei. Esenţa
democraţiei constă în a promova propunerea şi dezbaterea diverselor programe politice, chiar şi
acelor care vizează modul existent al organizării statale, dacă ele nu afectează fundamentele
democraţiei (paragraf 61).
3. Profesiile liberale. În procesul analizei jurisprudenţei degajate pe marginea art. 11 în
aspectul libertăţii de asociere, urmează să poziţionăm de o manieră distinctă situaţia profesiilor
liberale sau corpurilor profesionale, care nu se bucură de protecţie în lumina art. 11 al. 1. În
Decizia de admisibilitate pe marginea speţei Bota contra României548 Curtea de la Strasbourg a
statuat asupra pretinsei încălcări a libertăţii de asociere a reclamantului prin dizolvarea asociaţiei
caritabile fondate de acesta, care urma să presteze şi servicii de consultanţă şi asistenţă juridice
similar avocaţilor, precum şi prin impunerea obligaţiei în vederea prestării serviciilor juridice de
a fi membru al uniunii avocaţilor, astfel pretinzând încălcarea dreptul la asociere în aspect
negativ negativ. În dezvoltarea raţionamentului, Curtea a subliniat că în conformitate cu
jurisprudenţa degajată, ordinile profesiunilor liberale prezintă instituţii de drept public,
reglementate de lege, care urmăresc scopuri de interes general, neintrând în domeniul de aplicare
al art. 11. Uniunea avocaţilor din România a fost instituită în baza unei legi interne, având scop
de interes general de promovare a unei asistenţe juridice adecvate şi implicit, de promovare a
justiţiei însăşi. Astfel, Uniunea avocaţilor nu poate fi analizată ca o asociaţie în sensul art. 11.
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medicilor belgieni şi subordonarea acestora autorităţii organelor Ordinului. Astfel, forul
european a decis că Ordinul medicilor nu poate fi considerat o asociaţie în sensul art. 11 al. 1,
fiind o instituţie de drept public, instituită prin lege, integrată în structurile statului, care
urmăreşte un scop de interes general de protecţie a sănătăţii, exercitând un control public asupra
activităţii medicale la nivel de stat. Mai mult, Curtea a subliniat că obligaţia practicienilor de a
intra în registrul Ordinului şi de a se subordona autorităţii acestuia de o manieră clară nu are ca
obiect şi nici efect limitarea sau suprimarea dreptului la libertatea de asociere în sensul
Convenţiei europene (paragrafe 64, 65 din hotărâre).
În speţele pe marginea profesiilor liberale, analiza dezvoltată de magistraţi se bazează pe
evaluarea faptelor dacă organizaţia, a cărui membru de o manieră imperativă subiectul trebuie să
devină pentru a exercita o anumită profesiune sau pentru a avea o anumită ocupaţie:
- este instituită şi activitatea ei este reglementată în baza unui act normativ naţional (Lege
organică/ordinară, decret, decizie etc.),
- prezintă o instituţie de drept public (integrată în structurile statului),
- are un scop de interes general (promovarea justiţiei, acordarea asistenţei juridice
calitative, acordarea asistenţei medicale calificate etc.)
- existenţa ei nu prejudiciază formarea altor asociaţii benevole dintre membri, care să le
promoveze şi apere interesele profesionale legitime.
În speţe unde organizaţia vizată întruneşte condiţiile menţionate, ea nu se configurează a
fi asociaţie în sensul art. 11 al. 1, în această optică dreptul pretins încălcat neaflându-se în sfera
de garantare şi protecţie convenţională.
Corelaţia cu alte drepturi convergente: libertatea de asociere aparţine categoriei de
drepturi calificate, care prezintă legături strânse între ele, dar şi cu alte drepturi consacrate
convenţional, precum interdicţiei de a fi supus discriminării (art. 14). De regulă, art. 11 este
privit ca şi lex generalis în raport cu alte drepturi şi liberăţi calificate. Astfel, dacă analizăm
corelaţia între libertatea de asociere şi libertatea de religie, scoatem în evidenţă că domeniile de
protecţie recunoscute se pot suprapune în funcţie de situaţia faptică, rolul instanţei fiind de a
interpreta atent esenţa încălcărilor pretinse şi de a stabili corect exercitării cărui drept a fost în
mod substanţial adusă atingere neautorizată în sens convenţional. De regulă, Curtea constată
încălcarea unuia din articolele invocate (de cele mai dese ori art. 9), nefiind necesară examinarea
încălcării în mod separat în baza altui articol juxtapus ca şi concept.
Spre exemplu, în speţa de referinţă pentru statul nostru Mitropolia Basarabiei şi alţii
contra Moldovei550 Curtea de la Strasburg a notat că comunităţile religioase există tradiţional sub
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forma unor structuri organizatorice, astfel art. 9 urmează a fi interpretat în lumina art. 11, care
protejează viaţa asociativă contra oricărei imixtiuni nejustificate ale statului; dreptul
credincioşilor la libertatea de religie, care include şi dreptul de a manifesta religia colectiv,
presupune asocierea liberă în afara oricăror imixtiuni arbitrare din partea autorităţilor naţionale.
Autonomia comunităţilor religioase fiind indispensabilă pluralismului propriu unei societăţi
democratice, fiind chiar chintesenţa protecţiei oferite de art. 9.
Triplul test de proporţionalitate în vederea restricţionării dreptului la asociere:
Libertatea de asociere este una din libertăţile sociale condiţionate, ceea ce presupune că
exercitarea ei admite anumite restricţionări şi limitări. Astfel al. 2 al art. 11 în mod exhaustiv
stabileşte următoarele scopuri admise în vederea restrângerii acestui drept, precum: securitatea
naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii, prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii,
protecţia moralei, protecţia drepturilor şi a libertăţilor altor persoane. De asemenea, sunt admise
restricţii legitime cu referire la subiecţi speciali, precum sunt membrii forţelor armante,
colaboratorii poliţiei şi membrii administraţiei de stat.
Analiza restricţiei aplicate dreptului la libertatea de asociere presupune efectuarea unui
triplu test de proporţionalitate al ingerinţei exercitate de autorităţile naţionale în vederea stabilirii
dacă aceasta a fost prevăzută de lege, dacă a urmărit un scop legitim şi dacă a fost necesară într-o
societate democratică.
În speţa de referinţă pentru jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg Partidul Comunist Unit
al Turciei şi alţii contra Turciei,551 Curtea a examinat plângerea partidului reclamant, precum şi
a liderilor acestuia privind încălcarea art. 11 al Convenţiei prin impunerea de către autorităţile
naţionale a sancţiunii de dizolvare a partidului însoţită de interdicţia impusă liderilor de a
dispune de responsabilităţi similare în alte grupări politice.
Curtea a stabilit că ingerinţa statului constă în impunerea sancţiunii de dizolvare a
partidului şi interdicţiei liderilor de a avea responsabilităţi similare în alte organizaţii socialpolitice. În justificarea ingerinţei autorităţilor statului (în speţă a Curţii Constituţionale a
Turciei), Curtea a purces la analiza testului de proporţionalitate.
Astfel, la stabilirea dacă ingerinţa a fost prevăzută de lege a fost dat un răspuns afirmativ,
şi anume a fost invocată Constituţia Turciei şi Legea naţională privind partidele politice.
La estimarea dacă ingerinţa a urmărit un scop legitim, Curtea a conchis că acesta a fost de
protecţie a securităţii naţionale prin prisma apărării integrităţii teritoriale a ţării.
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În mod obişnuit, chintesenţa raţionamentului magistral s-a bazat pe estimarea dacă
ingerinţa a fost necesară într-o societate democratică. Curtea a reiterat multiple principii generale
la analiza necesităţii ingerinţei, precum:
- analiza art. 11 în lumina art. 10, în pofida rolului autonom şi sfera particulară a art. 11,
protecţia opiniei şi a libertăţii de exprimare fiind unul din obiectivele libertăţii de întrunire şi de
asociere incorportate în art. 11,
- rolul esenţial pe care îl au partidele politice în asigurarea pluralismului ideic şi buna
funcţionare a democraţiei,
- rolul democraţiei de fundament al ordinii publice europene, democraţia fiind unicul
model politic contemplat de Convenţie şi unicul compatibil cu aceasta,
- existenţa unor motive suficiente şi relevante în vederea justificării restricţionării
dreptului la libertatea de asociere a partidelor politice,
- existenţa unei marje de apreciere limitate a statelor în vederea determinării necesităţii în
conformitate cu al. 2 al art. 11, însoţită de supravegherea europeană riguroasă,
- rolul Curţii de a revizui hotărârile adoptate la nivel naţional, analizînd ingerinţa în
întregime şi stabilind dacă ea a fost proporţională scopului urmărit şi dacă motivele aduse de
autorităţile naţionale în justificarea acesteia au fost relevante şi suficiente.
Aplicând principiile enunţate naturii şi circumstanţelor speţei deferite spre soluţionare,
Curtea a formulat unele principii noi, precum:
- nejustificarea alegerii denumirii unui partid politic măsurii drastice ca dizolvarea
acestuia în absenţa altor condiţii relevante (paragraf 54),
- una din caracteristicile esenţiale ale democraţiei este posibilitatea de a soluţiona
problemele unui stat prin intermediul unui dialog, fără a recurge la violenţă, chair dacă asemenea
probleme sunt enervante (paragraf 57),
- imposibilitatea justificării împiedicării activităţii unui partid doar din motiv că acesta
intenţionează să dezbată în public situaţia unei părţi din populaţia ţării şi să ia parte în viaţa
politică a statului, pentru a găsi în conformitate cu normele şi principiile democratice soluţii
acceptabile pentru toţi subiecţii implicaţi (paragraf 57).
În lumina celor estimate, Curtea Europeană a ajuns la concluzia că impunerii sancţiunii
dizolvării imediate şi permanente a partidului, precum şi restricţionarea liderilor acestuia de a
avea responsabilităţi similare în cadrul altor grupări social-politice, este disproporţională cu
scopul legitim urmărit, şi deci nu este necesară într-o societate democratică, recunoscând
încălcarea art. 11 al Convenţiei (paragraf 61).
Dizolvarea partidelor politice: Problematica dizolvării unui partid politic se impune a fi
de o semnificaţie distinctă într-o societate democratică, necesitatea impunerii sancţiunii de
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dizolvare a partidului fiind justificată pe bază de motive relevante şi pertiente. Într-o speţă de
referinţă pentru jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg pe marginea art. 11, a cărei reclamant a fost
un partid politic turcesc de orientare tradiţionalistă a islamului, care s-a plâns de încălcarea
dreptului garantat de art. 11 al. 1 prin impunerea de către autorităţile statale a sancţiunii de
dizolvare pentru prejudicierea principiilor seculare de organizare a statutului turc, Refah Partisi
(Partidul prosperităţii) şi alţii contra Turciei,552 Marea Cameră a Curţii a definitivat principii
majore în vederea analizei legitimităţii şi conformităţii sensului Convenţiei a sancţiunii dizolvării
aplicabile unui partid politic, astfel:
1. Existenţa probelor convingătoare că riscul de a prejudicia democraţia prin conduita
membrilor şi conducerii de vârf a partidului a fost iminent,
2. Imputabilitatea acţiunilor şi discursurilor liderilor şi membrilor partidului ad integrum,
3. Incompatibilitatea acţiunilor şi discursurilor imputabile partidului politic care au
prezentat un tablou clar al modelului de societate conceput şi promovat de partid cu conceptul
unei societăţi democratice (paragraf 104).
În lumina celor menţionate supra, restricţionarea libertăţii de asociere privind un partid
politic, mai ales prin impunerea unei sancţiuni de dizolvare a acestuia ca şi rezultat al activităţii
dezvoltate de el, necesită justificare serioasă şi argumente verosimile, relevante şi pertinente.
Altfel, restricţionarea libertăţii de asociere nu va fi compatibilă sensului Convenţiei Europene,
punînd în pericol principiile şi valorile generale recunoscute ale democraţiei statutului vizat.
Subliniem că limitele protecţiei libertăţii de asociere garantate de art. 11 în sistemul
Convenţiei Europene sunt de natură particulară şi de regulă sunt destul de largi, îndeosebi cu
referire la partidele şi alte organizaţii social-politice, restricţionarea libertăţii de asociere a cărora
necesită argumente serioase şi fundamentate. Or, nivelul adecvat de protecţie a libertăţii de
asociere urmează a fi stabilit de Înaltul for european în mod distinct, în dependenţă de fiecare
speţă faptică cu soluţionarea căreia instanţa contenciosului drepturilor omului este sesizată.
Principalele principii de aplicare a Convenţiei degajate de Curte:
1. Rolul esenţial al partidelor într-o societate democrată bazată pe pluralism ideic,
2. Interpretarea strictă a motivelor convingătoare de justificare a ingerinţei în activitatea
partidelor politice,
3. Caracterul fundamental al dreptului colectiv al indivizilor de a forma sau adera la o
asociaţie,
4. Protecţia libertăţii sindicale ca şi a unei forme speciale a libertăţii de asociere.
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§ 18. Adopţia (Iu. Sîrcu, V.Cebotari)
Adopţia poate fi definită ca actul juridic încuviinţat de organul respectiv competent –
instanţa de judecată – în rezultatul căruia între adoptat şi descendenţii săi şi adoptator şi rudele
acestuia apar drepturi şi obligaţii asimilate de lege cu cele dintre părinţi şi copii şi încetează
drepturile şi obligaţiile adoptatului faţă de rudele sale de provenienţă.
Conform legislaţiei în vigoare, sensul adopţiei constă în asigurarea intereselor şi
drepturilor copilului orfan sau lipsit de ocrotirea părintească. Scopul de bază al adopţiei constă în
crearea condiţiilor prielnice şi adecvate de dezvoltare fizică şi spirituală pentru aceşti copii.
Concomitent se face posibilă satisfacerea necesităţii vitale a unor persoane de a educa, de a-i
purta grija părintească copiilor, a-i iubi, a simţi ataşamentul reciproc, a se realiza ca părinţi. În
urma adopţiei se stabilesc relaţii de rudenie între adoptat şi adoptatori şi rudele acestora, se
lărgeşte familia, devenind completă, se înfăptuieşte un scop uman al societăţii şi fiecărei
persoane în parte de a avea grijă de copiii rămaşi orfani. La rîndul său, copiii, fiind crescuţi şi
educaţi într-o atmosferă de dragoste, stimă şi înţelegere, sînt un suport la adînci bătrîneţe pentru
părinţii adoptivi.
Astfel, am putea menţiona că alături de rudenia firească, cînd filiaţia dintre părinţi şi
copii, precum şi raporturile de rudenie dintre membrii aceleiaşi familii sînt consecinţa exclusivă
a comunităţii de sînge, legislaţia Republicii Moldova, ca şi a multor altor state, reglementează şi
rudenia civilă, care ia naştere în temeiul actului juridic al adopţiei.
Raporturile juridice în materia adopţiei sunt reglementate de următorul cadru legislativ:
Constituţia RM, Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28.05.2010, Capitolul XXV
din Codul de procedură civilă, Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia
adopţiei internaţionale, adoptată la 29.05.1993 şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1468XIII din 29.01.1998, Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la
20.11.1989, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, Convenţia
privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale, încheiată
între statele-membre ale CSI la 22.01.1993, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 402-XIII
din 16.03.1995, Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa
juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale din 22.02.1993, ratificat
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 260-XIII din 04.11.1994, Tratatul între Republica Moldova şi
Ucraina cu privire la asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi
penale din 13.12.1993, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 261-XIII din 04.11.1994, Legea
privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15.12.1994, Legea privind actele de stare civilă
nr.100-XV din 26.04.2001, Hotărîrea Guvernului nr.512 din 25.04.2003 privind aprobarea Listei
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contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care intenţionează să adopte copii, Hotărîrea
Guvernului nr. 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii
Internaţionale şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, Hotărîrea Guvernului nr.
550 din 22.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul
de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în
Republica Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul
adopţiei internaţionale.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra discordanţei existente între art. art. 287 lit.
d) şi 292 al. (3) CPC şi Legea privind regimul juridic al adopţiei în privinţa posibilităţii
schimbării datei de naştere şi a locului de naştere a copilului de pînă la un an, în primul caz legea
stipulînd această posibilitate, iar în cel de-al doilea caz nefiind prevăzută o asemenea posibilitate.
Această situaţie se va soluţiona prin prisma art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr.
780-XV din 27.12.2001, fiind aplicată norma actului legislativ adoptat ulterior.
Principiile de bază ale adopţiei, stipulate în art. 3 din Legea privind regimul juridic al
adopţiei sînt:
- respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale copilului;
- respectarea interesului superior al copilului;
- informarea copilului şi luarea în considerare a opiniei acestuia în raport cu vîrsta şi cu
gradul lui de maturitate;
- prioritatea adopţiei naţionale faţă de cea internaţională;
- continuitatea în creşterea şi în educarea copilului, ţinîndu-se cont de originea etnică,
culturală şi lingvistică;
- celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
- garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul de adopţie în ceea ce
priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici.
Legea privind regimul juridic al adopţiei distinge următoarele categorii de cereri privind
adopţia:
- cerere de adopţie naţională, care se depune la autoritatea teritorială în a cărei rază îşi au
domiciliul persoanele care doresc să adopte copii;
- cerere de adopţie internaţională, care se depune la autoritatea centrală din Republica
Moldova prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor;
- cerere de încuviinţare a adopţiei naţionale sau internaţionale, care urmează a fi depusă
în instanţa de judecată competentă, ca urmare a depunerii cererilor menţionate mai sus de către
persoanele care doresc să adopte copii şi a soluţionării acestora de către autorităţile competente
conform procedurii stabilite de legea menţionată.
1011

Potrivit art. 5 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, autorităţile competente în
domeniul adopţiei sînt:
- autoritatea centrală în persoana Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
- autorităţile teritoriale în persoana secţiilor/direcţiilor de asistenţă socială şi de protecţie
a familiei şi Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău.
În scopul examinării problemelor legate de procedura adopţiei internaţionale, pe lîngă
autoritatea centrală, activează Consiliul Consultativ pentru Adopţii Internaţionale, a cărui
componenţă şi al cărui regulament de activitate au fost aprobate de Guvern prin Hotărîrea nr. 560
din 25.07.2011.
Atribuţiile în domeniul adopţiei ale acestor autorităţi sînt stipulate în art. 6, 7, 8 şi 9 din
Legea privind regimul juridic al adopţiei.
Condiţiile de fond ale adopţiei
Articolul 10 alin. 1 Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că, persoana
poate fi adoptată doar pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani. Prin derogare de la alin. 1 persoana
care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la vîrsta de 18 ani poate fi adoptată numai în
cazul în care adoptator este persoana sau familia care a crescut-o, dacă a conveţuit cu aceştea nu
mai puţin de trei ani pînă la depunerea cererii de adopţie.
Scopul oricărei adopţii este interesul copilului, care este şi cea mai importantă condiţie de
fond pentru efectuarea actului juridic de adopţie. Prin interesul adoptatului trebuie de înţeles că
de la adoptator se cere de a prezenta condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare asigurării
dezvoltării armonioase a copilului. Trebuie, aşadar, avute în vedere satisfacerea intereselor
personale nepatrimoniale ale adoptatului, cît şi cele patrimoniale ale acestuia. Adoptatul trebuie
să găsească în familia adoptatorului o atmosferă de familie prielnică pentru dezvoltarea sa fizică
şi morală, pentru o educaţie satisfăcătoare.
Asigurarea intereselor copiilor în condiţiile vieţii familiale legiuitorul consideră o
problemă prioritară a adopţiei. Interesele copiilor minori diferă considerabil de interesele
membrilor majori ai familiei, deoarece copilul, fiind, totuşi, o personalitate, oricum este încă
dependent de grija părintească din cauza neputinţei sale. Interesele copilului în familie
condiţionat pot fi divizate în două grupe:
- sănătatea fizică şi psihică;
- dezvoltarea spirituală.
Prima grupă de interese a copilului este inclusă în sfera materială a familiei. Prin aceasta
se subînţelege asigurarea copilului cu condiţii de trai, de alimentare, cu îmbrăcăminte, jucării, cu
studii, ajutor medical etc.
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Cea de-a doua grupă a intereselor copilului corespunde domeniului spiritual, aşa cum
copilul nu e numai un organism biologic, nu e numai o personalitate psihologică cu caracter şi
calităţi personale – copilul mai e şi un suflet viu. Stabilirea sferei spirituale a copilului are loc
într-o familie în care deja s-au creat anumite închipuiri despre moralitate, cultură, religie, în baza
cărora s-a format imaginea concretă a vieţii de familie. De aceea interesele copilului nu pot fi
privite separat de interesele familiei în întregime.
Viaţa spirituală a familiei şi a copilului adoptat de această familie se bazează pe dragoste,
prietenie. Conform art. 20 pct. 3 din Convenţia O.N.U din 20 noiembrie 1989, la ocrotirea
copilului, lipsit de îngrijirea părintească, este necesar să se ţină seama în mod corespunzător de
necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică,
religioasă, culturală şi lingvistică.
Adopţia este posibilitatea copilului de a vieţui în familie şi anume în aceasta constă
esenţialul interes al copilului. Toate celelalte doar reies din acest interes sau corespund acestui
interes.
Separarea fraţilor prin adopţie, precum şi adopţia acestora de către persoane sau familii
diferite sînt interzise, cu excepţia cazurilor cînd această cerinţă contravine interesului superior al
copilului sau cînd unul dintre fraţi nu poate fi adoptat din motive de sănătate (spre exemplu: unul
dintre fraţi este bolnav de tuberculoză evolutivă cu eliminări BAAR, schizofrenie etc.).
Articolul 12 alin. 1 Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că, în calitate de
adoptatori pot fi cetăţeni de ambele sexe, care au împlinit vîrsta de 25 de ani. Actul juridic de
adopţie poate fi înfăptuit numai cu acordul de voinţă al persoanei sau al familiei care urmează să
adopte şi acest acord de voinţă trebuie să fie exprimat de persoana (persoanele) care are
capacitatea de exerciţiu şi este suficient de matură pentru a adopta un copil. Alineatul 3 al
aceluiaşi articol, prin derogare de la alin. 1 , permite ca doar unul dintre soţi să aibă împlinită
vîrsta de 25 de ani. Legislaţia în vigoare prevede o diferenţă de vîrstă de cel puţin 18 ani, dar nu
mai mare de 48 de ani. Diferenţa de vîrstă de 18 ani poate fi micşorată, pentru motive temeinice,
pînă la 16 ani.
O altă cerinţă de fond a actului juridic al adopţiei – aptitudinea de a adopta a persoanei
sau familiei care doreşte să adopte – face obiectul unei verificări atente, înfăptuită în etapa
administrativă a procedurii de încuviinţare. Stabilind că nu pot adopta decît persoanele sau
familiile care prezintă garanţii morale şi materiale necesare asigurării dezvoltării armonioase a
copilului, legislaţia în vigoare implică candidaţilor să prezinte aceste dovezi prin intermediul
organelor tutelare. Dacă adoptatorul este soţul părintelui firesc al copilului şi el urmează a fi
supus aceleiaşi condiţii de atestare a aptitudinii de a adopta. Oricum, în fapt el exercită ocrotirea
părintească faţă de cel ce urmează a fi adoptat.
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Consimţămîntul la adopţie. Încheierea actului juridic de adopţie necesită manifestarea de
voinţă a unor anumite persoane, care se manifestă după caz. Pentru a porni actul juridic de
adopţie, este nevoie de consimţămîntul celui care adoptă. Articolul 25 Legea privind regimul
juridic al adopţiei prevede că adoptatorul îşi dă consimţămîntul la adopţia copilului propus de
autoritatea tutelară în care confirmă că a luat cunoştinţă şi de starea de sănătate a copilului.
Consimţămîntul celui care adoptă este un consimţămînt prioritar şi întotdeauna necesar. Este
ceea ce rezultă din faptul că, în condiţiile stabilite de lege, celelalte consimţăminte pot să
lipsească ori pot fi suplinite, în timp ce consimţămîntul adoptatorului este de neînlocuit.
Sensul acestui consimţămînt reiese din aceea că adopţia, spre deosebire de tutelă, nu este
o sarcină temporară şi obligatorie al cărei scop se limitează la ocrotirea copilului pe perioada
minorităţii acestuia.
Consimţămîntul adoptatorului va trebui să îndeplinească cerinţele generale de valabilitate
ale consimţămîntului în actele juridice, ceea ce înseamnă că el trebuie să provină de la o
persoană care are discernămînt şi are aptitudinea de a adopta.
Dacă copilul este adoptat de persoane căsătorite,este obligatoriu consimţămîntul simultan
al ambilor soţi.
În caz dacă soţul va refuza să adopte împreună cu celălalt soţ sau nu va da
consimţămîntul la adopţie, atunci cererea despre încuviinţarea adopţiei va fi respinsă, deoarece
pentru înfăptuirea actului juridic de adopţie e necesar îndeplinirea tuturor cerinţelor concomitent
şi nu numai a uneia sau a unui oarecare număr din ele.
Legea privind regimul juridic al adopţiei a introdus o condiţie nouă pentru adoptatori, şi
anume: adopţia copilului de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează
de cel puţin 3 ani pînă la momentul depunerii cererii de adopţie.
Conform art. 24 Legea privind regimul juridic al adopţiei, pentru adopţie se cere
consimţămîntul părinţilor biologici. Acest consimţămînt trebuie să fie exprimat printr-o
declaraţie autentificată de notar sau de autoritatea tutelară de la domiciliul copilului ori a
părinţilor. Instanţa de judecată poate solicita confirmarea consimţămîntului în procesul de
adopţie asigurînd confidenţialitatea informaţiilor despre adoptatori şi despre părinţii biologici.
Consimţămîntul părinţilor la adopţie trebuie să fie dat ferm, să nu fie condiţionat, şi nu
mai devreme de cît după 45 de zile de la naşterea copilului.
Un număr mare de copii adoptaţi sînt copii din afara căsătoriei, mamele acestora fiind
persoane foarte tinere, care nu realizează efectele definitive pe care le produce consimţămîntul la
adopţie. De aceea este corect ca în aceste cazuri să fie cerut şi acordul ocrotitorilor legali ai
mamei minore care nu a împlinit vîrsta de 16 ani. După această vîrstă mama îşi exprimă personal
consimţămîntul.
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O consecinţă firească a egalităţii părinţilor în exercitarea drepturilor părinteşti este ca ei
să consimtă deopotrivă la adoptarea copilului lor minor. Această regulă se aplică fără a deosebi,
după cum părinţii locuiesc împreună, sînt despărţiţi de fapt ori divorţaţi şi, în acest din urmă caz,
fără a deosebi după cum copilul este încredinţat spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, unei
terţe persoane sau unei instituţii de ocrotire.
De asemenea, adopţia nu poate avea loc în cazul în care unul dintre părinţii fireşti dă
consimţămîntul la adopţia copilului său minor, iar celălalt părinte firesc nu consimte acest fapt.
Hotărînd problema adopţiei unui copil de către părintele vitreg, este necesar de a examina
minuţios cauzele care determină neparticiparea părintelui, mai des a tatălui, ce nu locuieşte cu
copiii, la educaţia şi întreţinerea acestora.
Respectiv, nu poate fi încuviinţată adopţia fără acordul tatălui, dacă acesta are grijă de
copii, de educaţia şi întreţinerea lor, se interesează de viaţa lor, într-un cuvînt, îşi îndeplineşte
îndatoririle părinteşti şi se foloseşte de drepturile părinteşti în conformitate cu destinaţia acestora.
Consimţămîntul părinţilor la adopţie poate fi dat pentru un adoptator concret sau fără a fi indicat
adoptatorul.
În cazurile cînd minorul se află sub tutelă, pentru adopţia lui se cere consimţămîntul
tutorelui (curatorului), exprimat în formă scrisă. Dacă părinţii minorului, aflat sub tutelă, trăiesc
şi sînt îndreptăţiţi de lege să-şi dea consimţămîntul pentru adopţie, atunci se cere şi
consimţămîntul lor.
În mod excepţional, instanţa de judecată poate să nu ţină seama de refuzul părinţilor
biologici sau, după caz, de cel al tutorelui sau curatorului de a consimţi la adopţia copilului dacă
se dovedeşte prin orice mijloc de probă că aceştea refuză în mod abuziv să-şi dea consimţămîntul
la adopţie, iar instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului, motivînd
expres acest fapt în hotărîrea judecătorească (art.24 alin.9 Legea privind regimul juridic al
adopţiei).
Părinţii biologici pot revoca consimţămîntul lor la adopţie pînă la pronunţarea hotărîrii
judecătoreşti privind încuviinţarea adopţiei.
În cazul iniţierii procedurilor de repunere în drepturile părinteşti sau al depunerii cererii
de revocare a consimţămîntului de către părinţii biologici, procesul de potrivire a adoptatorului şi
de încredinţare a copilului se suspendă pînă la soluţionarea acestor probleme.
Legea privind regimul juridic al adopţiei (art.24 alin.3) prevede că, copilul poate fi
adoptat fără acordul părinţilor în cazurile cînd aceştia:
- sînt decăzuţi din drepturile părinteşti;
- sînt declaraţi de instanţa judecătorească dispăruţi sau decedaţi;
- sînt declaraţi, în modul stabilit, incapabili;
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Copilul, părinţii căruia au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, declaraţi dispăruţi sau
incapabili, poate fi propus pentru adopţie numai atunci cînd există o hotărîre irevocabilă a
instanţei de judecată care constată aceste fapte.
Cel din urmă consimţămînt la adopţie, care este cerut doar în unele cazuri, este
consimţămîntul celui ce urmează a fi adoptat.
La adopţia copilului care a atins vîrsta de 10 ani, este necesar, în mod obligatoriu, şi
consimţămîntul în scris al acestuia, autentificat notarial sau confirmat de autoritatea teritorială de
la domiciliul acestuia.
Nu poate fi considerat consimţămînt al copilului rugămintea sa de a purta numele
adoptatorului sau acordul său de a fi transmis pentru întreţinere şi educare. Aceste modalităţi de
exprimare nu vor genera efecte juridice.
Conform art. 26 alin. (5) din Legea privind regimul juridic de adopţie, la examinarea
pricinii în instanţă de judecată, copilul este în drept să se pronunţe asupra adopţiei, să confirme
ori să-şi retragă consimţămîntul la adopţie.
În afară de consimţămîntul copilului pentru adopţia sa, se mai cere şi acordul lui pentru
schimbarea numelui şi a prenumelui, dacă aceasta se solicită de adoptator, acord care, de
asemenea, se exprimă în faţa instanţei judecătoreşti (art. 43 alin. (4) din legea menţionată).
Impedimente la adopţie
Legislaţia în vigoare stipulează că, nu pot fi adoptatori persoanele în privinţa cărora
există împrejurări de fapt sau de drept ce opresc încuviinţarea actului juridic de adopţie. Aceste
circumstanţe sau impedimente pot avea un caracter bine determinat sau pot exista ca o
posibilitate ce poate opri atingerea scopului adopţiei pentru viitor.
Articolul 12 alin 4 Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că, nu pot fi
adoptatori persoanele decăzute din drepturile părinteşti în baza unei hotărîri judecătoreşti, ceea
ce e şi real, deoarece o persoană decăzută din drepturile părinteşti nu poate să-i acorde copilului
o viaţă şi educaţie prielnică.
Conform art. 67 Codului Familiei, pot fi decăzute din drepturile părinteşti persoanele care
se eschivează să-şi îndeplinească îndatoririle de educare a copiilor, între care şi refuzul
nemotivat de a lua copilul de la maternitate, alte instituţii preşcolare, curativ-profilactice şi
instructiv-educative sau abuzează de drepturile lor părinteşti, se comportă cu cruzime faţă de
copii, exercită o înrîurire dăunătoare asupra copiilor prin purtarea lor amorală, antisocială,
precum şi dacă părinţii sînt alcoolici sau narcomani cronici.
Aşadar, în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată persoana dată nu are dreptul de
a creşte şi educa un copil propriu, cu atît mai mult nu poate adopta un copil străin.
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Un alt impediment la adopţie prevăzut de art. 12 Legea privind regimul juridic al adopţiei este
prezenţa unor boli psihice şi a altor maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi a
obligaţiilor părinteşti (lista se aprobă de Guvern).
Persoana care adoptă trebuie să-şi exprime consimţămîntul valabil pentru încheierea
adopţiei, dar acesta nu poate fi exprimat de cît de cel cu capacitate deplină de exerciţiu. În
conformitate cu prevederile art. art. 24, 25 Codul Civil, declararea cetăţeanului incapabil în urma
unei tulburări psihice sau cu capacitate restrînsă în urma abuzului de băuturi alcoolice, droguri
sau substanţe psihotrope se face numai pe cale judiciară, de aceea în cazul refuzului încuviinţării
adopţiei la dosar trebuie să fie anexată copia hotărîrii judecătoreşti privind declararea
cetăţeanului incapabil sau cu capacitate restrînsă.
În ce priveşte alte maladii, acestea trebuie să fie confirmate prin documente eliberate de
instituţiile medicale şi să se regăsească în Hotărîrea Guvernului nr. 512 din 25 aprilie 2003.
Această listă prevede că adopţia nu poate fi încuviinţată atunci cînd persoana care doreşte să
adopte suferă de una din următoarele boli (contraindicaţii absolute):
- HIV/SIDA;
- boli psihice şi de comportament;
- narcomanie;
- alcoolism cronic;
- boli somatice cronice, cu statutul de invalid de gradul I şi II;
- boli oncologice, forme maligne;
- hepatite virale B, C, D.
Lista menţionată conţine şi contraindicaţii temporare (boli venerice, tuberculoză şi alte
boli contagioase), care pot fi impediment la adopţie într-un anumit moment, dar dacă persoana sa tratat, ea poate pretinde la dreptul de a adopta un copil.
Faptul că persoanele au fost adoptatori şi prin hotărîrea instanţei de judecată ei au fost
decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a îndatoririlor
sau copilul a fost luat de la ei, la fel serveşte drept impediment pentru adopţie. În această
prevedere legală legiuitorul expres indică din ce cauză persoana fostă adoptator nu poate adopta
un copil. Încetarea adopţiei, în majoritatea cazurilor, este o necesitate pentru a îngrădi interesele
minorului adoptat fie din considerentele că adoptatorii n-au putut îndrăgi adoptatul că să-l trateze
ca pe un copil firesc, fie că copilul s-a dovedit a avea o boală incurabilă care cere tratament în
condiţii speciale şi despre care adoptatorii nu au fost informaţi înainte de adopţie, fie din cauza
divorţului adoptatorilor şi neînţelegerilor cu cine să locuiască copilul, fie din cauza bolilor care
au fost determinate la adoptatori etc. Este indiferent faptul că adoptatorul nu şi-a îndeplinit
îndatoririle faţă de adoptat din motive subiective sau din alte motive ce nu au fost în dependenţă
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directă de el. Important este că au fost încălcate interesele minorului şi adoptatorul nu a putut sau
nu a dorit să le îngrădească.
Dreptul familiei cunoaşte şi instituţia tutelei ca fiind “ansamblul dispoziţiilor legale prin
care se înfăptuieşte ocrotirea minorului cînd acesta este lipsit de ocrotirea părintească”. Tutela,
fiind o sarcină socială, de onoare, de încredere, obligatorie, personală şi gratuită, se instituie în
scopul creşterii şi educaţiei tinerei generaţii. Atunci cînd tutorele nu corespunde scopului pentru
care a fost numit, el este înlăturat de la îndeplinirea funcţiei. Înlăturarea de la funcţia de tutore,
din motivul că tutorele nu şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile, la fel este prevăzut de
legislaţie ca impediment la adopţie (art. 12 alin. 4 Legea privind regimul juridic al adopţiei).
Articolul 12 alin. 5 Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că adoptatorii
trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării
multilaterale şi armonioase a personalităţii copilului. Legislaţia în vigoare nu determină noţiunea
de calităţi morale. Noţiunea de morală este dată în Dicţionarul explicativ al limbii române.
Potrivit acestuia, morala este “ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor
unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de
opinia publică”.
De aceea la adopţie sînt examinate calităţile personale ale viitorilor adoptatori.
Corespunderea calităţilor morale se apreciază de către instanţa de judecată în fiecare caz concret
în baza actelor prezentate, cît şi în baza avizului autorităţii tutelare. În ceea ce priveşte condiţiile
materiale se va porni de la necesităţile copilului care urmează a fi adoptat ca acesta să aibă un
domiciliu stabil şi să-i fie asigurate necesităţile vitale conforme vîrstei.
Legislaţia în vigoare stabileşte ca impediment la adopţie faptul prezentării documentelor
false de către persoanele care doresc să obţină adopţia unui copil. Prin documente false se
subînţelege orice act, document oficial, certificat prin care s-ar falsifica careva informaţie sau
vreo condiţie de fond pentru încheierea adopţiei. Dacă în cadrul examinării cauzei instanţa de
judecată a stabilit că persoana – viitorul adoptator – a prezentat documente false, atunci lui îi este
refuzată satisfacerea cererii despre încuviinţarea adopţiei în temeiul art. 12 alin. 4 lit. “f” Legea
privind regimul juridic al adopţiei, fapt care trebuie menţionat în hotărîre.
Nu pot adopta copii persoanele care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni
contra vieţii şi sănătăţii persoanei; contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; referitoare la
viaţa sexuală; contra familiei şi copiilor.
De asemenea, Legea privind regimul juridic al adopţiei interzice:
- adopţia între fraţi;
- adopţia unui copil de către mai mulţi adoptatori, cu excepţia cazului în care aceasta se
face de către ambii soţi simultan.
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Ţinînd cont de faptul că Legea privind regimul juridic al adopţiei interzice adopţia unui
copil de către mai mulţi adoptatori, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din această
lege, persoanele care trăiesc în concubinaj, (nefiind căsătorite), dar doresc să adopte împreună un
copil nu pot avea calitatea de adoptatori.
Această menţiune se referă la situaţia cînd persoanele menţionate doresc să adopte
împreună unul şi acelaşi copil. Aceştia pot adopta copii diferiţi, dacă întrunesc condiţiile impuse
de lege.
Conform art. 12 alin. 7 Legea privind regimul juridic al adopţiei, cetăţenii străini şi
apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot adopta copii dacă întrunesc condiţiile prevăzute
de lege pentru cetăţenii Republicii Moldova şi dacă domiciliază în ţară de cel puţin 3 ani pînă la
depunerea cererii de adopţie.
În ce priveşte cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate aceştia pot adopta
copii cetăţeni ai Republicii Moldova dacă copilul nu a fost adoptat în ţară în timp de un an din
momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil. Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în
străinătate pot adopta un copil cetăţean al Republicii Moldova dacă acesta nu a fost acceptat în
adopţie naţională ori în tutelă (curatelă) timp de 2 ani din momentul luării lui la evidenţă drept
copil adoptabil. Adopţia internaţională se încuviinţează dacă adoptatorii întrunesc condiţiile
prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi legislaţia statului al cărui cetăţeni sunt adoptatorii
şi dacă statul primitor este parte la Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperare
în materia adopţiei internaţionale sau dacă are încheiat un acord bilateral în domeniu cu
Republica Moldova.
Procedura adopţiei
Alături de îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor, pentru valabilitatea
adopţiei se cer întrunite şi cîteva condiţii de formă.
Conform art. 331 CPC (în redacţia Legii nr.155 din 05.07.2012, în vigoare din
01.12.2012), art. 286 CPC, la cererea persoanelor (persoanei) care solicită adopţia (adoptator),
instanţa de judecată de la domiciliul (locul de aflare) copilului adoptabil intentează procesul civil
privind încuviinţarea adopţiei naţionale sau privind încuviinţarea adopţiei internaţionale.
Persoanele respective vor avea calitatea procesuală de petiţionari.
Se va reţine că anterior depunerii cererii de încuviinţare a adopţiei naţionale sau
internaţionale în instanţa de judecată, prin prisma art.18 alin. (2) din Legea privind regimul
juridic al adopţiei, care stipulează că nu poate adopta persoana care nu a primit atestat de
adoptator şi nu a fost luată la evidenţă în conformitate cu art.17 al aceleaşi legi, este necesară
depunerea cererii privind adopţia în autorităţile competente în domeniul adopţiei. Unele excepţii
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de la această normă sînt prevăzute la alin. (3) al art. 18 al acestei legi, care prevede că, prin
derogare de la alin.(2) al acestui articol, luarea la evidenţă a adoptatorului nu este o condiţie a
adopţiei în cazul adopţiei copilului de către soţul sau soţia părintelui biologic sau părintelui
adoptiv al copilului şi în cazul adopţiei copilului care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu
pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.
Potrivit art. 13 alin. (2) şi art. 34 alin. (3) din legea menţionată, drept confirmare a
depunerii cererii de adopţie şi a actelor care urmează a fi anexate, persoanelor care doresc să
adopte copii li se eliberează certificat.
Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale se depune de către adoptator direct sau
prin intermediul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţiei în condiţiile art. 9 din legea
menţionată şi conform Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a
organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011.
În cazul depunerii cererii de către alte persoane sau instituţii şi organizaţii de stat sau
obşteşti, instanţa va restitui cererea în baza art.170 alin.(1) lit. f) CPC.
Adopţia naţională
Legislaţia în vigoare prevede că, autoritatea tutelară ţine evidenţa copiilor care urmează a
fi adoptaţi precum şi a persoanelor care doresc să adopte. Pot fi propuşi spre adopţie doar copii
care au statut de copil adoptabil stabilit de către autoritatea tutelară în conformitate cu art.20
Legea privind regimul juridic al adopţiei.
Familia sau persoana care doreşte să adopte poate fi luată la evidenţă de către autoritatea
tutelară, dacă s-a constatat existenţa condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare
dezvoltării armonioase a copilului.
Evidenţa copiilor care sînt lipsiţi de grija părintească şi, în particular, a celor care pot fi
propuşi spre adopţie, cît şi a persoanelor care doresc să adopte copii se ţine de către autorităţile
tutelare la nivel local şi de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la nivel
republican. Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor care doresc să adopte copii cetăţeni ai
Republicii Moldova se efectuează de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei .
Baza datelor unice privind copiii care pot fi adoptaţi şi persoanelor care doresc să
primească în familia lor unul sau mai mulţi copii pentru educare şi întreţinere facilitează procesul
de a alege familia potrivită pentru fiecare copil concret. Informaţia documentată privind copiii
care pot fi adoptaţi este deschisă şi accesul la ea este liber pentru persoanele care solicită adopţia.
În ce priveşte informaţia despre persoanele care doresc să adopte, trebuie de menţionat că aceasta
este confidenţială şi este ocrotită de lege.
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Dorinţa persoanelor de a adopta este un element al capacităţii juridice familiale şi poate fi
realizat de către orice persoană care corespunde cerinţelor legii privitor la adopţie. Ea se
manifestă printr-o cerere scrisă depusă la autoritatea tutelară de la domiciliul copilului sau al
solicitantului. În ultimul caz, de regulă, copilul locuieşte deja în familia viitorilor adoptatori. La
cerere se anexează actele necesare (buletinul de identitate, acte ce confirmă locul de trai,
veniturile, starea sănătăţii a celor care doresc să adopte etc.).
După ce persoana care doreşte să adopte copilul a depus cerere la autoritatea teritorială în
a cărei rază îşi are domiciliul, aceasta din urmă evaluează corespunderea garanţiilor morale şi a
condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare a copilului, conform
Regulamentului privind procedura de evaluare a garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale
solicitanţilor pentru adopţie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei al RM nr. 285 din 23 iunie 2011, întocmind un raport de evaluare.
Raportul de evaluare trebuie să cuprindă:
- informaţii şi date privind personalitatea, starea de sănătate, situaţia economică a
adoptatorului, viaţa familială, mediul social, condiţiile de trai, aptitudinile de îngrijire şi de
educare a unui copil, opinia celorlalţi membri de familie despre eventuala adopţie;
- motivele pentru care adoptatorul doreşte să adopte un copil;
- concluzia cu privire la capacitatea de adopţie a adoptatorului.
Se menţionează că, conform art. 19 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, pe
parcursul procesului de evaluare menţionat mai sus, autoritatea teritorială de la domiciliul
adoptatorului este responsabilă de informarea şi de pregătirea acestuia conform unui program
elaborat de autoritatea centrală.
Articolul 17 din Legea privind regimul juridic de adopţie stipulează că, în baza
rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul
eliberării atestatului de adoptator. În cazul eliberării atestatului, autoritatea teritorială decide
luarea la evidenţă a adoptatorului.
Atestatul de adoptator se eliberează în termen de o lună de la data depunerii cererii de
adopţie. În cazul necesităţii unei evaluări suplimentare, acest termen poate fi prelungit, ca
excepţie, pînă la 3 luni.
În cazul unui rezultat nefavorabil de evaluare, solicitantul atestatului de adoptator este în
drept să ceară autorităţii teritoriale reevaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale în
termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului. Autoritatea teritorială creează, în acest sens,
o comisie specială, formată din specialişti care vor participa la reevaluarea garanţiilor morale şi a
condiţiilor materiale şi care se vor pronunţa într-un raport comun.
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Atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de un an. Autoritatea teritorială
prelungeşte valabilitatea atestatului în urma unei solicitări de reînnoire din partea adoptatorului,
reevaluînd garanţiile morale şi condiţiile materiale ale acestuia.
În cazul în care potrivirea adoptatorului a avut loc, termenul de valabilitate a atestatului
de adoptator se prelungeşte de drept fără a se solicita reînnoirea lui.
Se va reţine că refuzul eliberării atestatului de adoptator (în cazul adopţiei naţionale) se
contestă, în termen de 30 de zile, la autoritatea centrală şi, ulterior, în instanţa de contencios
administrativ competentă (art. 17 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei).
După ce candidatul la adopţie a primit atestatul de adoptator în conformitate cu art. 17
Legea privind regimul juridic al adopţiei, autoritatea tutelară îi propune copilul selectat şi începe
procedura de potrivire a acestora. Dacă potrivirea adoptatorului cu copilul a avut loc autoritatea
tutelară îl încredinţează adoptatorului pentru o perioadă de 90 de zile.Încredinţarea în vederea
adopţiei nu este necesară în cazul:
a) adopţiei copilului de către soţul sau soţia părintelui biologic al copilului;
b) adopţiei copilului care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la împlinirea
vîrstei de 18 ani;
c) adopţiei copilului de către tutore sau curator,de către părintele educator sau de către
asistentul parental profesionist în cazul în care copilul s-a aflat în grija lor cel puţin 90 de zile.
La încheierea procesului de potrivire a adoptatorului, autoritatea teritorială de la
domiciliul copilului întocmeşte, în termen de 10 zile, un aviz privind adopţia, care conţine
informaţii referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator, la compatibilitatea adoptatorului
cu copilul adoptabil, precum şi la corespunderea adopţiei interesului superior al copilului.
Persoanele care şi-au ales copilul pe care vor să-l adopte (adoptatorii) depun o cerere de
încuviinţare adopţiei la judecătoria de la domiciliul sau locul aflării copilului sau, dacă aceasta
corespunde interesului copilului, la domiciliul lor (art. 286 Codul de Procedură Civilă).
Se reţine că perioada de încredinţare a copilului în vederea adopţiei, prevăzută de art. 29
din Legea privind regimul juridic al adopţiei, conform alin. 7 al acestui articol se prelungeşte de
drept la depunerea cererii de încuviinţare a adopţiei în instanţa de judecată pînă la soluţionarea
cererii prin hotărîre judecătorească irevocabilă.
Conform art. 31 alin. (2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, cererea de
încuviinţare a adopţiei naţionale trebuie să conţină:
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la domiciliu;
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de aflare;
- solicitarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta
copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite;
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- numărul atestatului de adoptator, data emiterii şi autoritatea care l-a emis (atestatul se
anexează la cerere);
- alte date şi informaţii, la solicitarea instanţei de judecată.
Avînd în vedere rolul activ al instanţei de judecată la soluţionarea pricinilor privind
adopţia, instanţa de judecată este în drept să solicite prezentarea altor date şi informaţii. Spre
exemplu: de la momentul eliberării atestatului de adoptator pînă la momentul adresării în instanţa
de judecată au survenit schimbări, care sunt contradictorii datelor şi informaţiilor prezentate pînă
la primirea atestatului de adoptator.
La cererea de încuviinţare a adopţiei se anexează, conform art. 288 Codul de Procedură
Civilă, actele care confirmă că persoanele ce doresc să adopte îndeplinesc condiţiile de fond şi
nu există impedimente pentru ca actul juridic de adopţie să fie înfăptuit. Printre aceste acte
legislaţia menţionează adeverinţa de sănătate a adoptatorilor, declaraţia privind locul de muncă şi
veniturile, acte ce confirmă că adoptatorii au în proprietate sau folosinţă un spaţiu locativ etc.
Articolul 290 Codul de Procedură Civilă stipulează că, în cadrul pregătirii pricinii pentru
dezbaterile judiciare, judecătorul adoptă o încheiere prin care trimite copiile cererii de adopţie şi
a documentelor anexate la ea organului de tutelă şi curatelă de la domiciliul copilului şi îl obligă
de a prezenta în judecată un aviz asupra caracterului raţional al adopţiei şi corespunderii acesteia
interesului copilului, care urmează să fie argumentată cu actele necesare. Prin această încheiere
procesul se suspendă pînă la primirea avizului autorităţii tutelare.
Or, potrivit art. 31 alin. (3) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, autoritatea
teritorială urmează să prezinte instanţei de judecată avizul privind adopţia, întocmit în condiţiile
art. 30 alin. (1) din legea menţionată, precum şi dosarul copilului, care trebuie să conţină:
- copia de pe certificatul de naştere al copilului;
- certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia medicală
de la domiciliul acestuia;
- consimţămîntul autentificat al adoptatorului în care confirmă că a luat cunoştinţă de
starea de sănătate a copilului;
- consimţămîntul copilului propus spre adopţie, dacă a împlinit vîrsta de 10 ani, precum şi
consimţămîntul lui la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui, la înscrierea
adoptatorilor în calitate de părinţi;
- consimţămîntul părinţilor biologici, tutorelui sau curatorului copilului, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din legea enunţată;
- actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul (re)integrării
copilului în familia biologică sau în familia extinsă;
- alte date şi informaţii relevante.
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După primirea avizului autorităţii tutelare instanţa de judecată printr-o încheiere dispune
reluarea procesului şi stabileşte data examinării pricinii în şedinţa de judecată, cu citarea
participanţilor la proces, a procurorului, cît şi a autorităţii tutelare.
Cererea de încuviinţarea a adopţiei se examinează în cadrul procedurii special de judecare
a pricinilor civile, în şedinţă secretă cu participarea obligatorie a adoptatorilor, a reprezentantului
autorităţii tutelare de la domiciliul copilului, a procurorului pentru susţinerea concluziei privind
legalitatea adopţiei, avînd în vedere interesul supreme al copilului, a copilului care a împlinit
vîrsta de 10 ani şi a altor personae interesate luînd în consideraţie prevederile art. 291, 280 al. (2)
CPC, cum ar fi: instituţia de stat, tutorele sau curatorul în întreţinerea şi educarea căruia se află
copilul, unul dintre soţi, în cazul cînd el nu şi-a exprimat dorinţa de a adopta copilul împreună cu
soţul său; soţul solicitantului fiind pătinte firesc al copilului.
Se va reţine că, la audierea copilului în vîrstă de la 10 pînă la 16 ani, este necesară
prezenţa unui pedagog, care urmează să faciliteze contactul între instanţă şi copil şi să dea o
încheiere asupra respectării procedurii de audiere a lui referitor la exprimarea consimţămîntului
său la adopţie.
Adopţia internaţională
Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, adopţia
internaţională se încuviinţează dacă statul primitor este parte la Convenţia de la Haga sau dacă
are încheiat un acord bilateral în domeniu cu Republica Moldova.
Articolul 32 din Legea privind regimul juridic al adopţiei prevede că adopţia copiilor
domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane cu domiciliul în străinătate are loc
în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, ţinîndu-se cont şi de legislaţia statelor în care
aceştia din urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de adopţie, precum şi în conformitate
cu tratatele internaţionale sau cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte.
Adopţia copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în afara ţării, efectuată de
organele abilitate ale statului străin pe al cărui teritoriu adoptatorul îşi are domiciliul, este
recunoscută ca fiind valabilă în Republica Moldova doar dacă statul străin este parte la
Convenţia de la Haga sau parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei încheiat cu Republica
Moldova şi dacă autoritatea centrală din Republica Moldova şi-a exprimat anticipat acordul la
adopţie.
Adopţia copiilor cetăţeni străini cu domiciliul în Republica Moldova are loc în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordul autorităţii centrale în domeniul
adopţiei din statul al cărui cetăţean este copilul.
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Adopţia internaţională a unui copil domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova poate fi
încuviinţată în cazul în care:
- soţul adoptă copilul celuilalt soţ;
- copilul este adoptat, în mod prioritar, de ruda sa de pînă la gradul IV inclusiv, cu
domiciliul în străinătate;
- copilul adoptabil nu a fost acceptat de adoptatorul naţional şi suferă de o maladie gravă,
diagnoza fiind confirmată de o comisie medicală specializată a autorităţii centrale în domeniul
ocrotirii sănătăţii;
- copilul este adoptat de cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate dacă
nu a fost acceptat în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării
lui la evidenţă drept copil adoptabil;
- copilul este adoptat de cetăţeni străini sau de apatrizi cu domiciliul în străinătate dacă nu
a fost acceptat în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de 2 ani din momentul luării lui
la evidenţă drept copil adoptabil.
Pot servi în calitate de probe admisibile care să dovedească imposibilitatea transmiterii
sub tutelă sau a adopţiei, în special: notificările în scris ale autorităţii competente, adresate
rudelor copilului şi cetăţenilor care doresc să adopte, despre posibilitatea adopţiei copilului
respectiv; avizul inspectorului pentru protecţia drepturilor copilului asupra propunerilor concrete
de adopţie a copilului în ţară, care trebuie să conţină datele de identificare a persoanelor cărora li
s-a propus să adopte copilul, refuzul, precum şi motivele refuzului de a adopta copilul;
declaraţiile scrise ale persoanelor care au refuzat adopţia copilului, cu indicarea motivelor
refuzului. Aceste declaraţii se semnează de către persoanele care le efectuează şi se autentifică de
către organul respectiv de protecţie a drepturilor copilului.
Persoanele cu domiciliul în străinătate pot avea calitatea de adoptatori ai copiilor
domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia
Republicii Moldova şi cea a statului pe a cărui teritoriu domiciliază.
Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale trebuie să conţină informaţiile prevăzute
la art. 31 alin. (2) lit. a) - c) din Legea privind regimul juridic al adopţiei:
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la domiciliu;
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de aflare;
- solicitarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta
copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite.
La cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, potrivit art. 36 alin. (1) din legea
menţionată, se vor anexa următoarele acte:
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- raportul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor, însoţit de
documente relevante, care să cuprindă informaţii despre:
a) identitatea adoptatorului, confirmată prin copia legalizată a actului de identitate;
capacitatea şi aptitudinile adoptatorului pentru a adopta;
b) situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmată prin copie
legalizată de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de divorţ, prin certificat de la locul de
muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte ce confirmă dreptul de
proprietate sau de folosinţă asupra unei locuinţe, prin alte acte ce confirmă veniturile;
c) situaţia medicală confirmată prin rapoarte medicale în original, separat pentru
fiecare adoptator;
d) mediul social al adoptatorului;
e) motivele care determină adoptatorul să adopte un copil domiciliat pe teritoriul
Republicii Moldova, precum şi informaţia cu privire la copilul sau la copiii pentru care are
capacitatea să-i adopte;
- actul care garantează dreptul copilului adoptat de a intra şi a locui permanent în statul
primitor în cazul încuviinţării adopţiei;
- declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii Moldova
pînă la atingerea majoratului;
- consimţămîntul adoptatorului la adopţie internaţională sau consimţămîntul ambilor soţi
dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită;
- declaraţia adoptatorului că acceptă acţiunile de monitorizare postadopţie;
- cazierul judiciar al adoptatorului;
- datele biografice ale adoptatorului;
- garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei
internaţionale.
În sensul art. 36 alin. (2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, actele susmenţionate, anexate la cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, trebuie să fie însoţite de
traducerea lor, autentificată, în limba română, dacă tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte nu prevăd altfel.
Autoritatea teritorială va prezenta instanţei un aviz privind adopţia internaţională,
elaborat în condiţiile art.37 alin.(8) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, cu concluzii
referitor la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil şi la corespunderea adopţiei
interesului superior al copilului, dosarul copilului cu documentele specificate la art. 31 alin. (4)
din legea menţionată, precum şi acordurile privind continuarea procedurii de adopţie
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internaţională eliberate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor şi
autoritatea centrală din Republica Moldova.
Se atenţionează că refuzul autorităţii centrale de a accepta continuarea procedurii de
adopţie internaţională poate fi contestat în instanţa de judecată competentă, în ordinea
contenciosului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile (art. 37 alin. (7) din Legea
privind regimul juridic al adopţiei).
În cazul în care avizul privind adopţia internaţională nu este favorabil, autoritatea
teritorială, la comunicarea acestui fapt adoptatorului, îi explică dreptul de a-l contesta în instanţă
de contencios administrativ conform competenţei prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 37 alin.
(10) din Legea privind regimul juridic al adopţiei).
Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale se depune de către adoptator direct sau
prin intermediul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţiei în condiţiile art. 9 din legea
menţionată şi conform Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a
organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011.
În cazul depunerii cererii de către alte persoane sau instituţii şi organizaţii de stat sau
obşteşti, instanţa va restitui cererea în baza art.170 alin.(1) lit. f) CPC.
Hotărîrea judecătorească
Examinînd pricina în fond, instanţa judecătorească admite sau respinge cererea de
adopţie.
Hotărîrea judecătorească privind încuviinţarea adopţiei naţionale sau internaţionale se va
pronunţa numai în cazul în care de către autoritatea teritorială, centrală au fost respectate toate
condiţiile prevăzute de Legea privind regimul juridic al adopţiei şi numai dacă, în baza probelor
administrate, instanţa de judecată şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al
copilului.
Potrivit art. 23 alin. (9) CPC, hotărîrea judecătorească în cazul desfăşurării procesului în
şedinţă secretă, inclusiv în cazul adopţiei, se va pronunţa întotdeauna în şedinţă publică.
În hotărîrea de admitere a cererii de încuviinţare a adopţiei, instanţa judecătorească
trebuie să indice în mod obligatoriu:
- încuviinţarea adopţiei copilului (numele, prenumele, data, locul naşterii şi cetăţenia lui)
şi de către cine este adoptat (numele, prenumele şi data naşterii fiecărui adoptator);
- dacă se schimbă sau nu numele şi prenumele adoptatului, iar în caz afirmativ, se indică
modificările care urmează a fi efectuate de către oficiul de stare civilă (OSC);
- dacă în actul de naştere al copilului adoptatorul se va înscrie în calitate de părinte.
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În cazul adopţiei copilului de către cetăţeni străini, se indică cetăţenia şi domiciliul
adoptatorilor.
Este necesar de reţinut că schimbarea numelui copilului adoptat poate avea loc doar dacă
acest fapt nu afectează interesul superior al copilului şi dreptul lui la nume şi cu acordul copilului
adoptat dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani. La schimbarea prenumelui copilului adoptat, se va
cere suplimentar justificarea acestui fapt.
Adoptatorii se înscriu în actul de naştere al copilului adoptat în calitate de părinţi ai lui în
conformitate cu hotărîrea judecătorească de încuviinţare a adopţiei.
În caz de necesitate, la cererea adoptatorilor sau a copilului adoptat care a împlinit vîrsta
de 10 ani, instanţa de judecată păstrează datele despre părinţii biologici ai copilului adoptat, fapt
consemnat în hotărîrea judecătorească de încuviinţare a adopţiei.
În baza hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la solicitarea adoptatorilor,
oficiul de stare civilă competent operează modificările de rigoare în actul de naştere al copilului.
În cinci zile de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti privind adopţia,
instanţa trimite o copie autentificată de pe hotărîre organului de stare civilă de la locul
pronunţării hotărîrii pentru a se efectua înregistrarea de stat a adopţiei (art. 292 alin. 5 Codul de
Procedură Civilă).
Oficiul de stare civilă va executa hotărîrea judecătorească privind încuviinţarea adopţiei,
indiferent de faptul dacă există sau nu cererea adoptatorilor sau a persoanelor împuternicite de ei
pentru a efectua înregistrarea. Dacă hotărîrea instanţei judecătoreşti prevede schimbarea numelui
de familie a copilului adoptat şi a prenumelui lui la rubrica menţiuni se vor face toate
rectificările. Copilului i se poate da numele de familie comun al adoptatorilor sau, în baza
acordului lor, numele unuia dintre soţii adoptatori.
Dacă hotărîrea instanţei judecătoreşti prevede înscrierea adoptatorilor în calitate de
părinţi, organul de înregistrare a actelor de stare civilă, după înscrierea menţiunilor pe actul de
naştere al copilului, va elibera adoptatorilor un certificat de naştere nou în care ei vor figura ca
părinţi ai copilului adoptat. În caz că ei nu sînt înscrişi ca părinţi, lor li se eliberează un certificat
de adoptatori.
Se atenţionează că, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea privind regimul juridic
al adopţiei, persoanele competente cărora le este cunoscut faptul adopţiei sînt obligate să
păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de adopţie, inclusiv în ceea ce
priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici. În caz contrar,
ele poartă răspundere juridică conform legislaţiei în vigoare.
În conformitate cu alin. (5) al aceluiaşi articol, după dobîndirea capacităţii depline de
exerciţiu, copilul adoptat poate solicita instanţei de judecată de la domiciliul său ori în Curtea de
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Apel Chişinău, în cazul în care nu are domiciliu în Republica Moldova, să-i autorizeze accesul la
informaţiile referitoare la identitatea părinţilor săi biologici, aflate în posesia autorităţii centrale
ori a oficiilor de stare civilă.
Respectiv, potrivit alin. (6) al articolului menţionat, instanţa de judecată citează
autoritatea teritorială de la domiciliul copilului adoptat, după caz, autoritatea centrală, precum şi
orice altă persoană ale cărei cunoştinţe profesionale pot fi utile în soluţionarea cererii, şi acceptă
spre soluţionare cererea dacă, potrivit probelor existente, constată că accesul la informaţiile
solicitate nu este dăunător integrităţii psihice şi echilibrului emoţional al solicitantului şi dacă
adoptatul în cauză a beneficiat de consiliere din partea autorităţilor competente în domeniul
adopţiei.
Efectele adopţiei
Conform art. 40 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, efectele juridice ale
adopţiei survin de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei.
Rudenia creată prin adopţie este asimilată cu rudenia de sînge, deci, se nasc drepturi şi
obligaţii asimilate de lege cu cele care apar în cazul rudeniei fireşti între părinţi şi copiii lor.
Astfel, în rezultatul adopţiei apar drepturi şi obligaţii reciproce:
- între adoptat şi adoptator;
- între descendenţii adoptatului şi adoptator;
- între rudele adoptatorului şi cel adoptat;
- între descendenţii adoptatului şi rudele adoptatorului.
Este posibilă şi o altă clasificare a consecinţelor juridice ale adopţiei:
- care determină poziţia juridică a adoptatului în familia adoptatorului;
- care se referă la relaţiile de drept ale adoptatului cu părinţii şi alte rude de sînge.
Efectele juridice de prima categorie constau în apariţia noilor relaţii familiale cu
participarea adoptatului, iar efectele celei de a doua constau în încetarea parţială sau completă a
relaţiilor familiale existente anterior. Adoptatul intră în familia adoptatorului, locuieşte la el, iar
acesta este dator să-l crească şi să-l educe pentru a se putea integra în societate. De aceea este
normal ca drepturile şi îndatoririle părinteşti să treacă de la părinţii fireşti la cei adoptivi.
Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că, adoptaţii şi descendenţii lor faţă
de adoptatori şi rudele acestora, iar adoptatorii şi rudele acestora faţă de adoptaţi şi descendenţii
lor au aceleaşi drepturi şi îndatoriri personale şi patrimoniale ca şi rudele de sînge. Aceste
drepturi şi obligaţii apar indiferent de faptul dacă au fost sau nu adoptatorii înscrişi în registrul de
înscriere a naşterilor în calitate de părinţi ai adoptatului.
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Ocrotirea părintească a adoptatului este cîrmuită de capitolul XI din Codul Familiei şi
întitulat“Drepturile şi obligaţiile părinţilor”. Educarea copiilor este cel mai important drept şi
obligaţie a părinţilor, inclusiv şi a celor adoptivi faţă de copii. Educaţia este acţiunea sistematică
asupra psihologiei copilului pentru a-i forma deprinderi şi calităţi dorite de educator. Dreptul la
educaţie permite de a lua hotărîri şi a efectua măsuri pentru formarea personalităţii copilului.
Educaţia include şi grija de sănătatea copiilor, de dezvoltarea fizică, morală, instruirea lor,
pregătirea pentru viaţa de sine stătătoare.
Dreptul şi obligaţia de a-şi educa copilul include şi dreptul părinţilor de a comunica cu el,
de a-l controla, de a acţiona asupra lui.
Problemele educaţiei copilului aparţin ambilor părinţi în egală măsură chiar şi atunci cînd
părinţii locuiesc separat. Dacă soţii adoptatori divorţează, se aplică, în privinţa relaţiilor dintre ei
şi minorul adoptat, prin asemănare, prevederile legale cu privire la desfacerea căsătoriei pentru
cazul în care există copii minori.
În conformitate cu art. 53 p. 2 Codul Familiei, apărarea drepturilor şi intereselor copiilor
minori revine părinţilor, care sînt reprezentanţi legali ai copiilor, fără o împuternicire specială.
Ca şi părinţii fireşti, adoptatorii sînt obligaţi să întreţină adoptaţii, iar în caz de necesitate să le
plătească întreţinerea în conformitate cu Capitolul XII Codul Familiei. Copiii adoptaţi, la rîndul
lor, sînt obligaţi să întreţină părinţii lor adoptivi şi să le acorde ajutor. Întreţinerea adoptatorilor
incapabili de muncă şi care au nevoie de ajutor este o îndatorire a adoptaţilor majori apţi de
muncă.
În rezultatul adopţiei se stabilesc drepturi şi obligaţii între adoptaţi şi rudele adoptatorilor,
între descendenţii adoptaţilor şi adoptatorilor, precum şi între descendenţii adoptaţilor şi rudele
adoptatorilor. Deci, acestor relaţii de familie li se pot aplica regulile art. art. 86 – 91 din Codul
Familiei privind obligaţia de întreţinere între alţi membri ai familiei, cum sînt nepoţi şi bunei;
fraţi şi surori; copii vitregi şi părinţi vitregi.
Pe lîngă consecinţele juridice, prevăzute de legislaţia cu privire la căsătorie şi familie,
legiuitorul a stabilit un şir de înlesniri pentru adoptatori.
Femeia care a adoptat un copil nemijlocit dintr-o instituţie medicală, unde s-a născut,
primeşte, ca şi mama după naşterea copilului, dreptul la concediu de maternitate plătit pentru
perioada din momentul adopţiei şi pînă la expirarea a 56 zile din ziua naşterii copilului, în caz de
adopţie a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile; de asemenea, în conformitate cu art. 127 Codul
Muncii, ea are dreptul la concediu plătit pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de
trei ani, iar la dorinţa mamei i se acordă un concediu suplimentar, fără menţinerea salariului pînă
ce copilul va împlini vîrsta de şase ani.
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Un alt efect al adopţiei priveşte numele şi prenumele adoptatului. Aici avem două
probleme specifice, care sînt în strînsă legătură cu ideea de bază a adopţiei – crearea condiţiilor
mult mai favorabile pentru viaţa şi educaţia copilului într-o familie nouă, şi anume:
- cu privire la dreptul adoptatorului de a schimba numele şi prenumele copilului adoptat;
- cu privire la dreptul adoptatorului de a se înscrie pe sine însuşi ca părinte firesc al
adoptatului.
Articolul 44 alin. 1 Legea privind regimul juridic al adopţiei stipulează că, copilul adoptat
pierde drepturile personale şi patrimoniale şi este scutiti de îndatoriri faţă de părinţii lui şi rudele
de sînge. Aşadar, orice legătură bazată pe faptul rudeniei de sînge încetează din momentul cînd
hotărîrea instanţei de judecată devine definitivă.
De regulă, menţinerea legăturilor juridice cu unul din părinţi se întîlneşte în cazul cînd
copilul este adoptat de soţul părintelui său (tata sau mama vitregă), adică în cazul cînd copilul
este adoptat de o persoană de sex opus părintelui. După cum am mai menţionat, adopţia imită
natura, care îi oferă copilului un tată şi o mamă, de aceea în cazul cînd copilul are numai mamă
care îşi dă consimţămîntul la adopţia copilului său de către o femeie – legăturile juridice dintre
copil şi mama biologică nu pot fi menţinute chiar şi la acordul adoptatoarei.
Drepturile succesorale ale copiilor adoptaţi sînt reglementate de legea care se aplică
succesiunii – lex rei sitae pentru succesiunea imobiliară şi legea ultimului domiciliu al
defunctului în cazul succesiunii mobiliare. În acest sens, art. 1500 Codul Civil al Republicii
Moldova prevede că în cazul succesiunii legale la clasa întîi succesorală sînt plasaţi copiii,
inclusiv cei adoptaţi. Copilul adoptat în timpul vieţii părinţilor îşi pierde drepturile succesorale
asupra patrimoniului părinţilor săi drepţi şi al rudelor, deoarece la adopţie a pierdut faţă de ei
drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale, exceptînd cazul în care el a fost adoptat după
decesul părinţilor.
Încetarea adopţiei
Legislaţia Republicii Moldova prevede că încetarea adopţiei poate avea loc prin desfacere
sau declararea adopţiei nule.
Adopţia este o instituţie juridică stabilă. O dată încuviinţată, ea este ocrotită de lege.
Conform art.48 Legea privind regimul juridic al adopţiei, adopţia se desface în cazul în care
părintele sau părinţii adoptivi au decedat, iar copilul adoptat este propus spre o nouă adopţie.
Adopţia anterioară se consideră desfăcută la data rămînerii irevocabile a hotărîrii
judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii dacă, anterior, nu a fost emisă o altă hotărîre
judecătorescă în acest sens.
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Nulitatea adopţiei este constatarea de către instanţa de judecată a invalidităţii actului de
adopţie, care are ca urmare anularea din momentul încuviinţării adopţiei a tuturor raporturilor
juridice de adopţie.
Articolul 49 Legea privind regimul juridic al adopţiei cuprinde temeiurile pentru
declararea adopţiei nule care sînt exhaustive:
a) hotărîrea instanţei de judecată despre adopţie s-a bazat pe documente false (certificat
fals despre decesul părinţilor, acordul la adopţie). De exemplu, în 2005 copilul B a fost adoptat
de către tata vitreg, la bază fiind acordul tatălui de provenienţă. După doi ani de zile tata
copilului s-a reîntors acasă, a aflat despre adopţia copilului său şi a înaintat în instanţa de
judecată Briceni o cerere despre declararea adopţiei nule, motivînd faptul că consimţămîntul
pentru adopţie nu este scris de el şi nici oral el nu şi-a exprimat acordul ca copilul lui să fie
adoptat. Instanţa de judecată a constatat că consimţămîntul era scris de mama copilului (fosta
soţie), care lucra la direcţia asistenţă socială şi autentificat de şeful acestei direcţii. Ca rezultat a
fost luată hotărîrea despre declararea adopţiei nule.

În cazul existenţei temeiurilor pentru

declararea adopţiei nule, instanţa de judecată întotdeauna va declara adopţia nulă, deoarece este
clar că scopul adopţiei, interesul superior al copilului, nu poate fi atins;
b) adopţia s-a încuviinţat fără consimţămîntul părinţilor biologici ai copilului sau al
soţului adoptatorului, dacă acest consimţămînt era obligatoriu conform legii;
c) adopţia a fost încuviinţată cu încălcarea condiţiilor de fond sau de procedură stabilite
de legislaţie;
d) adopţia a fost solicitată şi încuviinţată fără intenţia de a produce efecte juridice
caracteristice acestei forme legale de protecţie a copilului (adopţie fictivă). Adopţia fictivă
înseamnă că ea s-a produs nu pentru satisfacerea interesului minorului – de a-i oferi o familie, ci
pentru obţinerea unor scopuri străine, fără intenţia de a educa un copil. Aceste scopuri pot fi de
diferit ordin, spre exemplu primirea ori îmbunătăţirea spaţiului locativ, obţinerea unor avantaje
pentru familiile care au copii, precum şi atunci cînd se presupune primirea unor avantaje
materiale sau foloase de alt ordin.
Declararea adopţiei nule se face pe cale judecătorească la cererea autorităţii tutelare, a
procurorului, a părinţilor biologici sau adoptivi, cît şi a copilului adoptat care a împlinit vîrsta de
14 ani.
La pregătirea dosarului pentru dezbaterile judiciare este necesar de a atrage în judecarea
cauzei autoritatea tutelară, care să prezinte actul de cercetare ce elucidează nu numai
circumstanţele constatate, dar şi opinia autorităţii tutelare, vizînd problema despre declararea
adopţiei nule. Instanţele judecătoreşti vor examina minuţios toate probele din dosar, inclusiv
actul cercetării.
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La declararea nulităţii adopţiei, instanţa de judecată va ţine cont şi de interesul superior al
copilului. Instanţa poate respinge cererea privind nulitatea adopţiei dacă va constata că
menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat.
Hotărîrea instanţei de judecată despre declararea adopţiei nule rămasă definitivă este
trimisă la organele de înregistrare a actelor de stare civilă de la locul unde a fost înregistrată
adopţia.
Adopţia declarată nulă produce efecte juridice din momentul când hotărîrea instanţei de
judecată privind nulitatea adopţiei a rămas definitivă. Aşadar, se recunoaşte că între adoptator,
rudele lui şi cel adoptat nu mai există nici un fel de drepturi şi obligaţii şi se restabilesc toate
drepturile şi obligaţiile copilului faţă de părinţii săi fireşti şi rudele de provenienţă.
§ 19. Repararea prejudiciului moral (V.Nagacevschi, O.Cazac)

1. Introducere
Capătul de cerere privind repararea prejudiciului moral prin plata unei despăgubiri 553 este
unul tot mai frecvent înaintat de reclamanţi în procesul civil şi de către părţile vătămate în
procesul penal, iar sumele pe care ei le cer cresc. Dacă la punerea în aplicare a noului Cod civil
în anul 2003 instanţele erau convinse că de prejudiciu moral pot suferi doar persoanele fizice, de
câţiva ani deja şi persoanele juridice solicită şi primesc despăgubiri pentru prejudiciul lor moral
în temeiul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
(Convenţia europeană), inclusiv a practicii Curţi Europene a Drepturilor Omului (CtEDO sau
Curtea), precum şi a legilor speciale.
Repararea prejudiciului moral ridică numeroase dificultăţi care reies din:
dorinţa de a evita riscul pretenţiilor imaginare sau frauduloase. Unul din rolul instanţei
este de a respinge şi de a descuraja acţiunile judiciare pur speculative, bazate pe un soi de şantaj
al pretinsei victime cu cheltuielile judiciare şi incertitudinea procesului;
un probatoriu lipsit de reguli stricte şi subiectivismul inerent evaluării mărimii
despăgubirilor;
sarcina de a oferi satisfacţie echitabilă reclamantului, dar fără a sărăci în mod nejustificat
pârâtul;
necesitatea respectării principiului tratamentului egal, care cheamă la evitarea variaţiilor
nejustificate în suma despăgubirilor atunci când gravitatea faptei este aceeaşi în mai multe cauze

553

Precizări terminologice: prin termenul "despăgubiri" vom avea în vedere despăgubiri băneşti plătite de făptuitor victimei prejudiciului
moral. Vom evita termenul de "daună morală" întrucât legislaţia Republicii Moldova nu operează cu el, şi vom folosi "prejudiciu moral". Tot
aşa, termenul "despăgubiri morale" nu este exact. Despăgubirile sunt esenţialmente băneşti, ele se pot plăti pentru un prejudiciu moral suferit.
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similare (principiul justiţiei orizontale), dar şi diferenţierea mărimii despăgubirii dintre mai
multe cauze potrivit gravităţii şi duratei faptei (principiul justiţiei verticale)554.
Participanţii la proces şi judecătorul trebuie să fie absolut conştienţi că este mai uşor de a
repara prejudiciul cauzat proprietăţii (suma fiind calculată prin referinţă la costul reparării ori
cumpărării unui substitut) decât de a fixa o sumă pentru vătămarea sănătăţii, defăimare,
încălcarea vieţii private ori concediere ilegală.
Nu este scopul prezentei lucrări de a examina avantajele şi dezavantajele reparării
prejudiciului moral prin plata unei echivalent bănesc, a despăgubirilor. Codul civil a tranşat clar
această chestiune în art. 616 şi 1422 stabilind regula că pentru un prejudiciu nepatrimonial se pot
cere despăgubiri în bani în cazurile prevăzute de lege.
Sistemul Codului civil se bazează pe principiul general al repunerii victimei în situaţia în
care era înainte de săvârşirea faptei (repararea în natură a prejudiciului). Astfel, de principiu,
despăgubirile au ca scop restabilirea status quo ante. Spre deosebire de prejudiciul patrimonial,
este de natura prejudiciului nepatrimonial că repunerea în situaţia anterioară nu poate fi realizată
cu adevărat. Într-adevăr, banii se acordă fiindcă vor îndeplini o funcţie utilă de a acoperi, în
unicul mod posibil, ceea ce s-a făcut, acceptând, evident, că ceea ce s-a pierdut nu poate fi
înlocuit nicicum. Astfel, are loc nu o înlăturare a prejudiciului nepatrimonial ca atare, ci o
compensare a sa, prin echivalent bănesc (pretium doloris).
Chiar dacă banii se plătesc pentru lezarea unor valori nepatrimoniale (viaţa, sănătatea,
libertatea, onoarea, demnitatea, viaţa privată etc.), nu există aici nicio contradicţie. Din contra,
protecţia juridică a acestor valori ar fi ineficientă şi iluzorie fără a se recunoaşte o acţiune în
despăgubire ataşată dreptului nepatrimonial încălcat. Banii procură atenţie umană suplimentară.
Codul civil a adoptat concepţia germană de a ignora dacă natura răspunderii este una
contractuală sau delictuală555. Această discuţie a fost lăsată pentru doctrinari, statuându-se o
normă juridică clară că victimele care au suferit prejudiciu moral pot cere despăgubiri atât în
context contractual cât şi extracontractual.
Judecătorul nu ar trebui să-şi facă falsa impresie că, în litigiile care au repararea
prejudiciului moral ca un capăt de cerere, unicul rol al instanţei este să facă dreptate prin a
determina o sumă şi a dispune plata ei către victimă. Respectivele litigii ridică numeroase
probleme preliminare de drept, cum ar fi: în care cazuri de faptă ilicită legea admite repararea
prin despăgubire, care este prescripţia în asemenea acţiuni, se admite oare succesiunea în
drepturi în asemenea acţiuni, care este taxa de stat, în ce mod va fi plătită despăgubirea.
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Giovanni Comande, Towards a Global Model for Adjudicating Personal Injury Damages: Bridging Europe and the United States // Temp.
Int'l & Comp. L.J. 241 (2005), p. 280.
555
Basil Markesinis, Michael Coester, Guido Alpa, Augustus Ullstein, Compensation for Personal Injury in English, German and Italian Law. A
Comparative Outline, Cambridge University Press, New York, 2005, p. 60.
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2. Componentele prejudiciului moral
Art. 1422 din Codul civil defineşte prejudiciul moral prin conceptul de suferinţe, care pot
fi:
• fizice - durere a corpului ori a unui organ, pe plan medical manifestate adesea printr-o
boală ori altă condiţie medicală adversă; şi
• psihice - retrăiri emotiv-volitive ale omului manifestate prin sentimente de umilire,
iritaţie, apăsare, ură, ruşine, disperare, disconfort etc.556
Critica acestei abordări a Codului civil este că, în doctrina contemporană, prejudiciul
nepatrimonial, depăşeşte suferinţele. Or, simpla pierdere a unui organ ori limitarea funcţiei sale,
chiar dacă s-a produs fără durere şi ulterior nu este însoţită de durere, tot trebuie despăgubită. Iar
în ajutor ne vine art. 616 al Codului civil (inspirat din §253 al Codului civil german).
În acest sens, în dreptul german, italian, englez etc. prejudiciul nepatrimonial tradiţional
se clasifică în prejudiciu biologic şi prejudiciul sferei morale. Prejudiciul biologic (danno
biologico) semnifică vătămarea sănătăţii persoanei privita prin ea însăşi, ca un interes legitim
protejat de lege şi care, dacă este afectată, merită despăgubire în bani. Aşadar, despăgubirea
pentru prejudiciul biologic nu reflectă un preţ al suferinţelor persoanei în legătură cu, de
exemplu, pierderea unui picior, ci reflectă "preţul" piciorului în sine. Chiar dacă piciorul este de
nepreţuit şi majoritatea nu ar accepta pierderea lui pentru niciun preţ din lume, aceasta nu
înseamnă că el este lipsit de valoare şi trebuie evaluat la zero lei557.
După cum vom arăta, prejudiciul biologic în multe state europene se calculează prin sine
conform tabelelor de tarife, care diferă de la instanţă la instanţă, şi care se bazează pe practica
anterioară a acelor instanţe, gradul de invaliditate şi vârsta victimei.
Suferinţele pure, fără a afecta corpul uman, nu constituie prejudiciu biologic, ci
prejudiciul sferei morale (pain and suffering, danno morale). Ele reflectă suferinţele legate de
vătămările corporale (dar nu vătămarea în sine), legate de privarea de libertate, defăimare,
încălcarea vieţii private, abuzul de numele persoanei, preluarea imaginii persoanei şi altele. Se
recunoaşte că ele nu sunt calculabile obiectiv, ci se estimează luând în cont circumstanţele
cauzei, pe baza principiilor echităţii. În Italia s-a constatat că suma totală plătită sub acest capăt
de cerere în practică ajunge la 50% din suma acordată cu titlu de prejudiciu biologic.
Evaluarea discreţionară inerentă metodei echităţii nu se poate transforma însă într-o
cuantificare arbitrară. Astfel, instanţele din aceste state europene sunt chemate să justifice, cu
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Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда. М.: Юстицинформ, 2009, p. 10.
Basil Markesinis ş.a., op. cit., p. 86.
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argumente logice, modul în care au ajuns la suma respectivă a despăgubirii, întrucât nu se
permite să îmbogăţim victima pe cheltuiala făptuitorului.
În fine, victima unei suferinţe nelegate de vătămarea corporală (defăimare, invazia vieţii
private, concedierea ilegală a salariatului, consumatorul drepturile căruia se încalcă) nu are
suferinţe fizice, ci doar suferinţe psihice. Putem însă accepta evoluţia în care, în rezultatul
acestor suferinţe psihice, victima a dezvoltat o boală sau o altă condiţie medicală, şi în acest caz
ea poate invoca un nou capăt de cerere privind vătămarea sănătăţii, cu condiţia demonstrării
legăturii cauzale.
În acelaşi sens doctrina rusă constată că noţiunea de "prejudiciu moral" nu coincide după
conţinutul său cu conceptul de "prejudiciu corporal". Prejudiciul corporal ori vătămarea
corporală constituie o daună fizică şi, în acelaşi timp, nepatrimonială.

El reprezintă orice

schimbări negative în organismul persoanei, care contravin funcţionării sale biologice
armonioase, normale, sau, din punct de vedere medical, de desfăşurare normală a proceselor în
organismul uman. Aceste modificări, la rândul lor, duc sau pot duce la schimbări negative în
starea psihică sau ale patrimoniului persoanei. Schimbările negative în sfera psihică a persoanei
se pot manifesta prin suferinţe fizice şi psihice (prejudiciu moral), iar schimbările negative în
patrimoniul persoanei - cheltuielile ocazionate cu corectarea sau compensarea funcţională a
deficienţelor din organismul victimei şi pierderea venitului (prejudiciul patrimonial)558.
Potrivit Rezoluţiei Consiliului Europei nr. (75) 7 relativă la repararea prejudiciului în caz
de leziuni corporale şi de deces559, victima trebuie despăgubită pentru prejudiciul estetic, durerile
fizice şi suferinţele psihice. Acestea din urmă includ în ceea ce ţine de victimă diferite dereglări
şi neplăceri cum ar fi bolile, insomniile, sentimentul de inferioritate, diminuarea plăcerilor vieţii
cauzate în special de imposibilitate de a se angaja în anumite activităţi de agrement (Principiul
11).
Astfel, o componentă tot mai des invocată a prejudiciului moral este prejudiciul de
agrement, privită ca o modificare esenţială a capacităţii de a se bucura de viaţă, fiind diferită de
capacitatea de muncă şi de suferinţele legate direct de vătămare. Pentru a demonstra prejudiciul
de agrement este suficient de a demonstra modul de viaţă anterior al victimei şi modul în care
vătămarea l-a afectat560. Este important să se constate ce anume s-a pierdut. Toate circumstanţele
individuale ale persoanei vătămate trebuie luate în cont. Printre ele includem vârsta, stilul de
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Кузнецова О.В., op. cit., p. 9. În acest context specialistul rus Erdelesvsckii (Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ
и комментарий законодательства и судебной практики. М: Волтерс Клувер, 2004, p. 19), propune modificarea Codului civil al Federaţiei
Ruse prin schimbarea termenului "prejudiciu moral" cu cel de "prejudiciu psihic".
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Rezoluţia Consiliului Europei nr. (75) 7 relativă la repararea prejudiciului în caz de leziuni corporale şi de deces (adoptată de către Comitetul
de Miniştri la 14 martie 1975, la a 243-a reuniunea a Delegaţilor Miniştrilor)
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Giovanni Comande, op. cit., p. 271.
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viaţă, speranţele şi aşteptările, precum şi dezabilităţile pe care le avea înainte de accident. Astfel,
o persoană atletică, în formă, activă care, ca urmare a vătămării nu poate participa întru-un
sport sau ieşiri la natură sau care nu se mai poate juca cu copiii săi în modul în care o
făcea anterior, a pierdut mai mult decât un vârstnic de 70 de ani care duce un mod sedentar de
viaţă.
Alte lipsuri care se includ în acest capăt de cerere sunt: lipsirea de unul din cele cinci
simţuri; tulburarea vieţii sexuale; diminuarea şanselor de a se căsători (independent de
prejudiciul patrimonial rezultat din ruperea unei căsătorii planificate); o vacanţă eşuată;
incapacitatea de a se juca cu copiii etc561.
În Statele Unite ale Americii, care are un sistem de drept care este renumit pentru sumele
mari acordate şi cazurile anecdotice răsunătoare, salariaţii concediaţi ilegal invocă deseori
prejudiciul moral sub forma problemelor generate de stres: lipsa somnului, activitate fizică
scăzută, libido scăzut, creşterea greutăţii, comportament sfidător cu colegii de birou, efecte
secundare ale medicamentelor antidepresive, abuz fizic şi verbal al soţiei şi copilului, lipsa
oportunităţilor educaţionale pentru copil, pierderea bucuriei vieţii, prejudiciu reputaţiei la locul
de muncă şi reputaţiei în comunitate şi viaţa personală562. Cerinţele reclamantului pentru
repararea prejudiciului bazat pe pierderea oportunităţii şi lezarea carierei sale sunt considerate de
regulă "prea speculative" din cauza multor variabile nelegate de fapta dăunătoare, care afectează
natura oportunităţilor şi cursul carierei.
Instanţele americane solicită declaraţii de la membrii familiei, prieteni, medici de familie
şi alţi îngrijitori care ar putea descrie manifestările sau consecinţele fizice ale stresului
emoţional, inclusiv insomnia, anxietatea, stresul, depresia, dificultăţile maritale, umilirea,
pierderea respectului de sine, oboseala excesivă sau o cădere nervoasă563.
Faptul că persoana se află în stare de inconştienţă (de exemplu, se află în comă) nu
elimină faptul lipsirii de experienţele ordinare ale vieţii şi bucuria vieţii, care constituie rezultatul
inevitabil al unor vătămări corporale.
Distincţia între despăgubirile pentru durere şi suferinţă şi despăgubirile pentru pierderea
de agrement constă în aceea că primele depind de trăirile personale ale victimei, de capacitatea ei
de a suferi. Însă cele din urmă se acordă pentru faptul lipsei – o lipsă substanţială, indiferent că
reclamantul o cunoaşte sau nu564.
Ca şi în cazul prejudiciului biologic, avantajul prejudiciului de agrement, este că el este
mai obiectiv decât simplele retrăiri, şi este susceptibil de probaţiune.
561
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În funcţie de durata prejudiciului, dreptul german clasifică tipurile de prejudiciu în
prejudiciu unic şi prejudiciu continuu. Doar primul se despăgubeşte printr-o sumă globală, în
timp ce pentru al doilea se stabileşte principiul plăţilor periodice565.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a stabilit unele principii de ordin
general aplicabile cu privire la acest prejudiciu, care în concepţia Curţii reprezintă repararea
„stărilor de nelinişte, de disconfort şi de incertitudine ce rezultă din acea încălcare”
(Comingersoll S.A. c. Portugaliei, § 29, cererea nr. 35382/97, CEDO 2000-IV) ori „a
sentimentelor de neputinţă şi de frustrare” generate de deposedarea ilegală a reclamantului de un
bun (Scordino c. Italiei (Nr. 3), § 42, cererea nr. 43662/98, CEDO 2000-IV).
Odată ce prejudiciul este suferit din cauza unei fapte recunoscute de lege ca una care
îndreptăţeşte la repararea prejudiciului, ţine de libertatea reclamantului să scoată în evidenţă
toate capetele de prejudiciu, adică toate formele în care el a suferit din punct de vedere fizic şi
psihic (inclusiv, scăderea şansei de căsătorie, scăderea speranţei de viaţă, diminuarea dorinţei
sexuale, dispariţia încrederii în stat şi instituţiile statului, dezamăgire, frică etc.). Abia aici
intervine discreţia instanţei în seriozitatea fiecărui capăt de suferinţă şi cuantificarea lui ori
acordarea unei sumei globale.
În concluzie, se recunoaşte că dezvoltarea unui sistem de răspundere delictuală duce, la o
etapă avansată, la diferenţierea dintre diferite capete de prejudicii nepatrimoniale (morale) şi este
sarcina justiţiabililor şi a instanţelor să identifice fiecare capăt de prejudiciu moral în încercarea
de a obiectiviza calculul despăgubirilor şi, în final, a oferi justiţiabililor o percepţie de justiţie.
Delimitarea de prejudiciul patrimonial
Este un principiu clar al Codului civil că prejudiciul moral se determină indiferent de
mărimea prejudiciului patrimonial, format din dauna reală şi profitul ratat, cauzat prin aceeaşi
faptă.

Astfel, vătămarea corporală este o faptă ilicită care provoacă următoarele tipuri de

prejudiciu:
• prejudiciu biologic – dauna fizică/mecanică asupra corpului, care poate consta în lipsirea
de un organ, limitarea funcţiei sale, lăsarea unor urme pe corp);
• suferinţa fizică – durerea simţită de victimă (poate fi exclusă dacă se afla în stare de
inconştienţă, de exemplu, fiind sub anestezie);
• suferinţe psihice – retrăirile interne ale victimei ocazionată de această daună fizică;
• prejudiciul patrimonial format din dauna reală (cheltuielile de tratament, proteze, aditivi
alimentari, adică cheltuielile pentru recuperarea condiţiei fizice anterioare şi reformarea modului
de viaţă pentru a se bucura de plăcerile vieţii cum o făcea anterior vătămării) şi venitul ratat
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(diminuarea veniturilor proporţional diminuării capacităţii de muncă; pierzând locul de muncă,
victima pierde venitul pe care l-ar fi realizat dacă sănătatea nu i-ar fi fost vătămată).
Există cazuri însă când delimitarea prejudiciului moral de cel patrimonial nu este atât de
evidentă.Deseori, în cazurile de reparare a prejudiciului moral părinţilor pentru decesul copilului,
reclamantul invocă, ca un capăt de cerere separat, susţinerea financiară şi morală pe care ar fi
obţinut-o de la copil dacă acesta nu deceda sau nu era lipsit de capacitate de muncă. Instanţa ar
trebui să recunoască suferinţele prin pierderea sprijinului moral (care se vor despăgubi tot mai
puţin pe măsură ce reclamantul este mai în vârstă), însă în partea în care se referă la susţinerea
financiară, instanţa va aprecia acest capăt de cerere ca repararea prejudiciului patrimonial, şi va
aplica condiţiile expuse în art. 1419 al Codului civil.
3. Condiţiile apariţiei răspunderii pentru prejudiciul moral
Deşi persoana trece prin suferinţe în multe situaţii din viaţă, inclusiv în cazul faptelor
ilicite la care este expusă, aceasta încă nu o îndreptăţeşte să solicite despăgubiri. Persoana o
poate cere doar în cazurile prevăzute de lege şi în condiţiile legale privind răspunderea566.
Pentru a admite acţiunea în despăgubirea prejudiciului moral, trebuie întrunite
următoarele condiţii:
1) suportarea unui prejudiciu moral
Din păcate nu există un aparat electronic care ar determina intensitatea suferinţelor, mai
ales după ce ele au avut intensitate maximă. Însă este cert că echitatea cere ca suferinţele mai
mari să fie despăgubite mai mult decât suferinţele reduse567. În ceea ce ţine de suferinţe, instanţa
în fiecare caz trebuie să aprecieze sinceritatea suferinţelor şi să audieze victima.
Totuşi, anumite prejudicii nepatrimoniale pot lua o formă obiectivă, pentru care pot fi
produse probe. În cazul vătămării corporale, se va prezenta raportul de expertiză medico-legală;
certificatele medicale care confirmă boala şi cauza bolii; rezultatele investigaţiilor medicale;
opiniile medicilor privind tratamentul care victima ar trebui să-l urmeze.
În doctrina rusa, specialistul în materie de prejudiciu moral Erdelevskii a propus
instituirea unei prezumţii a prejudiciului moral, în sensul că orice persoană fizică în raport cu
care s-a săvârşit o faptă ilicită se prezumă că are o suferinţă morală. Pe lângă faptul că această
prezumţie contravine normelor de probaţiune din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova, ea nu oferă un ajutor real judecătorului, fiindcă sarcina instanţei rămâne să cuantifice
mărimea în echivalent bănesc.

566
567

Кузнецова О.В., op. cit., p. 15.
Ibidem, p. 58.
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Mai obiectivă ne pare abordarea practicilor europene: în caz de vătămare corporală
instanţa acordă despăgubiri automat, în baza tabelului, conform actelor medicale care descriu
vătămarea. Însă pentru suferinţele psihice, pe care instanţa nu le poate cuantifica direct din
probe, instanţa se va baza pe descrierea retrăirilor, alte probe ale reclamantului şi, în final, pe
discreţia sa judiciară.
Un alt aspect important este că o condiţie a suferinţelor psihice este conştientizarea lor de
către victimă568. Dacă victima este alienată mental, şi ea a fost defăimată, deşi fapta este
reprobabilă moral, nu se poate demonstra că victima chiar a suferit. Dacă însă victima alienată
mental a suferit o vătămare corporală, instanţa va putea să cuantifice, obiectiv, ce lezări fizice a
avut.
Din cauza dificultăţilor probatorii inerente procesului de determinare a suferinţelor, în
proces se cheamă şi martori, cum ar fi rudele apropiate, colegii de serviciu, care cunosc
reclamantul bine, comunică cu el şi pot mărturisi cum el a suferit şi care au fost schimbările
survenite în modul său de viaţă. La demonstrarea suferinţelor fizice se poate chema medicul de
familie al victimei şi medicul care l-a tratat de vătămarea corporală care face obiectul litigiului.
Deseori instanţele naţionale acordă despăgubiri simbolice, invocând faptul că reclamantul
nu a prezentat probe. În Cernenchii v. Cuşnir (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din
29.06.2011, dos.nr.2ra-1248-11), aceasta a fost motivarea instanţei de recurs pentru a acorda
doar suma de 300 lei (s-au cerut 12.000 lei) pentru lezarea onoarei şi demnităţii în cadrul
examinări unei pricini civile.
În Tacu v. Anisov (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 05.10.2011, dos.nr.2ra1382-11), victima a suferit leziuni corporale uşoare cu dereglarea sănătăţii de scurtă durată, se
plângea de suferinţe fizice îndelungate, pierderea memoriei şi vederii, pierderea somnului, care
au fost condiţionate şi de alte traume cranio-cerebrale pe care le-a avut. Totuşi, a primit doar
1.500 lei (cerut 15.000 lei) fiindcă victima "nu a confirmat prin probe incontestabile şi pertinente
circumstanţele pe care le invocă, argumentele în acest sens având un caracter declarativ.”
În procesul judiciar american reclamantului i se cere să prezinte: declaraţie personală
scrisă, sub jurământ, în care descrie totalitatea suferinţelor îndurate ca rezultat al discriminării
suferite la birou. De asemenea prezintă declaraţii ale cinci colegi de birou care descriu suferinţele
reclamantului legate de lezarea drepturilor sale; declaraţie de la soţia reclamantului prin care
coroborează declaraţiile acestuia; scrisoare de la un psiholog clinic care pune diagnosticul
depresiei sale şi recomandă medicamente antidepresive.
2) fapta ilicită recunoscută de lege ca fiind una care atrage despăgubirea prejudiciului
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Ibidem, p. 15.
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Principiul Codului civil (art. 616 şi 1422) este că instanţa de judecată are dreptul să
decidă plata despăgubirilor pentru repararea prejudiciului moral doar în cazurile expres
prevăzute de lege. Actele normative subordonate legii nu pot introduce cazuri noi.
Autorii doresc să evidenţiere următoarele cazuri când victimei îi este deschisă o acţiune
în despăgubirea prejudiciului moral:
1) încălcarea drepturilor personale nepatrimoniale (art. 1422 Cod civil)
Drepturile civile personale nepatrimoniale, adică dreptul care nu are conţinut economic şi
este indispensabil legat de persoană, sunt prevăzute de Constituţie şi Convenţia europeană prin
prisma practicii CtEDO, precum şi de alte legi speciale, şi pot fi clasificate în următoarele
categorii:
a) drepturi care privesc existenţa şi integritatea persoanei: dreptul la viaţă, la sănătate, la
integritate fizică şi psihică (inclusiv a eredităţii), la onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională,
dreptul la inviolabilitatea domiciliului, la secretul corespondenţei, la secret medical; dreptul la
libera circulaţie;
b) drepturi îndreptate spre individualizarea persoanei: dreptul la nume, la domiciliu, la
reşedinţă, la stare civilă – pentru persoana fizică; dreptul la denumire, la sediu – pentru persoana
juridică; dreptul la propria imagine569; dreptul la protecţia datelor cu caracter personal (aşa cum
este recunoscut şi reglementat prin Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133
din 08.07.2011);
c) drepturile morale decurgând din creaţia intelectuală: în cazul dreptului asupra operelor:
dreptul la paternitate, dreptul autorului la nume; dreptul la respectarea integrităţii operei; dreptul
la divulgarea operei; dreptul la retractarea operei; dreptul de autor al invenţiei; drepturile morale
ale interpretului);
d) drepturile nepatrimoniale aferente relaţiilor de familie – dreptul la viaţă intimă,
familială şi privată, dreptul la căsătorie, dreptul la egalitate în drepturi a soţilor în familie, dreptul
la sprijin reciproc moral, dreptul la fidelitate conjugală, dreptul la educarea copilului, dreptul de
vizită a copilului de către părinţi şi bunici, dreptul la neamestecul deliberat în relaţiile familiale;
e) libertăţile fundamentale ale omului – libertatea conştiinţei, libertatea opiniei şi
exprimării, libertatea creaţiei, libera circulaţie, libertatea întrunirilor, libertate de asociere,
libertatea de a-şi determina orientarea sexuală.

569

Dreptul la propria imagine constă în prerogativa persoanei de a se opune publicării propriei imagini în absenţa consimţământului în acest sens.
Acest drept rezultă din dreptul la viaţă privată, intimă şi familială. El este recunoscut de art. 8 al Convenţiei europene. A se vedea în acest sens
practica CtEDO: Hotărârea Gurgenidze v. Georgia (cererea nr.71678/01, hotărârea din 17.10.2006), Hotărârea Sciacca v. Italia (cererea
nr.50774/99, hotărârea din 11.01.2005), Hotărârea Von Hannover v. Germania (cererea nr.59320/00, hotărârea din 24.06.2004). Pentru anumite
situaţii el este recunoscut expres în legislaţia internă prin: (1) art. 9 alin.(1) lit. c) din Lege cu privire la publicitate, nr. 1227/27.06.1997; (2) art.
13 din Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, nr. 263/27.10.2005; (3) Codul de conduită al radiodifuzorilor (Decizia
Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 127 din 26.12.2007).
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În aceste cazuri, legea nu trebuie să prevadă expres că prejudiciul moral urmează a fi
despăgubit, ci este suficient legea să recunoască existenţa unui drept personal nepatrimonial ca
atare.
În fine, unele legi speciale prevăd un cadru normativ mai detaliat de reparare a
prejudiciului moral cauzat drepturilor personale nepatrimoniale, şi anume: Legea cu privire la
libertatea de exprimare, nr. 64 din 23.04.2010; Legea cu privire la asigurarea egalităţii, nr. 121
din 25.05.2012 (art. 18); Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr. 45
din 01.03.2007;
2) încălcarea drepturilor unei persoanei fizice sau juridice:
a) printr-un act administrativ ilegal sau nesoluţionarea în termen legal a unei cereri de
către o autoritate publică sau de către o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul ei, conform
art. 25 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000.
Contradictoriu, art. 1404 alin.(2) al Codului civil rezervă dreptul la despăgubiri pentru prejudiciu
moral doar persoanelor fizice. Aplicând principiile Convenţiei Europene, instanţele naţionale
ignoră această limitare a Codului civil.
Acest temei a fost interpretat extensiv în Pvalatii v. Primăria mun. Chişinău (hotărârea
Col. civ., com., cont. adm. lărg. CSJ din 18.04.2012, dos. nr. 2ra-653-12), unde pe temeiul art.
1404 alin.(4) Cod civil, proprietarul unui automobil peste care a căzut un copac a primit cu titlu
de prejudiciu moral 2.000 lei (s-a cerut 200.000 lei).
b) prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor
judecătoreşti, prevăzute la art. 6 din Legea nr.1545 din 25.02.1998; precum şi prin efectuarea
unei măsurii speciale de investigaţie prin încălcarea Legii privind activitatea specială de
investigaţii, nr. 59/29.03.2012 (art. 4 alin.(2));
c) prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti (Legea nr. 87 din 21.04.2011);
d) prin efectuarea de către un organ de stat a unui control al cărui rezultate au fost
declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule (art. 31 alin.(4) din Legea
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, nr. 131/08.06.2012);
3) încălcarea de către angajator a obligaţiilor de muncă sau privarea ilegală de
posibilitatea de a munci (art. 329 şi 330 din Codul muncii). Art. 271 alin.(1) al Codului muncii
poate servi ca temei de reparare de către salariat a prejudiciului moral cauzat angajatorului.
În Foalea v. SA Scana (hotărârea Col. civ., com., cont. adm. CSJ din 14.06.2012, dos. nr.
2ra-1414-12), instanţa de recurs greşit a concluzionat că neachitarea salariului şi a restanţelor nu
deschide calea unei acţiuni în repararea prejudiciului moral, susţinând că doar încălcarea art. 9,
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10 şi 90 al Codului muncii deschid o asemenea acţiune. Aprecierea este aşadar criticabilă
fiindcă ignoră art. 329 şi 330 alin.(1) lit. e) ale Codului muncii.
4) săvârşirea unei infracţiuni (art. 219 alin.(2) pct.(4) din Codul de procedură penală);
5) încălcarea de către producător, vânzător, prestator prin a drepturilor consumatorului,
prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor (Legea nr. 105/13.03.2003), precum şi de
alte acte normative. S-a opinat că, dacă contractul este între două persoane fizice, niciuna
neavând statutul de agent economic, Legea privind protecţia consumatorilor nu se aplică şi nici
dreptul de despăgubire a prejudiciului moral pe temeiul calităţii de consumator570.
6) încălcarea drepturilor patrimoniale (economice) ale autorului şi interpretului (art. 63
alin. (4) din Legea nr. 139/02.07.2010), al titularului brevetului de invenţie (art. 84 alin.(1) din
Legea nr. 50/07.03.2008), al titularului mărcii (art. 72 alin.(1) din Legea nr. 38/29.02.2008),
dreptului asupra desenului sau modelului industrial (art. 68 alin.(1) din Legea nr.
161/12.07.2007), dreptului titularului brevetului de protecţie a soiului de plante (art. 82 alin.(1)
din Legea nr. 39/29.02.2008);
7) prin acţiunile de concurenţă neloială dintre concurenţi (art. 80 alin.(3) din Legea
concurenţei, nr. 183/11.07.2012).
Această listă de cazuri va evalua pe măsura evoluţiei legislaţiei interne şi a practicii
CtEDO.
Ca şi volum, constatăm că de fapt, mai multe sunt cazurile când prejudiciul moral se va
despăgubi, decât atunci când instanţa va refuza despăgubirea din motiv că acest drept nu este
expres prevăzut de lege pentru situaţia concretă a reclamantului. Care atunci este necesitatea
acestei reguli? În primul rând, instanţa va efectua o analiză mult mai minuţioasă a îndreptăţirii
reclamantului la despăgubiri pentru prejudiciu moral. În al doilea rând, instanţa nu va admite
repararea prejudiciul moral doar de aceea că el a fost suferit, ci va dispune repararea lui numai
dacă i-a fost demonstrat că fapta cauzatoare de asemenea prejudiciu este recunoscută de lege ca
una care îndreptăţeşte la repararea prejudiciului.
Privind din perspectivă inversă, putem conchide că nu se va despăgubi prejudiciul moral
a) drepturi, încălcarea cărora nu atrage repararea prejudiciului moral suferit. De ex.,
inundarea apartamentului de către vecin (a se vedea cauzele Cicanci v. Gangureanu (hotărârea
Col. civ. cont. adm. CSJ din 29.03.2012, dos. nr. 2ra-876-12); Frolova v. Krijevschi (hotărârea
Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 06.04.2011, dos. nr. 2ra-366-11); Sîrbu v. Sadohin (hotărârea
Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 25.01.2012, dos. nr. 2ra-229-12).); încălcările atunci când

570

Кузнецова О.В. op. cit., p. 42. Concluzia este confirmată şi prin p. 41 al Hotărârii explicative a Plenului CSJ cu privire la practica aplicării
legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile (nr. 7 din 09.10.2006 // Buletinul CSJ nr.3/4, 2007).
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victima este o persoană juridică (cu unele excepţii indicate mai sus), inclusiv în raporturile
contractuale, cum ar fi cele comerciale.
În cauza Popa v. Guvernul RM (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 16.03.2011,
dos. nr. 2ra-758-11), victimei represiunilor politice i-a fost refuzată repararea prejudiciului
moral.
Menţionăm că, dacă victimei infracţiunii Codul de procedură penală îi recunoaşte
acţiunea în despăgubire, o prevedere similară lipseşte în Codul contravenţional în raport cu
victima contravenţiei. Astfel, victima contravenţiei va putea cere despăgubiri pentru prejudiciu
moral doar dacă demonstrează un alt temei de primire a despăgubirilor (de exemplu, vătămarea
sănătăţi, încălcându-se un drept personal nepatrimonial). Deteriorarea proprietăţii (şi suferinţele
asociate cu aceasta), fiind o atentare la un drept patrimonial, nu ar trebuie să deschidă calea unei
acţiuni în despăgubirea prejudiciului moral. Cu toate acestea, în Mihalachi v. Ciutac (hotărârea
Col. civ. cont. adm. CSJ din 13.09.2012, dos. nr. 2ra-1812-12), proprietarului automobilului
deteriorat printr-un accident rutier i s-au acordat despăgubiri relativ mari 5.000 lei (suma cerută).
Instanţa a constatat că victimei i s-au cauzat "suferinţe psihice şi fizice, stări de stres anxietate şi
insomnie”. Determinant a fost că "reclamantul a invocat că a fost extrem de îngrijorat de situaţia
creată şi, în special, de comportamentul pârâtului care cu un dispreţ total îl lua în derâdere,
propunându-i o sumă mizeră, care nicidecum nu acoperea prejudiciul cauzat." Credem că în
acest caz instanţa trebuia să refuze plata despăgubirii.
În mod similar, credem că în Tcaci v. SRL VitoriAsig (hotărârea Col. civ., com. cont.
adm. CSJ din 12.07.2012, dos. nr. 2ra-1529-12), instanţa greşit a acordat 20.000 lei (s-au cerut
70.000 lei) unui pensionar proprietar al casei lovite de un camion pe timp de noapte, întrucât în
speţă prejudiciul moral a rezultat din deteriorarea proprietăţii. Or, în speţă nu s-a ridicat
problema că victima ar fi fost vătămată ori s-ar fi îmbolnăvit de la suferinţele prin care a trecut.
În unele jurisdicţii, s-ar putea cere despăgubiri sub titlul de suferinţe legate de crearea unui
pericol pentru viaţă şi sănătate.
b) faptei care nu poate fi considerată ilicită. De exemplu, o sfadă între vecini, chiar dacă a
avut atac de cord; zgomotul făcut de vecini, sau plânsul copilului vecinului, cântatul la pian al
vecinului (dacă are loc în orele admise de Codul contravenţional).
3) legătura cauzala dintre faptă şi prejudiciu
Fără a examina regulile generale de determinare a legăturii cauzele, menţionăm că nu
sunt din oficiu lipsite de legătură cauzală consecinţele indirecte ale faptei care a cauzat suferinţe.
De exemplu, dacă în rezultatul defăimării persoana retrăieşte (suferinţe psihice) şi, în consecinţă,
are complicaţii cardiace (dureri fizice), instanţa va recunoaşte ambele aceste manifestaţii ca
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având legătură cauzală cu defăimarea571. Soluţia rămâne aceeaşi când vătămarea corporală atrage
retrăiri emoţionale la victimă.
În cazurile de malpraxis medical, demonstrarea legăturii cauzale între fapta ilegală şi
consecinţe este de o dificultate semnificativă. Este indispensabilă efectuarea unei expertize
medicale. Expertiza medicală doar va da o apreciere medicală, însă aprecierea juridică este
rezervată instanţei.
4) vinovăţia
În temeiul art. 1398 vinovăţia făptuitorului rămâne a fi o condiţie de admitere a acţiunii în
despăgubirea prejudiciului moral. Totuşi, vinovăţia făptuitorului nu este o condiţie a admiterii
acţiunii în despăgubire în cazurile de răspundere civilă obiectivă, cum ar fi cazul vătămării
corporale prin izvor de pericol sporit; act administrativ; erori judiciare; produse defectuoase;
nerespectarea termenului rezonabil la judecarea cauzei ori executarea hotărârii judecătoreşti etc.
În Ivanov v. ÎCS RED Union Fenosa SA (hotărârea Col. civ. cont. adm. CSJ din
15.04.2010, dos. nr. 2ra-789-10), victima unui incendiu în gospodăria sa cauzat de supratensiune
în reţea a primit 3.000 lei (s-au cerut 30.000 lei). În motivarea sa instanţa de recurs a reţinut că,
conform art. 1410 al Codului civil, energia electrică este un izvor de pericol sporit, iar
distribuitorul nu a demonstrat prin probe că prejudiciul rezultat din exploatarea izvorului de
pericol sporit se datora forţei majore sau intenţiei persoanei vătămate.
După cum vom examina, forma vinovăţiei atât a făptuitorului cât şi a victimei este
relevantă la determinarea sumei despăgubirii. Totodată, acţiunea în despăgubire pentru
defăimarea unei persoanei publice va fi admisă doar cu condiţia că s-a demonstrat reaua-credinţa
(art. 29 alin.(2), Legea privind libertatea de exprimare).
5) respectarea procedurii prealabile şi neexpirarea prescripţiei extinctive
Din toate cazurile prevăzute de lege de despăgubire a prejudiciului moral, la data
prezentei lucrări doar Legea privind libertatea de exprimare (art. 15 alin.(2)) impune victima să
depună o cerere prealabilă la făptuitor în termenul de prescripţie de 20 de zile de la data la care
victima a aflat sau trebuia să afle despre informaţia defăimătoare. La împlinirea unui an din ziua
defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de depunere a cererii prealabile.
O altă limitare originală a acestei legi este că capătul de cerere privind repararea prejudiciului
moral trebuie formulat la depunerea acţiunii principale contra defăimării; altfel, instanţa va
respinge capătul de cerere formulat ulterior în proces sau acţiunea în despăgubire depusă ulterior,
în alt proces.
În examinarea unei acţiuni care are ca şi capăt de cerere repararea prejudiciului moral
instanţa trebuie să pornească de la regula că prescripţia extinctivă se aplică doar la cererea
571

Кузнецова О.В., op. cit., p. 10.
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pârâtului. Dacă pârâtul a invocat o asemenea excepţie procesuală în cadrul procesului, atunci
instanţa va aplica regulile generale privind prescripţia:
a) acţiunile în repararea drepturilor personale nepatrimoniale sunt imprescriptibile (art.
280 Cod civil)
Există numeroase derogări de la regula dată:
1) acţiunea depusă pe temeiul lezării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale se
prescrie în termen de 30 de zile (art. 17 alin.(1), Legea privind libertatea de exprimare);
2) acţiunea în despăgubire depusă separat de acţiunea în anularea actului administrativ, se
prescrie în termen de 3 ani (art. 18 alin.(2), Legea contenciosului administrativ);
2) acţiunea depusă pe temeiul vătămării corporale ori altui prejudiciu cauzat sănătăţii este
imprescriptibilă, însă nu se ia în cont prejudiciul suferit cu mai mult de 3 ani înainte de data
depunerii acţiunii (art. 280 lit. c), Cod civil);
3) acţiunea salariatului bazată pe încălcarea unui drept nepatrimonial (cum ar fi
concedierea ilegală) se prescrie în termen de 3 luni (art. 355 alin.(1) lit. a), Codul muncii);
4) acţiunea bazată pe discriminare se prescrie în termen de 1 an (art. 20, Legea cu privire
la asigurarea egalităţii);
5) acţiunea bazată pe acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi
ale instanţelor judecătoreşti se depune în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului la
repararea prejudiciului (art.5 alin.(2), Legea nr. 1545/25.02.1998);
6) acţiunea bazată pe încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei se
prescrie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei procurorului de încetare a
urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală ori a actului judecătoresc de dispoziţie;
iar cea bazată pe încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti 6 luni de la încetarea procedurii de executare (art. 3, Legea nr. 87/21.04.2011).
b) acţiunile bazate pe încălcarea unui drept patrimonial se prescriu în termenul general de
trei ani (art. 267, 1424, 1430 Cod civil)
Există derogări şi de la regula dată:
1) acţiunea consumatorului se prescrie la expirarea duratei valabilitate ori de funcţionare
a produsului, ori, în lipsă, în 2 ani (art. 20 alin.(3), Legea privind protecţia consumatorului);
2) acţiunea consumatorului care are calitate de turist, se prescrie în termen de 6 luni din
ultima zi a călătoriei (art. 1141 alin.(2) Cod civil); în transporturi – 1 an sau 3 ani, în funcţie de
vinovăţia transportatorului (art. 1021 Cod civil);
3) acţiunea salariatului bazată pe încălcarea unui drept salarial (cum ar fi reţinerea
salariului) se prescrie în termen de 3 ani (art. 355 alin.(1) lit. b) Codul muncii).
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Cu titlu de regulă specială faţă de toate regulile de mai sus, acţiunea depusă de victima
infracţiunii rămâne a fi imprescriptibilă, indiferent că prin infracţiune s-a atentat la drept
personal nepatrimonial sau patrimonial (art. 220 alin.(4) Cod de procedură penală).
Considerente speciale privind statutul de victimă
Persoana juridică – victimă a prejudiciului moral?
Acţiunea în despăgubirea prejudiciului moral înaintată de o persoană juridică nu se
încadrează în sistemul de remedii juridice al Codului civil, care defineşte prejudiciul moral prin
conceptul de suferinţe ale persoanei (nu ale reprezentanţilor săi, cum este cazul unei persoanei
juridice)572. Există, totuşi, legi speciale care recunosc o asemenea acţiune în despăgubire
persoanelor juridice (Legea contenciosului administrativ; Legea privind libertatea de exprimare;
Legea privind activitatea specială de investigaţii; Legea privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător; Legea concurenţei; Legea nr.1545 din 25.02.1998, Legea nr. 87 din
21.04.2011). Pentru celelalte cazuri, practica CSJ confirmă că persoanele juridice pot solicita
despăgubiri pentru prejudiciul moral dacă demonstrează că dreptul încălcat este unul garantat de
CtEDO573. Practica CtEDO într-adevăr este bogată în cazuri de reparare a prejudiciului moral
persoanelor juridice574. O descriere amplă privind repararea daunelor morale cauzate persoanei
juridice este dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Comingersoll S.A. c.
Portugaliei (din 6 aprilie 2000).
În cauza Panilino SRL v. Consiliul raional Ialoveni (Decizia Col. econ. CSJ din
17.09.2010, dos. nr. 2rae-204-10) s-a decis că reclamantul are dreptul la o despăgubire a
prejudiciului moral de 5.000 pentru încălcarea dreptului de proprietate (s-au cerut 50.000 euro; în
fond acordat zero; în apel acordat 1.000 euro).
O dificultate separată este de a determina suferinţele persoanei juridice, care în mod
normal, nu ar trebui confundate cu suferinţele reprezentanţilor săi. Doar Legea privind libertatea
de exprimare prevede principiul că prejudiciul moral va fi determinat în funcţie de suferinţele
organului său de conducere.
În procedura de contencios administrativ deseori instanţa refuză voalat acordarea de
despăgubiri sub pretextul că constatarea încălcării este o satisfacţie echitabilă (de exemplu, în
Casa Ceaiului SRL v. Biroul Vamal Chişinău (hotărârea Col. civ., com., cont. adm. CSJ din
15.08.2012, dos. nr. 2ra-363-12)).
572

Poziţia în Federaţia Rusă este categorică în sensul în care persoana juridică nu poate avea suferinţe fizice sau psihice. Кузнецова О.В., op.
cit., p. 28.
573
Notă: În opinia co-autorului Octavian Cazac, mecanismul de protecţie al Convenţiei europene se bazează pe ideea de încălcare a Convenţiei
europene de către stat. Aşadar, dacă un SRL-făptuitor a încălcat un drept al SRL-victimă, iar instanţele judecătoreşti naţionale nu au restabilit
dreptul SRL-victimă, atunci CtEDO va obliga statul să plătească despăgubiri morale către SRL-victimă. Or, SRL-făptuitor nu a încălcat
Convenţia, ci încălcarea Convenţiei intervine ulterior când instanţele naţionale nu îl protejează pe SRL-victimă. De aceea credem că instanţele
naţionale ar trebui într-un mod restrictiv să aplice Convenţia europeană în partea acordării prejudiciului moral în cazurile în care legislaţia internă
nu recunoaşte o acţiune în despăgubirea prejudiciului moral (de exemplu, în cazul reclamantului persoană juridică).
574
A se vedea Афанасьев Д., Возмещение нематериального вреда юридическим лицам в практике Европейского Суда по правам
человека: основания и размеры выплат // Хозяйство и право, №9/2012, p. 44-57.
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Statutul de victimă al persoanelor apropriate victimei directe
Pentru instanţele englezeşti despăgubirea depinde esenţial dacă reclamantul a fost victima
primară sau secundară a accidentului. O victimă primară este cea care suferă un prejudiciu
psihiatric după ce a fost direct implicată într-un accident şi fie este nemijlocit vătămată corporal
sau se află în frica unei vătămări. O victimă secundară suferă prejudiciu psihic fiind martor la
accident care implică o altă persoană sau fiind informată despre un asemenea accident. În ceea ce
ţine de victima primară, este cert că victima vătămată corporal prin vinovăţia altuia este
îndreptăţită la despăgubiri atât pentru consecinţele fizice cât şi cele psihice ale accidentului575.
Problema adevărată apare atunci când reclamantul nu a fost vătămat el însuşi şi nici
măcar ameninţat. Victima a suferit o reacţie psihologică după ce a fost martor la un accident în
care altcineva este lipsit de viaţă sau vătămat ori în primejdie de deces ori vătămare, care nu se
mai materializează. A fi martor la un caz poate avea forma prezenţei la el, a-l vedea la televizor
sau de a auzi la radio, ori citi la ştiri.
În dreptul englez nu se acordă despăgubiri pentru deplângere sau retrăiri cauzate de
decesul unei persoane. Totuşi, se face distincţia între simpla retrăire şi o stare mai serioasă,
prelungită psihică care ar putea fi identificată cu ajutorul declaraţiilor unui expert medical.
Ştiinţa medicală recunoaşte condiţia numită "tulburare de stres posttraumatic", care ar putea
apărea ca urmare a unei reacţii violente sau neaşteptate legate de decesul unei rude sau prieten
apropiat576.
Condiţiile esenţiale înaintate sunt: 1) reclamantul să sufere de o boala sau condiţie
traumatizantă ca urmare a şocului aflării despre suferinţa prin care a trecut victima primară; şi 2)
relaţia sa cu victima primară era suficient de proximă.
În dreptul german, ruda trebuie să demonstreze o vătămare gravă pentru a învinge
principiul după care doar victima directă a făptuitorului este despăgubită. Testul pe care trebuie
să-l treacă situaţia rudei este de a demonstra că suferinţa psihică a avut efecte medicale şi a
necesitat tratament medical. Vătămarea rudei trebuie să depăşească gradul normal al suferinţelor
în cazul vătămării victimei. Doar rudele apropriate sau concubinul au acces la aceste despăgubiri.
În fine, vătămarea rudei trebuie să fie deosebit de gravă şi să depăşească riscurile generale ale
vieţii. Este cazul aşadar doar a decesului ori vătămării corporale grave. Cu cât mai severă este
vătămarea rudei, cu atât mai puţin importantă este circumstanţa prezenţei reclamantului la locul
şi timpul faptei577.
Principiul a fost confirmat şi în practica CtEDO. În hotărârea Grădinar v. Moldova
(hotărârea 8 aprilie 2008, cererea nr. 7170/02), §91, s-a reamintit că Curtea a respins, în mod
575

Basil Markesinis ş.a., op. cit., p. 52.
Ibidem, p. 51.
577
Ibidem, p. 82.
576
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sistematic, ca fiind inadmisibile ratione personae cererile depuse de rudele persoanelor decedate
în ceea ce priveşte pretinsele violări ale altor drepturi decât cele protejate prin articolele 2 şi 3 ale
Convenţiei578.
O soluţie similară se prezintă şi în jurisprudenţa instanţelor naţionale. În Iaţmirschi v.
Ţurcanu (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 20.05.2009, dos.nr.2ra-1099-09), s-a
recunoscut acţiunea în despăgubire a tatălui fiul căruia a decedat în accidentul rutier cauzat de
pârât (care a fost eliberat de răspundere penală pe temeiul expirării prescripţiei); instanţa a
acordat 100.000 lei (cât şi s-a cerut)579.
În legislaţia internă doar rudelor victimelor infracţiunilor li se recunoaşte, expres, un
drept separat la despăgubire (art. 219 alin.(4) Cod de procedură penală, in fine), această nu
limitează însă posibilitatea judecătorului naţional de a recunoaşte rudelor apropriate un drept de
despăgubire în alte cazuri.
În ceea ce ţine de mărimea despăgubirilor în caz de deces, constatăm totuşi o problemă de
justiţie orizontală. Or, în cauza Arpenti v. Litwinzew (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din
16.05.2012, dos.nr.2ra-873-12) reclamantul care şi-a pierdut fiica în accident a primit de la
instanţa de recurs 50.000 lei (a cerut 300.000 lei; în apel s-a dispus 20.000 lei)580. În Chitoroagă
(decizia Col. pen. lărg. CSJ din 07.02.2012, dos.nr.1ra - 68/12), rudei victimei accidentului rutier
i s-a acordat 30.000 lei (menţinută hotărârea instanţelor inferioare). În Dropca v. Calmacov
(decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 20.10.2010, dos.nr.2ra-1557/10) reclamanţii mama şi tata,
care şi-au pierdut un fecior în accident rutier, iar celălalt a suferit leziuni corporale uşoare cu
dereglarea sănătăţii de scurtă durată, au primit 20.000 lei în total (au cerut 500.000 lei; în fond şi
apel s-a acordat 20.000 lei).
Pentru un observator care nu a participat la nici unul din aceste procese, motivul pentru
care suma despăgubirilor diferă atât de mult nu rezultă cu claritate din hotărâre. Autorii nu
contestă că circumstanţele fiecărui caz ar putea fi diferite, chiar în măsura de a duce la soluţii atât
de îndepărtate una de alta. Percepţia de justiţie pe care trebuie să o aibă justiţiabilii, în acest caz,
va fi determinată de motivarea soluţiei pronunţate de instanţă. O satisfacţie echitabilă se va
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Atragem atenţia şi la Rezoluţia Consiliului Europei nr. (75) 7 relativă la repararea prejudiciului în caz de leziuni corporale şi de deces
(adoptată de către Comitetul de Miniştri la 14 martie 1975, la a 243-a reuniunea a Delegaţilor Miniştrilor). Potrivit Principiului 13: Tatăl, mama
şi soţul victimei care, din motivul lezării integrităţi fizice sau mentale al acesteia, suportă suferinţe psihice, vor obţine o despăgubire pentru acest
prejudiciu doar în prezenţa unor suferinţe de caracter excepţional; alte persoane nu pot pretinde la o asemenea reparare. Principiul 19 suplimentar
cere existenţa unei legături directe de afecţiune cu victima la momentul decesului.
579
În motivarea deciziei, instanţa a menţionat: "Intimatul în şedinţa de judecată a invocat că, prejudiciul moral, cauzat în rezultatul acţiunilor
recurentului nu poate fi măsurat într-o unitate bănească, dar el solicită încasarea numai a sumei de 100000 lei, întru recuperarea acestui
prejudiciu. Instanţa de apel întemeiat a luat în considerare aceste afirmaţii, deoarece în urma accidentului comis de recurent, copilul intimatului a
decedat, iar intimatului i s-a înrăutăţit sănătatea şi până în prezent se tratează. La fel, procesul penal privind accidentul rutier comis de recurent sa examinat un timp îndelungat din luna octombrie 1997 până la 12 decembrie 2007, prin ce intimatul a avut suferinţe psihice. Mai mult,
recurentul nu a acordat benevol nici un ajutor intimatului după decesul copilului."
580
În motivarea deciziei, instanţa a menţionat că: "consideră că suma de 20.000 lei nu poate constituie o satisfacţie echitabilă a prejudiciului
moral suferit de către reclamant în cazul dat deoarece, decesul copilului pentru părinte este o scârbă considerabil de mare şi acest fapt cu
certitudine a cauzat ultimului suferinţe psihice suportate. Mai mult, reclamantul a fost lipsit de sprijinul moral din partea fiicei sale pe toată
perioada vieţii sale, reclamantul suportând un prejudiciu moral în continuu.”
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acorda victimei atunci, când instanţa în primul rând va constata care sunt sumele care de regulă
se dau pentru asemenea tipuri de prejudicii, iar ulterior va menţiona circumstanţele care, în
opinia sa, duc la micşorarea şi/sau majorarea sumei.
Constatăm de asemenea că sumele acordate de instanţele naţionale sunt semnificativ mai
joase decât cele acordate de CtEDO în cazurile de deces581.
Succesiunea în dreptul la despăgubire şi în obligaţia de despăgubire.
Repararea prejudiciului moral are ca scop oferirea unei satisfacţii victimei şi, prin urmare,
chiar dacă suferinţa s-a cauzat prin încălcarea unui drept patrimonial (de exemplu, neplata
salariului, vânzarea unui produs defectuos), ea va fi despăgubită doar victimei.

În cazul

decesului victimei înainte de încasarea sumei despăgubirii, urmează să constatăm că dreptul la
despăgubire s-a stins în temeiul art. 664 şi 1446 ale Codului civil. Conform art. 1447 succesorii
conservă dreptul de a proteja drepturile nepatrimoniale ale defunctului, care, de regulă, sunt
metode nepatrimoniale (dezminţiri, scuze publice etc.).
Dacă rudele apropriate şi soţul vor suferi şi ele vreun prejudiciu moral în rezultatul
decesului cauzat victimei primare, aşa cum s-a analizat mai sus, lor li se recunoaşte o acţiune în
despăgubire, însă nu prin efectul moştenirii dreptului la repararea prejudiciului (iure alieno sau
iure succesionis), ci în mod independent.
4. Determinarea mărimii despăgubirii pentru prejudiciului moral
Dificultăţile inerente procesului de calculare a sumei
Cerinţa fundamentală faţă de despăgubirea prejudiciului moral este că instanţa de
judecată va determina despăgubirea care acordă o satisfacţie echitabilă 582 victimei, luând în cont
circumstanţele relevante ale pricinii. Spre deosebire de evaluarea prejudiciului patrimonial (care
este calculat în funcţie de costul de piaţă al înlăturării daunei reale, şi profitul aşteptat în mod
rezonabil, dar ratat, de victimă), judecătorul nu face un simplu calcul matematic.
Legiuitorul nu oferă nicio formulă de calcul matematic al prejudiciului moral; astfel,
dificultatea a fost transferată de la legiuitor la judecător, care îşi va folosi aprecierea conform

581

În unele hotărâri, în care soţul văduv şi/sau părinţii decedatului au cerut despăgubiri cu titlu de prejudiciu moral, au fost acordate 20.000 euro
fiecăruia (Khatsiyeva şi alţii v. Rusia, hotărârea din 17 ianuarie 2008, cererea nr.5108/02; Sergey Shevchenko v. Ucraina, hotărârea din 4 aprilie
2006, cererea nr.32478/02 [deşi a cerut 150 milioane euro!]; Beker v. Turcia, hotărârea din 24 martie 2009, cererea nr. 27866/03). Având în
vedere legăturile speciale de familie şi seriozitatea daunei, suma acordată a constituit 35.000 euro fiecăruia (Issak v. Turcia, hotărârea din 24
iunie 2008, cererea nr. 44587/98; Solomou şi alţii v. Turcia, hotărârea din 24 iunie 2008, cererea nr. 36832/97). Curtea a acordat 30.000 euro
mamei, fără a menţiona criteriile de evaluare (Nehyet Gunay şi alţii v. Turcia, hotărârea din 21 octombrie 2008, cererea nr. 51210/99). În alte
hotărâri părinţilor le-au fost acordaţi 10.000 euro fiecăruia (Velikova v. Bulgaria, hotărârea din 18 mai 2000, cererea nr. 41488). Concubinei
decedatului, care a trăit cu el 12 ani şi a avut trei copii împreună a primit aprox. 15.000 euro, exact atât cât a cerut petiţionara (Beker v. Turcia,
hotărârea din 24 martie 2009, cererea nr. 27866/03).
582
Acesta este conceptul utilizat de Codul civil şi legile speciale. Traducerea în limba română a Convenţiei europene vorbeşte, de fapt, despre
"reparaţie echitabilă".
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principiului echităţii şi obiectivului final de a oferi o satisfacţie victimei. În acest sens, instanţa
compensează prejudiciul făcând posibile alte agremente prin intermediul banilor583.
Victimei de asemenea nu îi este simplu să determine, la înaintarea cererii de chemare în
judecată, suma ce o poate cere cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Dacă victima
este întrebată imediat după lezarea sa, atunci suma va fi exorbitantă, cu timpul însă ea îşi va
schimba părerea şi va privi mai obiectiv lucrurile584. Şi asta fiindcă reclamanţii percep
despăgubirile pentru prejudiciul moral ca o pedeapsă privată. Este o realitate pe care trebuie să o
înţelegem pentru a putea determina suma care rezultă din echitate şi nu din răzbunare.
Reclamanţii cer sumele cu ideea că instanţa oricum va oferi o sumă mai mică.
Dificultatea pentru judecător în capătul de cerere privind prejudiciul moral este că el
trebuie să ia o decizie dar nu va avea senzaţia că suma pronunţată de el este exactă şi că o altă
sumă ar fi neechitabilă. Incertitudinea judecătorului va deriva din lipsa unei metodologii şi a
unei formule de calcul a mărimii despăgubirii.
Dificultăţile constau în:
• aplicabilitatea principiului aprecierii de către instanţă a mărimii despăgubirii; instanţa nu
este legată de sumele numite de părţi sau experţii aduşi de aceştia;
• caracterul vag al criteriilor legale de determinare a mărimii despăgubirii;
• motivarea laconică a instanţelor în hotărârile judecătoreşti la determinarea mărimii
despăgubirilor;
• oscilarea nejustificat de mare a mărimilor despăgubirii în cauze judecătoreşti similare, de
la sume simbolice la sume strigătoare.
Într-o încercare de a sintetiza principiul satisfacţiei echitabile, în cauza penală Cozimolici
(decizia Col. pen. lărg. CSJ din 26.12.2008, dos.nr.1ra-1359/08) s-a statuat că "unul din criteriile
orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul echităţii, care exprimă că
îndemnizaţia trebuie să prezinte o justă despăgubire, iar cuantumul despăgubirilor trebuie stabilit
astfel încât acesta să aibă efect compensatoriu, şi nu trebuie să constituie nici sume excesive
pentru autorii daunelor, şi nici venituri nejustificate pentru victimele daunelor".
Satisfacţia echitabilă nu este o pedeapsă
Despăgubirile punitive
Instanţa europeană a precizat că scopul sumelor stabilite cu titlu de satisfacţie echitabilă
este exclusiv acela de a-i acorda reclamantului o reparaţiune pentru prejudiciul pe care acesta l-a
suferit, ce constituie o consecinţă a încălcării constatate (Selcuk şi Asker c. Turciei, § 106).
583
584

Basil Markesinis ş.a., op. cit., p. 62.
Кузнецова О.В., op. cit., p. 49.
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Legislaţia internă nu acceptă în mod expres conceptul despăgubirilor punitive, atât de
populare în SUA, care presupune că, pe lângă prejudiciul real suportat de victimă, instanţa va
obliga pârâtul, de regulă o mare corporaţie, să plătească o sumă exorbitantă pentru încălcarea
intenţionată comisă şi pentru a o motiva să nu comită asemenea încălcări pe viitor. Şi aceasta
având în vedere că unele corporaţii găsesc că este mai ieftin să plătească despăgubiri, decât să
asigure calitatea produselor ori respectarea mediului.
Totuşi, putem constata forme voalate ale acestui concept în sistemul Codului civil, în
partea în care menţionează vinovăţia făptuitorului la cauzarea prejudiciului.
O altă formă a voalării este evidentă în cauza Arapu v. SRL Elrada-Lux (hotărârea Col.
civ., com. cont. adm. CSJ din 19 iulie 2012, dos. nr. 2ra-1675-12), în care vânzătorul a refuzat de
a restitui contravaloarea produsului (cizme la preţ de 1.750 lei) şi de a efectua expertiza din
contul vânzătorului. Prejudiciul moral al consumatorului s-a evaluat la 1.000 lei (s-au solicitat
5.000 lei). Totuşi, putem fi siguri că consumatorul a primit satisfacţie echitabilă întrucât instanţa
a acordat, suplimentar, penalitatea zilnică de 5%, în mărime totală peste 10.000 lei. Astfel,
constatăm că penalităţile de 5% şi 10% pe zi, prevăzute de art. 32 al Legii privind protecţia
consumatorului, sunt despăgubiri punitive voalate. Or, este greu de imaginat cum consumatorul
ar putea demonstra, printr-un probatoriu obişnuit, un prejudiciu patrimonial de 5% ori 10% pe zi.
Importanţa uniformităţii practicii
Uneori victimele se plâng de încălcarea principiului nediscriminării pe motiv că
despăgubirile acordate lor sunt semnificativ mai mici decât cele acordate altora 585. Curtea
Constituţională a Germaniei însă nu a recunoscut o încălcare, statuând că principiul egalităţii în
drepturi nu limitează instanţele de judecată în independenţa uneia de altele şi nu sunt o barieră în
calea interpretărilor divergente a prevederilor legale. Tratamentul diferit poate fi justificat prin
motive speciale. De exemplu, în timp ce exploatarea comercială grosolană a personalităţii altei
persoane ar putea fi prevenită prin acordarea de despăgubiri înalte, acest efect nu este posibil în
accidentele rutiere (care duc la vătămări corporale).
În mai multe jurisdicţii europene (Franţa – "Calcul au point", Germania –
"Schmerzensgeldtabelle", în Marea Britanie – "Judicial College Guidelines for the Assessment
of General Damages in Personal Injury Cases", Italia – "Tabelle danno biologico"), probele
medicale sunt evaluate în scopul evaluării prejudiciului moral pentru vătămarea sănătăţii. Aceste
dovezi constituie o încercare de obiectivizare şi uniformizare a despăgubirilor pentru vătămarea
corporală.

Pe aceste baze, multe state europene au adoptat bareme monetare (tabele

standardizate) bazate pe vârstă şi invaliditatea permanentă confirmată sau alte valori, toate
585

Basil Markesinis ş.a., op. cit., p. 65.
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fundamentate pe practica anterioară586. În consecinţă, soluţiile judiciare anterioare sunt compilate
în tabele fără caracter normativ pentru a servi în calitate de ghid. O altă consecinţă este că, cu cât
suma acordată diferă de standard, cu atât mai mult trebuie să argumenteze judecătorul soluţia sa.
Avantajele unei asemenea inovaţii constau în uşurinţa de a efectua calcule, uniformitatea
practicii şi previzibilitatea (pentru a promova tranşarea litigiilor în afara sistemului judiciar şi a
încuraja societăţile de asigurări să emită poliţe de asigurare pe riscurile respective).
În acest sistem se acceptă că orice sumă de despăgubiri la care ajunge evaluatorul nu
poate fi altfel decât artificială şi, dacă scopul este să se facă justiţie pentru toţi justiţiabilii în mod
egal în situaţii similare, suma trebuie să fie una convenţională care derivă din experienţă şi din
sumele acordate în cazurile comparabile587.
Autorii unui studiu detaliat al despăgubirii pentru vătămarea sănătăţii în Anglia,
Germania şi Italia au concluzionat că mărimile despăgubirilor, în cazuri asemănătoare, sunt
similare, dar şi că aceste mărimi sunt substanţial diferite de cele acordate în Statele Unite ale
Americii588.
În SUA existenţa instituţiei despăgubirilor punitive, combinate cu un sistem judiciar
bazat pe juriu şi care susţine onorariul de succes al avocaţilor, face ca avocatura americană să fie
relativ agresivă în a identifica şi urmări asemenea pretenţii, chiar şi cazurile cu cel mai mic
merit. Dar dacă pârâţii sunt corporaţii, ele ar putea fi interesate să tranşeze litigiul pentru sume
mai mari, astfel promovând tendinţa (sau aparenţa) că despăgubirile sunt foarte mari.
Practica CtEDO şi relevanţa ei pentru judecătorul naţional
Comentatorii au exprimat opinia că art. 41 al Convenţiei europene permite CtEDO să
acorde despăgubiri, în baza criteriului satisfacţiei echitabile (just satisfaction), atunci când
dreptul intern al Statului Membru care a încălcat Convenţia nu oferă o compensaţie deplină 589.
CtEDO acordă despăgubiri doar atunci când petiţionarul le-a cerut590. Satisfacţia echitabilă se
acordă pentru violările constatate de Curte. Curtea acordă despăgubiri sub trei capete: cheltuieli
(costs and expenses); prejudiciu patrimonial (pecuniary loss); prejudiciu nepatrimonial (nonpecuniary loss). Totuşi, Curtea ar putea să considere că faptul constatării de către Curte a
violării dreptului constituie o satisfacţie echitabilă (a se vedea Hotărârea Amihalachioaie v.
Moldova (hotărârea din 20 aprilie 2004, cererea nr.60115/00)).
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Giovanni Comande, op. cit., p. 281.
Ibidem, p. 282.
588
Basil Markesinis ş.a., op. cit., p. 207.
589
Robin C.A. White, Remedies in a Multi-Level Legal Order: The Strasbourg Court and UK, in The Future of Remedies in Europe, edited by C.
Kilpatrick et al., Oxford: Hart Publishing, 2000, p. 196.
590
De exemplu, în cauza Tănase şi Chirtoacă v. Moldova (hotărârea din 18 noiembrie 2008, cererea nr. 7/08), petiţionarii nu au solicitat careva
despăgubiri.
587
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Abordarea fundamentală a Curţii este de a exercita discreţie asupra mărimii satisfacţiei
echitabile având în vedere ceea ce este echitabil. Această frază este menţionată frecvent în
practica Curţii, şi de fapt acoperă o lipsă completă de motivare a deciziei Curţii pentru acordarea
unei sume concrete. Autorul Reid591 a analizat sumele acordate de Curte şi a conchis că: "Curtea
nu s-a dovedit a fi prea generoasă în abordarea sa de a acorda despăgubiri sub niciunul din cele
trei capete. Accentul Curţii nu este de a institui un mecanism de a îmbogăţi petiţionarii care şiau demonstrat cauza, ci ea pune accent pe rolul său de a face constatări publice şi obligatorii a
încălcărilor drepturilor omului"592.
Tabelele cu sumele despăgubirilor patrimoniale cât şi nepatrimoniale menţionate de
expertul în Convenţia europeană Reid demonstrează lipsa de consecutivitate în abordarea Curţii.
Analiza acestui autor a practicii a scos la iveală o rată joasă de succes atât în pretenţiile
patrimoniale cât şi nepatrimoniale593.
În cauza Hentrich v. Franţa (ART. 50) (hotărârea din 3 iulie 1995, cererea nr. 13616/88),
în opinia sa separată judecătorul Martens s-a expus că "... Curtea nu ar trebui să se ascundă după
echitate, ci să decidă în baza problemelor juridice şi să invite experţi pentru a-i oferi informaţii
care ar ajuta-o să evalueze valoarea terenului, dacă este cazul, conform echităţii. A decide în
baza echităţii, ca şi în oricare altă decizie judiciară, cere o viziune clară şi sigură asupra
circumstanţelor de fapt".
Obiectivul fundamental al Convenţiei este de a schimba comportamentul Statelor, şi nu
de a oferi remedii petiţionarilor care sunt victime ale acestor violări. Acesta este doar un scop
secundar594.
Sumele acordate de CtEDO, în special contra Moldovei, constituie, pentru judecătorul
naţional, nu atât un plafon strict, cât un indicator, ignorarea căruia poate constitui, prin sine, o
încălcare a Convenţiei europene. Marea Cameră a Curţii a subliniat că, atunci când un petiţionar
încă mai poate invoca statutul de "victimă" după epuizarea remediilor naţionale, lui trebuie să i
se plătească diferenţa dintre suma obţinută de la instanţa naţională şi suma care nu ar fi privită ca
vădit nerezonabilă comparativ cu sumele acordate de CtEDO cu condiţia plăţii în timp util.
Motivul acestei reguli constă în aceea că în practica CtEDO nu există vreo cerinţă ca instanţa
naţională să acorde exact aceeaşi sumă pe care ar fi acordat-o CtEDO conform art. 41 al
Convenţiei europene. Totuşi, nivelul satisfacţiei echitabile acordat la nivel naţional nu poate fi
591

Karen Reid, A Practitioner' Guide to the European Convention on Human Rights, Sweet & Maxwell, 1998, p. 398.
În acelaşi sens Christa Kissling. Denis Kelliher, Compensation for Pecuniary and Non-Pecuniary Loss in Tort Law in the Jurisprudence of the
European Court of Human Rights. Tort and Insurance Law (Book 30), de Gruyter, Berlin, 2011, p. 624 şi p. 626.
593
În acelaşi sens: "Despăgubirile acordate de CtEDO sunt percepute ca fiind joace. Trebuie de notat că CtEDO are tendinţa de a vedea în
recunoaşterea unei violări o satisfacţie eficientă şi exhaustivă pentru victimă, în multe cazuri CtEDO acordând despăgubiri care ceva care doar se
adaugă acestei recunoaşteri." Marco Bona, Towards The “Europeanisation” Of Personal Injury Compensation? Contexts, Tools, Projects,
Materials And Cases On Personal Injury Approximation In Europe, in Personal Injury Compensation in Europe, edited by Marco Bona & Philip
Mead, Deventer, Kluwer, 2003, nota 31.
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Robin C.A. White, op. cit., p. 197.
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vădit inadecvat în circumstanţele cauzei (Ommer v. Germania (nr.1) (hotătârea din 13 noiembrie
2008, nr. 10597/03), §69).
Bunăoară în Ipate v. Ministerul Finanţelor (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din
20.04.2011, dos.nr.2ra-575-11), condamnatul s-a plâns de încălcarea art.3 al Convenţiei
europene din cauza detenţiei în condiţii inumane şi degradante în Izolatorul Detenţiei Preventive
a Comisariatului de Poliţie raionului Criuleni. Instanţa i-a acordat despăgubire de 2.000 lei (s-a
cerut 300.000 lei). Suma este simbolică comparativ cu sumele plătite de Republica Moldova în
cauzele la CtEDO, cum ar fi Gorea v. Moldova (hotărârea din 17.07.2007, cererea nr.21984/05)
CtEDO a acordat despăgubiri pentru prejudiciu moral de 9.000 euro; Popovici v. Moldova
(hotărârea din 27.07.2007; cererea nr. 289/04 şi 41194/04) – 8.000 euro.
Există însă şi cauze în jurisprudenţa naţională, care sunt comparabile cu jurisprudenţa
CtEDO. În Străisteanu v. Ministerul Finanţelor (hotărârea Col. civ., com., cont. adm. CSJ din
29.05.2012, dos. nr. 2ra-1314-11), victima atragerii ilegale la răspundere penală (aflare în stare
de arest 3 ani ș i 6 luni) a fost despăgubită de către instanţa de recurs cu 160.000 lei (s-au cerut
455.000 lei; instanţa de fond şi apel - 4.000 lei). În motivarea soluţiei instanţa a reţinut că
"Convenţia nu stabileşte mărimea compensaţiei, însă despăgubirea nu urmează să fie arbitrară
sau una nejustificată, instanţele având datoria de a studia minuţios toate aspectele relevante pe
caz, inclusiv învinuirile înaintate, durata aflării în stare de arest şi consecinţele acesteia, ajungând
la o concluzie justă cu privire la mărimea rezonabilă a compensaţiei.
În lumina tuturor circumstanţelor, Colegiul reţine că, suma de 4.000 lei încasată din
bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor cu titlu de prejudiciu moral este
considerabil sub nivelul minim acordat de Curte şi nu permite decât o înlăturare incompletă a
consecinţelor acţiunilor organelor de urmărire penală şi ale instanţelor de judecată confirmate
prin încheierea interlocutorie din 28.04.2009, temei pentru care Colegiul menţionează că este
cazul de a acorda conform legislaţiei naţionale şi practicii CEDO victimei o satisfacţie echitabilă
în sumă de 160 000 lei cu titlu de prejudiciu moral."
Această sumă este cea mai mare acordată de CSJ din cele peste 150 cauze pe care le-am
cercetat. Întrucât nu putem pretinde că cercetarea noastră a jurisprudenţei naţionale a fost
exhaustivă, nu excludem însă că ar fi putut fi acordate şi sume mai mari.

Sistematizarea sumelor acordate de CtEDO
Analizând jurisprudenţa CtEDO în cazurile de neexecutare, putem constata ca mărimea
acesteia este de aproximativ de 600 euro pentru 12 luni de întârziere şi câte 300 euro pentru
fiecare perioadă următoare de 6 luni de întârziere.
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Trebuie de menţionat că la calcularea daunei morale se ia în consideraţie întreaga
perioadă, inclusiv şi acel prim an de neexecutare, care, în mod normal, de unul singur, nu duce la
constatarea prezenț ei violării.
În materia duratei nerezonabile a procedurilor judiciare, sumele acordate cu titlu de
prejudiciu moral variază între 1.000 euro şi 2.500 euro, pentru 5 sau 10 ani. Cea mai mică sumă
s-a acordat în Deservire SRL, 600 euro, pentru 6 ani şi cea mai mare în Cravcenco, 3000 euro,
pentru 10 ani de examinare a unui litigiu de muncă.
Reieşind din jurisprudenţa CtEDO, instanţele judecătoreşti naţionale, ar putea să acorde
satisfacţie morală la constatarea violării drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi anume:
violarea art. 2 CEDO – 6.000 – 30.000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti;
violarea art. 3 CEDO – 3.000 – 5.000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti;
violarea art. 5 CEDO – 600 – 30.000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti;
violarea art. 6 CEDO – 1.000 – 7.000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti;
violarea art. 1 Protocol 1 CEDO – 1.000 – 6.000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti;
violarea art. art. 7, 8, 9, 10 şi 11 CtEDO – 1.000 – 10.000 euro, echivalentul în lei
moldoveneşti;
repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, Legea nr.1545 din 25 februarie 1998 – 0 – 10.000
euro, echivalentul în lei moldoveneşti.
Utilizarea criteriilor din legislaţia naţională
În încercarea de oferi judecătorului o busolă în determinarea mărimii despăgubirii,
legislaţia naţională recurge la stabilirea criteriilor pe care acesta trebuie să le ia în cont. Potrivit
art. 1423 alin.(1), Cod civil, mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral se determină de către
instanţa de judecată în funcţie de:
1) caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate.
Potrivit alin.(2) La aprecierea acestora instanţa va lua în considerare: a) circumstanţele în care a
fost cauzat prejudiciul, şi b) statutul social al persoanei vătămate;
2) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a
răspunderii; şi
3) de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.
În linii mari trebuie să constatăm că criteriile respective sunt vagi şi nu sunt
atotcuprinzătoare. De exemplu, Codului civil îi scapă aşa criterii cum ar fi vârsta victimei (care
determină durata suferinţei); faptul dacă victima şi-a abandonat ocupaţia anterioară; vinovăţia
victimei; starea materială a părţilor ş.a. O altă constatare este că legea nu determină care este
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ponderea fiecărui criteriu la stabilirea sumei (de exemplu dacă o pondere de 1/3 poate fi atribuită
fiecărui criteriu).
Legile speciale menţionate în prezenta lucrare, deseori stabilesc criterii adiţionale,
adaptate tipului de încălcare vizat de legea respectivă. Bunăoară, art. 219 alin.(4) al Codului de
procedură penală menţionează: a) prejudiciul agrement sau estetic şi b) pierderea speranţei în
viaţă. Legea nr. 1545/25.02.98 stabileşte 8 criterii relativ de detaliate pentru determinarea
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti (art. 11). Legea nr. 87/21.04.2011 prevede 9 criterii relativ de detaliate
pentru determinarea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti (art.
2 alin.(6)). Legea privind libertatea de exprimare prevede 10 criterii relativ detaliate (inclusiv
comparativ cu art. 16 al Codului civil) pentru cauzele de defăimare.
Din cauza motivării tradiţional succinte a soluţiei judecătoreşti pe capătul de cerere
privind prejudiciul moral, este imposibil de a aprecia în ce măsură, la moment, instanţele iau în
cont aceste criterii şi care este ponderea şi cuantificarea financiară a fiecăruia. Din păcate, în cel
mai bun caz, în hotărârea judecătorească instanţele vor enumera criteriile pe care şi-au bazat
soluţia, însă nu am întâlnit, din cele circa 150 hotărâri CSJ studiate, vreo motivare care cel puţin
ar descrie prin ce se manifestă fiecare criteriu în speţa dată595.
În doctrina s-au propus mai multe formule de calcul care se bazează, în principiu, pe
criteriile legale de determinare a prejudiciului moral. În doctrina autohtonă596 s-a propus
formula597 în care criteriile legale sunt adaptate la situaţia concretă şi înmulţite cu baza de calcul
care, în propunerea autorului ar fi prejudiciul material cauzat. În doctrina rusă s-a propus598 o
metodă de calcul bazată pe importanţa valorii lezate conform sistemului de pedepse penale599.
Deşi pot fi formulate mai multe critici la adresa formulelor propuse, ele trebuie apreciate pozitiv
în efortul lor de a obiectiviza suma despăgubirii, şi de a face din ea, dintr-o sumă tradiţional
aleatorie, o sumă relativ previzibilă şi demonstrabilă logic.
Rămâne o prerogativă a părţilor litigante să administreze formulele pe care le consideră
potrivite în demonstrarea mărimii prejudiciului moral. Instanţa de judecată va avea sarcina să
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Ibidem, p. 203.
A. Ţurcan, Prejudiciu moral (metodă de calcul) // Avocatul Poporului (ediţie specială), nr. 2/2007, p. 5-7.
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Pm = Csuf x Gsuf x Vpirit x Satisf x Circum x Statut soc x Baza de calcul
unde, Pm – exprimă mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral; Csuf – exprimă caracterul suferinţelor psihice/fizice cauzate persoanei
vătămate; Gsuf – exprimă gravitatea suferinţelor psihice/fizice provocate persoanei vătămate; Vpîrît – exprimă gradul de vinovăţie al autorului
prejudiciului; Satisf – exprimă măsura în care compensarea poate aduce satisfacţie persoanei vătămate; Circum – exprimă circumstanţele în care
a fost cauzat prejudiciul; Statut soc – exprimă statutul social al victimei; Baza de calcul – exprimă baza de calcul.
598
Табунщиков А.Т. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. / Под ред. д-ра юрид. наук С.В.
Тычинина. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007, p.
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Aşadar, omorul în circumstanţe agravante are coeficientul 1, iar toate celelalte fapte penale au coeficienţi reduşi, proporţional mărimii
pedepsei penale omorului în circumstanţe agravante şi mărimii pedepsei celeilalte fapte penale în discuţie. Coeficientul format va fi înmulţit cu
baza de calcul, care îl constituie salariul minim pe toată durata anticipată a suferinţelor.
596
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examineze (1) dacă se iau în cont toate circumstanţele pe care instanţa le consideră pertinente,
(2) dacă baza de calcul este compatibilă cu principiul satisfacţiei echitabile, (3) dacă este
respectat principiul justiţiei orizontale, în sensul proximităţii sumei de sumele acordate în alte
cauze cu circumstanţe similare şi (4) dacă este respectat principiul justiţiei verticale, în sensul că
suma trebuie ajustată de alte cauze similare atunci când există circumstanţe diferite, agravante
sau atenuante.
Deşi rămâne o întrebare de caz şi de doctrină, care formulă este mai exactă şi echitabilă,
autorii sunt convinşi că judecătorul trebuie să identifice şi să pună pe cântar toţi factorii înainte
de a edicta suma despăgubirii. În cele ce urmează relevăm unii din cei mai frecvent invocaţi
factori şi modul lor de manifestare.
Factori care vizează victima
Gravitatea faptei
Acest factor răspunde la întrebările: la ce valoare a atentat încălcarea; cât timp i-a durat
victimei să se refacă după încălcare (câte intervenţii chirurgicale, internări în spital), ce limitări
în stilul de viaţă a intervenit după vătămare.
La determinarea despăgubirii pentru vătămarea corporală judecătorii în Anglia pun
următoarele întrebări:
1) care au fost circumstanţele accidentului?
2) care este gradul de durere şi suferinţă suportate de victimă în însuşi accidentul?
3) care a fost durata şi natura tratamentului medical prin care a trecut victima?
4) care este cea mai serioasă vătămare pe care a suferit-o victima?
5) ce alte vătămări a suferit victima?
6) care sunt dezabilităţile cu care a rămas victima?
7) în ce măsură victima nu a putut duce o viaţă normală ca urmare a acelor dezabilităţi
până la data judecăţii?
8) în ce măsură victima nu va putea duce o viaţă normală ca urmare a acelor dezabilităţi
în viitor?
Totodată se vor lua în cont trăsăturile individuale ale victimei. De exemplu, în caz de
întrerupere a sarcinii se va lua în cont dacă victima şi-a păstrat capacitatea de procreare. Dacă a
devenit infertilă, suma se va majora600.
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Într-o cauză de vătămare corporală în cadrul unui accident rutier, Instanţa ar putea să prevadă: S-a constatat că victima şi-a descris detaliat
suferinţele (retrăiri, sentimente de inferioritate), a descris modul în care şi-a schimbat stilul de viaţă (evită contactele cu lumea exterioară, a
devenit mai agresivă cu colegii de muncă); victima se teme de reducerea şanselor sale de a se căsători, naşte şi educa copii având în vedere gradul
de invaliditate constatat. Faptele date au fost confirmate prin mărturiilor rudelor şi colegilor de muncă. Având în vedere vârsta tânără a victimei,
ea ar putea să treacă mai uşor peste retrăiri, însă, în partea în care ţine de cicatricele rămase după accident, ea va trebui să trăiască cu ele toată
viaţa. S-a constatat că victima poartă o oarecare vinovăţie pentru săvârşirea accidentului, întrucât traversa neregulamentar strada. Întrucât
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Vătămarea sănătăţii rezultă în înrăutăţirea (temporară sau posibil permanentă) a calităţii
vieţii şi a condiţiilor în care victima este forţată să trăiască după accident, însă sănătatea este o
valoare diferită de viaţă. Decesul nu este prejudiciul maxim posibil faţă de sănătatea psiho-fizică
a victimei, ci afectează o altă valoare, pierderea căreia stinge orice drept al decedatului de a fi
despăgubit pentru accident.
Prejudiciul cauzat vieţii, prin deces, este pedepsit de dreptul penal şi are consecinţe
juridice în dreptul civil. Pentru rudele supravieţuitoare efectul de drept civil este acordarea
despăgubirilor pentru pierderea defunctului. Dacă rudele vor suferi şi vreun prejudiciu
patrimonial în rezultatul dependenţei economice a lor faţă de defunct, lor li se recunoaşte prin
lege şi o pretenţie patrimonială, însă nu prin efectul moştenirii dreptului la repararea
prejudiciului, ci în mod independent.
Deşi, pe plan penal, decesul se pedepseşte cel mai dur, pe plan civil soluţia este diferită.
Despăgubirea prejudiciului moral, prin sine, nu are funcţie de pedeapsă, ci funcţia de a repune în
situaţia anterioară şi de a repara prejudiciul cauzat. Dacă defunctul nu ar fi decedat, despăgubirea
va ajunge la el, şi el se va bucura de suma de bani. Însă o asemenea satisfacţie devine imposibilă
odată cu survenirea decesului; iar satisfacţia rudelor nu echivalează cu satisfacţia victimei
primare.
Cea mai mare sumă acordată în Anglia pentru un caz de vătămare corporală este de
205.000 lire sterline pentru quadriplegia (paralizare completă). În această jurisdicţie, rudele
primesc sume mult mai reduse în cazul decesului victimei.
În Federaţia Rusă, soluţia este complet inversă, suma de 100.000 ruble se consideră mare
şi se acordă, de regulă, în caz de cauzare a decesului rudei apropriate reclamantului. Vătămarea
corporală gravă se evaluează la 1/2 sau 1/3 din această sumă, iar o vătămare uşoară la 1/10601.
Din păcate instanţele naţionale acordă despăgubiri mai mari rudelor persoanei decedate în
accident, decât victimelor primare care supravieţuiesc în accident, dar se aleg cu vătămări
corporale. în cauza penală Ciobanu (Hotărârea Plenului CSJ din 23.01.2012, dos. nr. 4-1re4/12), condamnatul a accidentat doi copii care traversau neregulamentar strada, pe timp de iarnă.
Părinţii copilului decedat (unicul copil) au primit despăgubiri de 35.000 lei (cerut 200.000 lei),
celălalt copil care a suferit vătămări corporale medii a primit 5.000 lei (cerut 10.000 lei) cu titlu
de prejudiciu moral.
În Hmarnîi v. Groza (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 12.04.2012, dos.nr.2ra-918-12),
victimei unei infracţiuni de vătămare intenţionată medie a integrităţii corporale i-a fost acordate
de către instanţa de apel (menţinut în recurs) despăgubiri de 52.000 lei (s-au cerut 1.400.000 lei).
instanţa constată că, în cauze similare, sumele acordate victimelor variază între 5.000 şi 30.000 lei, având în vedere efectele de lungă durată
asupra victimei, instanţa stabileşte o despăgubire pentru prejudiciul moral de 25.000 lei.
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Suma este destul de semnificativă în comparaţie cu cauzele similare, probabil datorită faptului că
este o infracţiune cu circumstanţe agravante, iar pârâţii l-au şi înjosit verbal pe reclamant înainte
de a trece la violenţă.
De neexplicat, în Rotari v. Rusu (hotărârea din 23.09.2010, dos. nr. 2ra-1482-10), victima
infracţiunii de vătămare intenț ionată gravă a integrităț ii corporale, cauzate de lovitura cu sticla
de şampanie în regiunea capului a primit doar 3.000 lei (s-au cerut 25.000 lei).
În general, litigiile implicând protecţia consumatorului sunt perceputa mai puţin grave.
În Munteanu v. SA Red Nord-Vest (hotărârea Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 13.06.2012, dos.
nr. 2ra-1135-12), victima deconectării energiei electrice fără motiv (factura a fost achitată, dar
din greşeala băncii suma nu a fost transmisă la furnizor) care a dus la alterarea a 50kg carne de
porc şi deteriorarea frigiderului în care se afla carnea, a primit 1.000 lei (s-au cerut 10.000 lei).
Abordarea este similară în litigiile privind calomnia. În Morari v. Negru (hotărârea Col.
civ. cont. adm. CSJ din 19.04.2012, dos. nr. 2ra-1037-12), patronul tras la răspundere
administrativă pentru calomnie prin faptul că a numit cu cuvinte necenzurate salariatul în
prezenţa altor membri a colectivului de lucru, a fost obligat la despăgubiri de 500 lei (s-au cerut
30.000).
Şi litigiile de muncă. În Dopira v. ÎS Moldagroteh (hotărârea Col. civ. cont. adm. lărg.
CSJ din 02.05.2012, dos. nr. 2ra-844-12), victimei privării ilegale de dreptul de a munci (angajat
în baza contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, ulterior transferat la altă
funcţie, cu încheierea contractului individual de muncă pe 3 luni, ulterior concediat pe motivul
expirării contractului) i s-a acordat 2.000 lei (s-a cerut 10.000 lei).

Prejudiciul trivial
Deseori reclamanţii încearcă să obţină despăgubiri pentru inconvenienţele triviale, adică
care nu depăşeşte cadrul unei experienţe normale de viaţă, pe care presupusa victimă ar trebui
pur şi simplu să o tolereze. Este o discreţie a judecătorului de a respinge acţiunea în plata
despăgubirii dacă incomoditatea nu depăşeşte gradul tipic al riscurilor vieţii cotidiene, adică
constituie o experienţă normală de viaţă. De exemplu, vecinii unei fabrici nu vor putea obţine
despăgubiri pentru incomoditatea cauzată de mirosurile care parvin de la ea dacă nu constituie o
încălcare a cerinţelor ecologice şi de sănătate. La fel, călătorii în transportul public nu vor primi
despăgubiri pentru aceea că mijlocul de transport este zgomotos şi insalubru.
Durata încălcării
Din analiza jurisprudenţei naţionale se evidenţiază că cauzele de despăgubire a
prejudiciului moral cauzat prin tragerea ilegală la răspundere pentru sunt evaluate relativ înalt de
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către instanţe (20.000-40.000 lei). Una din explicaţii ar putea fi că procesul penal, şi frica
condamnării penale, durează de regulă ani în şir.
Durata încălcării de asemenea ţine de esenţa cauzelor privind repararea prejudiciului
cauzat prin încălcarea termenului rezonabil la soluţionarea pricinilor civile în condiţiile Legii nr.
87 din 21.04.2011.
Vârsta victimei
Vârsta este cel mai obiectiv factor la îndemâna judecătorului, şi este practic imposibil de
falsificat sau manipulat. Instanţa trebuie să ia în cont nu doar suferinţele pe care victima le-a
avut, ci şi cele din viitor.
Cu cât victima este mai tânără, cu atât ea va trăi mai mult cu pierderea sa nepatrimonială,
potrivit speranţei sale de viaţă. Suma va fi majorată dacă, ca urmare a vătămării corporale,
tânărul va rata experienţele normale ale vieţii (reducerea şansei de căsătorie datorită desfigurării
faciale sau schilodirii, în special a femeii tinere; ruşinea pe toată durata vieţii; ratarea unei
educaţii superioare din cauza dificultăţilor de concentrare; dezvoltarea unor complexe
psihologice; pierderea capacităţii de procreare pentru persoana care încă nu are copii). Din
contra, aceste daune au o importanţă mai redusă la o persoană în vârstă, care deja s-a căsătorit, a
avut copii şi o carieră, şi care, în mod rezonabil, are mai puţini ani de trăit în chinurile suferite în
calitate de victimă. Instanţele germane însă au redus, în unele cazuri, despăgubirile pe temeiul
vârstei fragede, atunci când acest factor contribuie la adaptarea mai uşoară la schimbările în viaţa
sa602.
Într-o speţă în Germania (BGH 8.06.1976, VersR 1976, 967 ff.) o fată de 15 ani a suferit
vătămări corporale grave (fractura craniului, contuzie), precum şi pierderea permanentă a
mirosului şi gustului. Ca urmare a schimbărilor în creier, a avut loc o schimbare permanentă de
caracter, diminuarea inteligenţei şi instabilitatea sistemului nervos. Este posibilă apariţia
epilepsiei în viitor. Instanţa de fond şi apel au dispus plata a unei sume de EUR 15.000 cu titlu de
prejudiciu moral pentru prejudiciul moral deja suferit şi a unei rente lunare de EUR 150 pentru
prejudiciul moral suferit în viitor. Instanţa supremă a considerat că despăgubirea globală trebuie
redusă la EUR 10.000. Ea a criticat că circumstanţa reducerii şanselor de căsătorie şi de reducere
a capacităţii de muncă au fost luate în cont la determinarea despăgubirii globale, şi nu a rentei
lunare, deşi şansa redusă de căsătorie va apărea doar mai târziu, având în vedere vârsta fragedă a
victimei. Iar în ceea ce ţine de riscul epilepsiei, el nu ar trebui să fie luat în seamă la această fază
a procedurilor pentru a mări renta lunară, deoarece victima dispune de dreptul de a cere
majorarea rentei lunare dacă epilepsia va apărea. Suplimentar, în opinia instanţei supreme, suma
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globală şi renta lunară erau disproporţionate între ele. Şi asta fiindcă suma acordată pentru un an
şi şase luni de suferinţe din trecut era de cinci ori mai mare de suma rentei lunare respective
pentru aceeaşi perioadă de timp603.
Alte satisfacţii oferite victimei
O tendinţă clară a instanţelor naţionale este de a reduce sau chiar refuza plata oricăror
despăgubiri în baza practicii CtEDO în care Curtea consideră că faptul constatării de către Curte
a violării dreptului constituie o satisfacţie echitabilă (a se vedea Hotărârea Amihalachioaie v.
Moldova (hotărârea din 20 aprilie 2004, cererea nr.60115/00)). Această soluţie este prevăzută
expres de Legea art. 5 alin.(2) al Legii nr. 87/21.04.2011 (încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzei).
Adoptând această soluţie ar trebui să reţinem că atunci când CtEDO o utilizează, o face
din cauza scopului primar al Curţii de a influenţa politica statului şi de a transmite un mesaj
autorităţilor şi publicului. Despăgubirea este doar scopul secundar al practicii Curţii. Pârât în
cauzele în faţa Curţii este întotdeauna Guvernul.
În litigiile naţionale însă nu putem aplica la indigo o asemenea logică. Autorităţile
statului compar ca şi pârât într-un număr limitat de cauze, iar în conştiinţa cetăţenilor ţării – banii
oferă o satisfacţie mai mare decât simpla constatare a încălcării. Din acest motiv, autorii
recomandă utilizarea prudentă a procedeului "simpla constatare a încălcării constituie o
satisfacţie echitabilă". Ea este indicată în litigiile în care instanţa s-a convins că faptul constatării
încălcării este deosebit de important pentru reclamant, cazul este de rezonanţă în presă,
reclamantul ori pârâtul sunt persoane publice, care vor putea ulterior să mediatizeze soluţia
instanţei pentru a demonstra câştigul lor de principiu.
Acest procedeu este complet neindicat în litigiile care comportă vătămări corporale, a
sănătăţii, detenţia în condiţii inumane. Or, pentru lezarea unei valori obiective, tangibile (viaţa,
sănătatea, libertatea, proprietatea) şi despăgubirea ar trebui să fie tangibilă. Pentru lezarea unor
valori intangibile (onoarea, demnitatea, nediscriminarea, respectarea termenului rezonabil la
judecare ori executare, etc.) procedeul poate fi utilizat acolo unde instanţa constată veritabila
importanţă a faptului constatării.
Sub un al doilea aspect al acestui factor, menţionăm că în practica judiciară a Colegiului
penal al CSJ, se evidenţiază un principiu clar că, faptul că făptuitorul a fost condamnat penal
oferă deja, parţial, satisfacţie victimei (Cozimolici (decizia Col. pen. lărg. CSJ din 26.12.2008,
dos.nr.1ra-1359/08), în care instanţa, casând în recurs ordinar despăgubirea de 25.000 euro
acordată de instanţa de fond şi apel, o reduce la 15.000 lei, pe motiv că soluţia instanţelor
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inferioare este "excesiv de mare" şi "reieşind din practica judiciară privind aplicarea legislaţiei
referitor la încasarea despăgubirilor morale, cât şi din faptul că prejudiciul moral parţial a fost
recuperat prin însăşi sentinţa de condamnare a inculpatului.").
Curtea Constituţională Federală a Germaniei a statuat că, în timp ce pedepsele servesc un
interes public, despăgubirile aduc satisfacţie intereselor private ale victimei. Iată de ce, faptul că
făptuitorul a fost deja condamnat şi ispăşeşte o pedeapsă penală este irelevant pentru mărimea
despăgubirilor pentru prejudiciul moral, acordate în cadrul unei acţiuni civile ulterioare. În
practica instanţelor germane însă, judecătorii instanţelor superioare reduceau la jumătate
despăgubirile în cazurile în care făptuitorul ispăşea şi o pedeapsă penală. Astfel, victima deja a
obţinut justiţie prin aplicarea legii penale. Instanţa supremă federală însă casa asemenea soluţii,
separând clar despăgubirea privată a prejudiciului de tragerea la răspundere penală efectuată de
stat604.
În Hurmuzache v. Bujor (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 07.10.2010, dos.nr. 2ra1715-10), victima accidentului rutier, suferind vătămări corporale grave, a obţinut de la făptuitor
(condamnat penal) 2.000 lei (cerut 50.000 lei).

Instanţa de recurs s-a expus în sensul că

„constatarea violării normelor de drept enunţate şi recunoaşterea revendicărilor pecuniare
recunoscute de lege constituie prin sine o satisfacţie echitabilă pentru orice prejudiciu moral
eventual suferit”.
Credem că în această soluţie instanţa a ignorat cerinţele justiţiei orizontale (or, în caz de
vătămări corporale grave s-au acordat şi daune de 5.000 – 10.000 lei). În plus, contrar art. 1422
alin.(2) Cod civil, instanţa a considerat că repararea prejudiciul patrimonial oferă, parţial,
satisfacţie şi, respectiv, a diminuat despăgubirile pentru prejudiciul moral.
Relevanţa prejudiciului preexistent
Existenţa unui prejudiciu sau daune preexistente ar putea justifica o majorare sau
reducere a despăgubirii în funcţie de fiecare caz în parte. Se impune o reducere dacă făptuitorul
demonstrează că vătămarea nu este rezultatul faptei sale, ci a unui accident anterior şi deci
lipseşte legătura cauzală.
Dacă fapta litigioasă a agravat o problemă de sănătate existentă, aceasta de asemenea va
duce la reducerea despăgubirilor. Astfel, dacă victima s-a tratat după accident însă continuă să
sufere de anxietate şi frică de a nu avea accidente în viitor, având în vedere că deja a avut
numeroase accidente în trecut, pârâtul nu va răspunde pentru această state de anxietate complet
ci parţial, doar pentru accidentul de care el este responsabil.
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Aşadar, în Dropca v. Calmacov (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 20.10.2010,
dos.nr.2ra-1557/10), instanţa de recurs a observat că "nu pot fi reţinute ca fondate argumentele
recurenţilor privind încasarea sumei […], deoarece conform raportului de expertiză medicolegală […] rezultă că tratamentul suportat de copil se datorează nu accidentului rutier, întrucât
ultimul şi până la accidentul rutier suferea de maladia scleroza tuberoasă."

Statutul social
Statutul social în principiu este irelevant în cazul vătămării corporale, dar este important
în cazul defăimării.
În Ipate v. Penitenciarul nr.13 (decizia Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 20 mai 2009,
dos.nr.2ra-700-09), condamnatului căruia i s-a distrus corespondenţa i s-a plătit o sumă relativ
mare de 2.000 lei (cerut 10.000), probabil având în vedere importanţa pentru un condamnat a
corespondenţei cu lumea exterioară. Instanţa a mai reţinut că "cu atât mai mult însăşi constatarea
violării dreptului constituie prin sine o satisfacţie echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu
moral eventual cauzat". În ce ne priveşte, avem serioase rezerve la această afirmaţie, întrucât,
având în vedere statutul său de condamnat, şi lipsurile prin care deja trece, condamnatul ar vedea
o satisfacţie mai mare din bani, decât dintr-un act judecătoresc declarativ.
Situaţia s-ar schimba radical dacă victima ar fi o persoană publică. A se vedea, de
exemplu, hotărârea Iordachi şi alţii v. Moldova (hotărârea din 10 februarie 2009, cererea nr.
25198/02), în care CtEDO nu a acordat despăgubiri (nu s-au cerut) pentru prejudiciul moral
presupuselor victime (membri ai asociaţiei obşteşti "Juriştii pentru Drepturile Omului") ale
interceptărilor ilegale ale convorbirilor telefonice.
În Munteanu v. Procuratura Generală (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 17.11.2011,
dos.nr.2ra-2370-11), victimele tragerii ilegale la răspunderea penală, ulterior achitaţi, învinuiţi pe
alt articol al Codului penal, şi din nou achitaţi, în condiţiile în care procesele au durat 2 ani, au
primit 20.000 lei (s-au cerut 1,000.000). Pe lângă faptul că instanţa a pus accent pe importanţa
personalităţii umane, un factor ar fi putut fi că victimele erau membri ai unor partide de opoziţie
la data urmăririi penale.
Ironic, dar unul din motivele la care fac aluzie instanţele naţionale pentru diminuarea
despăgubirii este chiar faptul că nivelul de viaţă este scăzut.

În Gherştoga v. Ministerul

Finanţelor (hotărârea Col. civ., com. cont. adm. CSJ din 26.09.2012, dos. nr. 2r-628-12), victima
încălcării dreptului la soluţionarea rezonabilă a cauzei administrative pe faptul samovolnicie
(care a durat 2 ani şi 4 luni, timp în care reclamantul a rămas fără loc de muncă şi sursă
permanentă de venit) a primit 6.000 lei (s-au cerut 300 000; instanţa de fond a acordat 16.000,
victima susţine că suma este "mizeră"). În motivaţia instanţa de recurs a menţionat că "suma nu
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trebuie să fie vădit disproporţionată cu sumele acordate de Curtea Europeană în speţele similare.
Sarcina probării prejudiciului moral nu poate fi pusă pe seama reclamantului şi se apreciază
individual pentru fiecare caz, luându-se în consideraţie argumentele ambelor părţi în proces şi
excluzându-se excesiv şi vădit exagerate. Totodată, în hotărîrea CEDO din 10.11.2004 în cauza
Ernestina Zullo v. Italia, Curtea a menţionat că mărimea daunelor morale va fi stabilită în funcţie
şi de nivelul de viaţă în statul respectiv.”
Identic în Lipcan v. Ministerul Finanţelor (hotărârea Col. civ., com. cont. adm. CSJ din
12.09.2012, dos. nr. 2r-657-12), unde, în motivaţia sa de reducere a despăgubirii la 5.000 lei (sau cerut 19.000 euro)pentru prejudiciul moral suferit prin încălcarea termenului rezonabil de
judecare a cauzei, instanţa a recunoscut că "nu poate pune la baza calculului prejudiciului moral
indicii cuprinşi în această hotărâre de 1 000 – 1 500 euro pentru fiecare an de întârziere, deoarece
nivelul de viaţă în aceste două state este diferit."
Starea materială a victimei
S-a spus că unui om înstărit îi trebuiesc mai mulţi bani pentru a obţine satisfacţie.
Totodată, putem spune că, dacă un om este înstărit, el nu priveşte banii cu aceeaşi valoare ca cel
mai sărac. În această logică bogatul nici nu are nevoie de despăgubire, iar simpla constatare a
încălcării îi va fi suficientă, mai ales atunci când i s-a satisfăcut un alt capăt de cerere (cum ar fi
cel de anulare a unui act administrativ sau corijarea unei erori judiciare).
Potrivit Principiul 12 al Rezoluţiei (75) (7) din 1975 al Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei, durerile fizice şi suferinţele fizice sunt despăgubite în funcţie de intensitatea
şi durerea lor. Calculul despăgubirii trebuie să se efectueze fără a luat în cont averea victimei.
O concluzie similară se impune din Legea privind asigurarea egalităţii.
Conchidem că starea materială a victimei ar trebui ignorată de către instanţă la stabilirea
sumei despăgubirii, întrucât ar rezulta într-o discriminare. Aceasta nu afectează dreptul de a
aprecia gravitatea suferinţelor psihice în funcţie de statutul social al persoanei, care uneori, este
direct proporţional cu averea sa.
Vinovăţia victimei
Cerinţa de a diminua prejudiciul provocat şi din culpa gravă a victimei este expres
stabilită de art. 1417 alin.(2) al Codului civil. Totuşi, în special în soluţiile pronunţate de
Colegiul penal al CSJ aplicarea acestei reguli nu este resimţită. Aşadar, într-o multitudine de
cauze penale privind provocarea decesului în cadrul accidentelor rutiere, instanţa penală a
condamnat şoferul şi nu a indicat expres faptul că reduce prejudiciul moral pe motivul existenţei
culpei victimei.

În Galearschi (decizia Col. pen. CSJ din 03.10.2012, dos.nr.1ra-962/12),
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inculpatul a ieşit pe contrasens, unde l-a tamponat pe pietonul victimă, care se afla culcat pe
partea carosabilă, şi care, în urma tamponării a fost tîrît de automobil, a primit vătămări
corporale grave periculoase pentru viaţă, în urma cărora a decedat pe loc. Feciorul victimei a
primit despăgubiri de 30.000 lei. În Chitoroagă (decizia Col. pen. lărg. CSJ din 07.02.2012,
dos.nr.1ra - 68/12), instanţa penală a ignorat argumentul că făptuitorul a fost orbit de un mijloc
de transport care venea în întâmpinare, făcând referire la obligaţia sa pozitivă de a adapta viteza
şi chiar de a opri mijlocul de transport.
Observăm aşadar că, în special atunci când mărimea despăgubirii pentru prejudiciul
moral se determină în cadrul procesului penal, instanţa confundă deşi stabileşte în culpa victimei
o circumstanţă atenuantă la stabilirea pedepsei penale, lasă sub tăcere dacă aceeaşi circumstanţă
a contribuit la reducerea despăgubirii. Or, din compararea sumelor acordate cu situaţiile când
lipseşte vinovăţia victimei, nu putem observa mari diferenţe.
În cauza penală Ciobanu (hotărârea Plenului CSJ din 23.01.2012, 4-1re-4/12), instanţa
corect a respins argumentul făptuitorului că copilul lipsit de viaţă prin accident (părinţii au primit
despăgubiri de 35.000 lei) şi celălalt copil vătămat (a primit 5.000 lei), traversau strada
neregulamentar, pe timp de iarnă. Şi asta deoarece conform art. 1417 alin.(3) din Codul civil,
culpa gravă a minorului sub 14 ani nu se ia în cont de instanţă. Totuşi, această motivaţie lipseşte
din hotărârea lecturată.
Relevanţa consecinţelor psihologice
Efectele psihologice vor fi luate în cont la evaluarea despăgubirilor în acelaşi mod ca şi
vătămările corporale. Astfel, chiar dacă victima s-a tratat rapid, ea are dreptul la despăgubiri
pentru consecinţele nefizice, aşa ca schimbări de caracter, reducere capacităţii mentale,
deficienţe de vorbire, reducerea dorinţei sexuale605.
În unele cazuri, instanţele naţionale consideră suferinţele psihice ca fiind triviale. În
Palancean v. Ministerul Justiţiei (hotărârea Col. civ. cont. adm. CSJ din 23.12.2009, dos. nr. 3r1787-09), Ministerul Justiţiei, care nu a răspuns la solicitarea de a suspenda activitatea notarială,
a fost obligat să achite 300 lei (s-au cerut 100.000). Instanţa a menţionat că suma de 500 lei este
exagerată, pentru sentimentele de frustrare cauzate intimatei, suma de 300 lei constituie o
satisfacţie echitabilă suficientă.
Lezarea posibilităţilor profesionale; pierderea capacităţii de muncă
Instanţele germane majorează despăgubirile atunci când victima vătămării corporale este
forţată să abandoneze sau să-şi schimbe profesia. De exemplu, un bucătar îşi pierde simţul
605
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mirosului şi gustului ca urmare a unui accident; un model a rămas cu cicatrice pe faţă de la
accident rutier, iar în această profesie ţinuta fizică este determinantă606.
Despăgubirile trebuie să fie mai mari când, din cauza invalidităţii, victima îşi pierde
complet capacitatea de muncă.
Gradul în care profesia este prestigioasă ar trebui să afecteze mărimea despăgubirilor, un
sportiv profesionist sau un actor ori politician renumit ar trebui să primească o despăgubire mai
mare decât, de exemplu, un muncitor la fabrică sau vânzător în comerţ. Aceasta distincţie este
justificată de funcţia despăgubirilor. Se susţine că pentru o persoană cu poziţie bună în societate
sunt necesari mai mulţi bani pentru a obţine o satisfacţie în viaţă. Această circumstanţă, pentru a
evita discriminările aparente, ar putea fi ascunsă în altă circumstanţă a cauzei (de exemplu,
gravitatea suferinţelor psihice datorită afectării statutului social şi reprobării de către societate).
Fără dubiu anumite persoane primesc satisfacţie considerabilă de a cânta la un instrument
muzical sau picta în mod profesionist, pleda în faţa instanţei ori ţine un discurs în faţa unui
public. Nu este necesar ca locul de muncă să fie o funcţie înaltă sau extraordinară. Pierderea
carierii la care s-a visat toată viaţa este un prejudiciu real, şi trebuie despăgubit fiindcă doar
arareori victima poate găsi o ocupaţie echivalentă dacă vătămarea i-a diminuat capacitatea de
muncă. În Anglia cea mai mare sumă acordată pentru acest tip de prejudiciu a fost de 8.750 lire
sterline. Sumele rezultate din această componentă a prejudiciului nu sunt mari.
În Taburceanu v. Procuratura Generală (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 4 august
2010, dos.nr.2ra-1448-10), victima atragerii ilegale la răspundere penală cu aplicarea măsurilor
preventive, sub forma declaraţiei de nepărăsire a localităţii, a primit despăgubiri de 10.000 lei
(cerut 75.000 lei). Printre altele, instanţa a luat în cont faptul că reclamantul, ca urmare a
atragerii ilegale la răspundere penală, şi-a pierdut locul de muncă.
Lezarea posibilităţii de a desfăşura activităţi recreative sau de hobby
Despăgubirile ar trebui majorate dacă victima nu poate continua un hobby în rezultatul
vătămării. Este greu de stabilit care ocupaţii recreative sunt mai valoroase şi merită sume mai
mari. Ceea ce instanţa poate stabili este cât de importantă a fost activitatea pentru reclamant.
Indicatorul obiectiv este timpul, efortul şi succesele victimei în ocupaţia pe care o invocă.
Pierderea şanselor de căsătorie; ruperea unei relaţii romantice
În principiu vătămarea care ar putea afecta aptitudinea persoanei de a forma o relaţie
romantică cu altcineva se include deja în prejudiciul de agrement. Vătămarea organelor
reproductive este o formă deosebită a unei asemenea vătămări. De asemenea, cicatricea pe părţile
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vizibile ale corpului ar putea atrage mărirea despăgubirii victimei dacă ea este o femeie tânără,
dar nu pentru pierderea şanselor de căsătorie ci pentru prejudiciul de agrement şi ruşinea
suportată.
Rămâne la discreţia judecătorului să ia în cont reducerea şanselor de a-şi găsi un partener
romantic şi cât să acorde pentru acest capăt de prejudiciu.
În general, riscul divorţului sau riscul ruperii unei logodne face parte din riscul general al
vieţii. Totuşi, victima ar trebui să poată recurge la această circumstanţă atunci când
demonstrează o legătură cauzală directă a rupturii cu vătămarea sa, cum ar fi faptul că internarea
în spital a dus la înrăutăţirea relaţiilor cu soţul sau vătămarea corporală i-a afectat potenţa. Într-o
speţă germană din 1975 reclamantul a invocat că soţia a divorţat fiindcă reclamantul avea dureri
în timpul actului sexual din cauza vătămării corporale anterioare la osul pubian. Curtea Federală
Germană i-a acordat o despăgubire de 17.500 euro şi o rentă lunară de 90 euro.
Îngrijirea acasă
Persoanele care suferă vătămarea sănătăţii pot avea nevoia de îngrijire acasă sau, cel
puţin, asistenţă în treburile casnice zilnice, aşa ca igiena personală, pregătirea mâncării, curăţarea
rufelor, curăţenie, cumpărături, achitarea facturilor etc.
Instanţele de judecată engleze au abordat acest capăt de cerere prin prisma dovezilor
privind câte ore de îngrijire ori asistenţă are nevoie în fiecare zi din data ieşirii din spital până la
data tratării definitive.
O casnică vătămată poate cere costul angajării unui ajutor. Dacă reclamantul a decis însă
singur să facă treburile casnice, aceasta ar putea duce la majorarea despăgubirilor pentru
prejudiciul moral, fiindcă reclamantul va avea suferinţe suplimentare pentru a se întreţine fără
ajutor şi în general va suferi un prejudiciu de agrement607.
Schimbări în personalitate
Ca urmare a accidentului persoana poate suferi o schimbare a personalităţii, care se poate
manifesta prin diminuarea inteligenţei, dereglări emoţionale şi sexuale.

Dacă vătămarea

afectează personalitatea victimei, aceasta justifică majorarea despăgubirii.
În Ştefîrţă v. Ministerul Finanţelor (decizia Col. civ. cont. adm. CSJ din 15.09.2011, dos.
nr. 2ra-1679-11), victima atragerii ilegale la răspundere penală pe fapta de trafic de fiinţe umane
şi escrocherie, a fost deţinută 4 luni, dar achitată complet de instanţa de apel. Instanţa civilă a
acordat despăgubiri de 50.000 lei (s-au cerut 200.000 lei). În motivarea sa instanţa a menţinut
hotărârea instanţei de apel, menţionând "în principal, criteriile referitoare la consecinţele suferite
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pe plan fizic şi psihic de către victimă, gravitatea şi caracterul acestora, sentimentul de afectare a
personalităţii sale morale.” Motivarea însă nu dezvăluie detaliat aceste circumstanţe.

Efectele viitoare imprevizibile
În numeroase cazuri, efectele vătămărilor nu pot fi depistate şi evaluate complet. Instanţa
le poate acorda dacă este cert că ele vor avea loc. De exemplu, expertul medical ar putea estima
cu ce frecvenţă victima ar trebui să treacă tratament ori intervenţie chirurgicală. Totuşi, în caz de
incertitudine instanţa ar putea să nu admită capătul de cerere bazat pe un efect viitor şi să
lămurească victimei dreptul de a se adresa cu acţiune în despăgubire separată (art. 1416 alin.(3),
Cod civil).
Interes poartă şi o altă circumstanţă: sentimentul de frică şi nesiguranţă al victimei. Întrun caz din 1995 în Germania victima unui malpraxis medical a trebuit să treacă prin mai multe
operaţii. S-a stabilit că victima se va afla permanent într-o stare de pericol pentru viaţă. Astfel, ea
va trebui constant să trăiască cu această frică de a nu deceda prematur. Instanţa i-a acordat
despăgubiri de 75.000 euro nu doar pentru suferinţa suportată, ci şi o certă frică permanentă
legată de o sănătate precară.

De asemenea, efectele viitoare trebuie despăgubite în cazul

sterilizării neglijente a femeii fără acordul său în cadrul naşterii prin cezariană.
Factori care vizează făptuitorul
Gradul vinovăţiei
De partea făptuitorului, primul factor relevant este gradul vinovăţiei sale. Logica indică
că intenţia ar trebui să rezulte într-o despăgubire mai mare decât imprudenţa. În unele formule
de calcul prezentate în doctrina se prezintă o gradaţie exactă a fiecărei forme a vinovăţiei
(intenţie directă = 100% din prejudiciu; intenţie indirectă = 75%; sine încrederea exagerată =
50%; neglijenţa = 25%). O asemenea abordare ne pare arbitrară, întrucât scopul despăgubirii
este să oferă satisfacţie echitabilă victimei, nu de a pedepsi făptuitorul. Într-adevăr, la calificarea
faptei penale şi individualizarea pedepsei forma vinovăţiei va avea un impact direct, fiindcă
pedeapsa se individualizează pentru făptuitor, nu pentru a oferi satisfacţie victimei infracţiunii.
În această prismă, în fond, la stabilirea sumei despăgubirii forma vinovăţiei ar trebui să
aibă un impact mult mai redus.
Evident că dacă se demonstrează că făptuitorul a dorit să-i facă o favoare victimei, dar
totuşi, din neglijenţă, a vătămat-o, despăgubirile trebuie reduse. Este cazul şoferului care vatămă
pasagerul sau a rudei ori prietenului care supraveghează copiii ori casa reclamantului.
În Croitori V v. SRL BNV (hotărârea Col. civ. cont. adm. lărg. CSJ din 11.07.2012, dos. nr. 2ra1323/12), mama şi copilul, invocând calitatea de consumator, au solicitat 15000 lei (suma oferită
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de toate instanţele), pentru prejudiciul cauzat prin căderea peste copilul recurentei a lavoarului
poziţionat pe un dulap în magazinul pârâtului. În motivare instanţa de recurs menţionează:
"suferinţele fizice şi psihice suportate de copil şi mama lui ca urmare a vătămării sănătăţii
copilului, comportamentul angajaţilor S.R.L. „BNV” lucrători ai magazinului imediat după
accident, faptul că ei i-au permis reclamantei să iasă din magazin cu copilul şi să meargă la un
medic numai după achitarea costului lavoarului deteriorat".
Dacă prejudiciul se cauzează cu o deosebită cruzime, chinuri sau tortură, despăgubirea se
va majora.
Starea materială a făptuitorului
Aşadar, un făptuitor mai bogat ar putea fi obligat să plătească o despăgubire mai mare.
Un făptuitor fără mijloace nu trebuie ruinat prin obligarea la plata despăgubirii, dar nici nu poate
fi scutit de la despăgubiri.
Instanţa va ţine cont că numeroşi cetăţeni au venituri neoficiale, şi reclamantul are dreptul
de a aduce probe privind starea materială reală a făptuitorului.
Prejudiciul cauzat de rudă
În principiu regulile analizate se aplică similar când făptuitorul şi victima sunt rude. Însă
instanţele pot folosi această circumstanţă pentru a micşora despăgubirile. Astfel, într-o speţă din
Germania, soţia a fost victima unui accident rutier în timp ce soţul şofa. S-a constatat că ambii
şoferi erau vinovaţi în accident. Instanţa a redus la jumătate despăgubirile plătibile de pârât
(celălalt şofer) pe temei că soţia îşi poate recupera a doua parte a despăgubirilor de la soţul
vinovat608.
În alt caz, instanţa germană a acordat 125.000 euro fiului (reclamant) care a suferit
quadriplegie (paralizie a celor patru membre datorită leziunii măduvei spinării) ca urmare a
accidentului rutier cauzat de tată (pârât), ceea ce constituie o sumă redusă comparativ cu cazurile
standard în Germania. Motivul reducerii invocat de instanţă a fost că tatăl deja a îngrijit de copil
şi va îngriji, şi, astfel, parţial i-a oferit o satisfacţie victimei.
Întârzierea în plata despăgubirilor
Despăgubirile ar putea fi majorate dacă făptuitorul intenţionat tărăgănează finalizarea
procesului judiciar şi plata despăgubirilor către victimă.
În legislaţia engleză judecătorul chiar calculează o dobândă de întârziere pe perioada
procesului.
608
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judiciare echivalează cu o punere în întârziere, iar din momentul aflării debitorului în întârziere,
pe obligaţiile pecuniare se calculează dobânzi de întârziere conform art. 619 Cod civil.
Structura despăgubirii
Judecătorul poate să acorde o sumă unică a despăgubirii, şi să indice care sunt criteriile
pe care s-a bazat (se întâmplă, de regulă atunci când suma este rotundă, de regulă în mii de lei,
10.000 lei, 100.000 lei, 1.000.000 lei). Totodată, el poate să acorde mai multe despăgubiri cu
mai multe titluri (de exemplu, pentru pierderea piciorului – 100.000 lei609, pentru durere la
pierderea piciorului 10.000 lei, pentru suferinţe psihice pe durata vieţii – 1.000 lei pe lună).
O altă opţiune prevăzută de Codul civil este stabilirea despăgubirii sub forma de rentă
lunară. Este o formă eficientă fiindcă răspunde la problema duratei în timp a prejudiciului. Nu
putem şti câţi ani va trăi victima şi, astfel, pentru câţi ani trebuie să o despăgubim, pentru a evita
o îmbogăţire fără justă cauză a victimei.

Justiţiabilii rar recurg la o asemenea formă de

despăgubire, iar stabilirea plăţi sub forma rentei lunare, fără a fi cerută de către reclamant, pune
sub risc valabilitatea soluţiei judecătoreşti în apel şi recurs. În ce ne priveşte, considerăm că,
dacă judecătorul are o marjă de apreciere a mărimii despăgubirii, tot aşa el poate, fără cerere
expresă din partea reclamantului, să dispună achitarea despăgubirii sub forma rentei lunare.
Această soluţie de asemenea va avea avantajul să nu împovăreze financiar făptuitorul, or, este o
sarcină financiară complet diferită de a plăti 120.000 lei după emiterea titlului executoriu sau de
a plăti câte 1.000 de lei pe parcursul a 10 ani.
În funcţie de natura lezării (una tangibilă, cum ar fi vătămarea corporală, sau una
intangibilă, cum ar fi defăimarea), judecătorul va putea stabili plata rentei lunare pe toată viaţa
victimei sau doar pentru un anumit număr de ani, apreciaţi de judecător ca fiind o perioadă în
care cel mai probabil victima va uita de încălcare şi nu va mai avea nevoie de despăgubiri.
Întemeierea soluţiei de către judecător
Pentru a respecta cerinţele art. 241 alin.(5) al Codului de procedură civilă, în raport cu
capătul de cerere privind repararea prejudiciului moral, în hotărârea sa instanţa va prevedea:
• descrierea naturii încălcării dreptului reclamantului prin care s-a cauzat prejudiciul moral,
cu specificarea dreptului încălcat şi a legii care îl recunoaşte;
• circumstanţele pricinii (conform criteriilor de la art. 1422 Cod civil şi a altor legi
aplicabile) care au influenţat la majorarea despăgubirii şi la micşorarea ei. Trebuie evitată
practica defectuoasă de a da formal enumerare criteriilor stabilite în lege. Pentru a motiva
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soluţia judecătorul trebuie să descrie fiecare circumstanţă pe care a luat-o în cont, precum şi ce
impact a avut ea asupra sumei finale a despăgubirii;
În acest context este binevenită, deşi nu obligatorie, referinţa instanţei la alte cauze
similare ale instanţelor judecătoreşti superioare şi, dacă se constată încălcarea unui drept garantat
de Convenţia europeană, la cauze soluţionate de CtEDO în primul rând în cauzele contra
Moldovei;
• dacă respinge acţiunea sau admite acţiunea total sau parţial, inclusiv dacă obligă pârâtul,
în locul plăţii despăgubirilor, la careva acţiuni reparatorii (cum ar fi publicarea unei dezminţiri,
scuze publice, modificarea actului defăimător); menţiunea că constatarea încălcării oferă, prin ea
însăşi, satisfacţie echitabilă şi motivarea circumstanţelor relevante (dauna cauzată nu este
tangibilă, iar pârâtul este o persoană publică sau o autoritate publică, ori cauza este înalt
mediatizată etc.);
• dacă a admis acţiunea în despăgubire, va determina suma şi valuta ei concretă, faptul
dacă este o sumă globală ori o rentă lunară; identificarea creditorului şi debitorului plăţii
despăgubirii.

Concluzii
Practica judecătorească naţională privind repararea prejudiciul moral este încă în formare
şi maturizare. O influenţă pozitivă exemplificativă o are practica CtEDO, care este tot mai des
invocată de către justiţiabili şi, respectiv, merită studiată tot mai minuţios de judecători.
Atunci când soluţionează o asemenea cauză, judecătorul trebuie să reţină că soluţia pe
care o va oferi justiţiabililor va fi apreciată atât la nivel de caz cât şi de sistem. La nivel de caz,
judecătorul va avea sarcina să ofere părţilor litigante o percepţie de justiţie nu doar prin prisma
sumei acordate ori refuzate, ci şi a motivării ei care ar arăta luarea în calcul a fiecărei
circumstanţe invocate de către fiecare parte litigantă. La nivel de sistem, atât suma cât şi
motivarea sa vor constitui baza viitoarelor eforturi de sistematizare şi uniformizare a practicii
prin obiectivizarea sumelor despăgubirilor acordate, iar viitorii justiţiabili şi judecători, în dificila
sarcină de a fixa un preţ pentru suferinţe, se vor îndrepta anume spre această jurisprudenţă în
plină formare şi evoluţie.
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§ 20. Asigurarea obligatorie şi facultativă (S.Novac, Gh. Stratulat)
1. Noţiuni
Conceptului de asigurare, impune explicarea, în prealabil a unor noţiuni specifice, ce
caracterizează mecanismul de încheire şi realizare a contractului de asigurare. În calitate de
noţiuni proprii acestei instituţii, pot fi evidenţiate: asigurator, asigurat, contractant al asigurării,
risc asigurat, sumă asigurată, caz asigurat, franciză, despăgubire, primă de asigurare, intermediar
în asigurări.
Asigurarea obligatorie se distinge prin faptul că raporturile dintre asigurat şi asigurător,
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, condiţiile şi modul lor de implementare se stabilesc prin
lege. Contractul încheiat între părţi în cadrul asigurărilor obligatorii este întotdeauna un contract
de adeziune, iar la încheierea acestuia, sau pe parcurs, nu pot fi modificate clauzele contractuale
standard. În cadrul asigurării benevole (facultative), raporturile dintre asigurat şi asigurător,
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare. Condiţiile
asigurărilor benevole (facultative) sînt stabilite de asigurător, în conformitate cu legislaţia şi cu
actele normative de specialitate, însă pot fi modificate, atît la încheierea contractului de asigurare
cît şi pe parcursul executării lui, în limitele admise de legislaţie.
Asiguratorul este persoana juridică, înregistrată în Republica Moldova, care deţine licenţă
pentru desfăşurarea activităţii de asigurare. Activitatea de asigurare constă în oferirea, negocierea
şi încheierea de contracte de asigurare, încasarea de prime, lichidare de daune, efectuarea de
acţiuni de regres şi de recuperare. La survenirea riscului asigurat, asiguratorul are obligaţia de
plăti valoarea prejudiciului, ce nu va depăşi limitele sumei asigurate.
Asiguratuleste persoană fizica sau juridică care are încheiat sau pentru care s-a încheiat
un contract de asigurare cu asigurătorul. Prin efectul contractului de asigurare, asiguratul apare în
calitate de titlular al interesului asigurat, indiferent de faptul dacă participă sau nu la încheierea
contractului de asigurare. Nu este necesar ca obiectul asigurării să acopere bunurile sau persona
acestuia.
Contractantul asigurăriiestepersoană care încheie contractul de asigurare pentru
asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de
asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat. În cazul participării contractantului asigurării la
încheierea contractului de asigurare, se va considera că contractual este încheiat în favoare unui
terţ. Contractantul va avea întotdeauna obligaţia de a achita prima de asigurare, însă nu va fi
beneficiarul asigurării în cazul survenirii cazului asigurat. Nu trebuie să fie confundată noţiunea
de contractant al asigurării cu noţiunea de asigurat, ori ultimul nu are obligaţia întodeauna de a
plăti prima de asigurare .Întotdeauna contractant al asigurării va fi persoana care are un drept de
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proprietate ori de posesie, în cazul asigurării de bunuri, sau însăţi persoana sau un reprezentant al
acesteia, în cazul asigurării de persoane. Este inadmisibilă ţi contrară scopului contractului de
asigurare, asigurarea bunurilor unui terţ şi beneficierea de despăgubiri în situaţia survenirii
cazului asigurat.
Posesor de autovehicul este proprietarul de drept al autovehiculului, precum şi persoana
care posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locaţiune, leasing, comodat sau al unor
alte temeiuri prevăzute de legislaţie.
Utilizatororice persoană, care conduce autovehiculul: asiguratul, persoanele prevăzute în
contractual de asigurare, alte persoane care conduc vehiculul, cu sau fără consimţămîntul
posesorului. În cadrul instruirii la cursurile de şofer, se consideră utilizator persoana care
efectuiază instruirea în conducerea autovehiculului.
Riscul asigurat este un fenomen, eveniment,

grup de fenomene sau evenimente

prevăzute în contractul de asigurare care odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau
persoanei asigurate. În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se
încadrează în noţiunea de risc asigurat.
Conform art. 1307 al.(2) Cod Civil, se interzice asigurarea unor interese ilicite, şi anume:
se interzice asigurarea riscului suportat prin participarea la loterii, jocuri şi pariuri, precum şi a
eventualilor cheltuieli la care poate fi suspusă persoana în scopul eliberării ostaticilor.
Prin urmare, riscul are o semnificaţie juridică proprie, diferită de noţiunea de risc din
dreptul comun, şi este un eveniment inconvenient, posibil şi viitor care ar putea afecta bunurile,
capacitatea de muncă, viaţa ori sănătatea persoanei (de ex: accident, incendiu, inundaţii, deces,
pierderea capacităţii de muncă ş.a).
Riscul asigurat, nu va reprezenta obiectul asigurării, deoarece riscul reprezintă o
modalitate, o condiţie incertă a contractului de asigurare, la survenirea căruia apare obligaţia
asiguratorului de plată a despăgubirii de asigurare. În materie de asigurări, acest element este
obligatoriu, fiind determinativ, ori contractul de asigurare prin esenţa sa este aleatoriu, astfel nu
poate exista asigurare fără risc, aşa cum nu poate exista nici risc fără obiectul asigurării. Riscul
asigurat poate fi preluat şi prin coasigurare, operaţiune prin care doi sau mai mulţi asiguratori
subscriu acelaşi risc, asumîndu-şi o cotă parte din el.
Suma asigurată este este limita răspunderii patrimoniale a asigurătorului pentru cazul
producerii evenimentului asigurat. Suma asigurată este stabilită de lege (de ex: în cazul asigurării
obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovicule), sau prin acordul părţilor
(în cazul asigurării facultative de bunuri). Suma asigurată nu poate excede valoarea bunului
asigurat şi va avea obligatoriu o expresie bănească determinată . Aprecierea sumei asigurate este
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importantă prin faptul, ca determină mărimea primei de asigurare. Suma asigurată poate fi
stabilită pentru toate riscurile asigurate sau indidual, pentru fiecare risc asigurat.
Cazul asigurat, este este un risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui
producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător.Prin
urmare, spre deosebire de risc care este un eveniment ce se poate ivi, cazul asigurat este un
eveniment care s-a produs, şi care în mod obligatoriu din momentul producerii dă naştere unui
şir de drepturi şi obligaţii.
Survenirea cazului asigurat determină apariţia obligaţiei de plată a despăgubirii
asiguratorului către asigurat.
Despăgubirea (îndemnizaţia) de asigurareeste sumă de bani pe care asiguratorul este
obligat s-o plătească asiguratului, la survenirea cazului asigurat. Mărimea acesteia,este
determinată de întinderea prejudiciului suportat de asigurat şi poate fi mai mică sau egală cu
valoarea sumei asigurate. Dacă contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată
inferioară valorii bunului supus asigurării, despăgubirea cuvenită se reduce proporţional
raportului dintre suma prevăzută în contract şi valoarea bunului. Despăgubirea de asigurare, se
va referi strict la mărimea prejudiciului material efectiv constat, şi va determina compensarea lui
de către asigurator.
Franciză este acea parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate
de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este
prevăzută în contractul de asigurare facultativă. Instituirea clauzei privind aplicarea francizei nu
este obligatorie, însă determină indirect mărimea primei de asigurare.
Prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este obligat să o plătească
asigurătorului, în schimbul preluării de către asigurător a riscului asigurat, în termenul prevăzut
de contract. Mărimea primei de asigurare, trebuie să fie într-un raport direct cu riscul preluat de
către asigurator. Cuantumul primei de asigurarepoate fi stabilit prin lege (de ex. contractele de
asigurare a răspunderii civile pentru pagubele produse de autovehicule) sau prin acordul părț ilor
(de ex. asigurarea a riscurilor în agricultură).
2. Particularităţile examinării litigiilor cu privire la asigurare
Litigiile ce decurg din raporturile de asigurare se examinează de către instanţa de judecată
în procedură contencioasă, de regulă de la domiciliu sau de la locul de aflare al pîrîtului. Codul
de procedură civilă, stabileşte în art.39 alin.(13) disponibilitatea reclamantului de a alege instanţa
competentă să judece pricina de la domiciliu sau sediul asiguratului, de la locul de aflare a
bunurilor sau de la locul accidentului. Totodată persoana care a suferit o vătămare a integrităţii
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corporale ori prin altă vătămare a sănătăţii sau prin deces pot intentata acţiunea şi în instanţa de
la domiciliul reclamantului ori în instanţa de la locul prejudiciului.
La aprecierea termenului de prescripţie, instanţele de judecată urmează să aprecieze
coroborat prevederile art.272 alin.(1) şi 1328 alin.(1) şi (2) din Codul Civil, potrivit cărora,
prescripţia începe să curgă de la data cînd apare dreptul la acţiune, cînd persoana a aflat sau
trebuia să afle că i-a fost încălcat un drept subiectiv, prestaţia asiguratorului este datorată din
momentul încheierii activităţii de constatare a cazului asigurat şi a întinderii obligaţiei
asiguratorului.
În acţiunile înaintate de pagubit, împotriva asiguratului sau a asiguratorului cu privire la
repararea prejudiciului cauzat, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data cînd
păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea (art.272 al.(4)
Cod Civil).
Astfel, dacă asiguratul înaintează acţiunile împotriva asiguratorului cu privire la
compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu despăgubirea de asigurare faţă de persoana
prejudiciată, atunci termenul de prescripţie se va calcula din momentul încheierii activităţii de
constatare a cazului asigurat şi a întinderii obligaţiei asiguratorului sau a refuzului acestuia de a
achita despăgubirea respectivă.
La depunerea cererii de chemare în judecată, este necesară achitarea taxei de stat,
cuantumul acesteia, va fi determinat de obiectul litigiului (patrimonial- încasarea despăgubirii de
asigurare, nepatrimonial- obligarea de a încheia contractul), se va efectua conform exigenţelor
impuse de Codul de Procedura civilă şi Legea taxei de Stat.
Pentru examinarea acestor categorii de litigii, legislaţia nu prevede soluţionarea prealabilă
a pricinii pe cale extrajudiciară, dacă prin acordul părţilor nu a fost convenit altfel. În cazul
existenţei unei asemenea prevederi, reclamantul va trebui să anexeze la cererea de chamare în
judecată dovada respectării acestei condiţii.
Examinarea litigiului se va efectua cu citarea obligatorie a asiguratorului (art.42 al.(4) al
Legii cu privire la asigurări). Acţiunile privind încasarea despăgubirilor de asigurare vor putea fi
înaintate şi de procuror, cu respectarea condiţiilor art.71 din Codul de Procedura Civilă.
Intanţele de judecată trebuie să ţină cont de admisibilitate probelor la soluţionarea
litigiilor de asiguare, prevăzută la art.1309 al.(5) şi (6) din Codul Civil, art.18 şi 19 din Legea cu
privire la asigurări şi anume că, contractul de asiguare trebuie să fie încheiat în formă scrisă.
Forma ascrisă, este cerută de lege, indiferent de valoarea contractului, numai pentru probarea
acestuia (o condiţie ad probationem). De aceea, consimţămîntul părţilor poate fi dovedit nu
numai cu înscrisul constatator al contractului, ci şi cu alte înscrisuri, cum ar fi cererea de
asigurare, cu înscrisul prin care se constată primirea plăţii sau orice alt înscris, numit document
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de asigurare (certificat de asigurare). Prin urmare, contractul de asigurare poate fi probat printrun document unic semnat de către ambele părţi (contract)sau prin schimbul de documente, ce
atestă manifestarea voinţei în vederea încheierii contractului.
Perioada de asigurareeste intevalul de timp, considerat ca unitate de timp, pentru care s-a
stabilit prima de asigurare. Perioada de asigurare este de un an, dar poate fi şi mai mică
(trimestru, semestru). Perioada asigurării stabilită pentru calculul primei de asigurare, nu trebuie
confundată cu termenul asigurării,adică intevalul de timp, în interiorul căruia asiguratul suportă
riscul asigurării.
Momentul începerii termenului asigurării, adică data de la care s-a preluat riscul
asiguratului, poate fi diferit de momentul încheierii contractului de asigurare (realizarea
contractului), întrucît aceste momente, deseori nu coincid. Asiguratorul, de regulă, începe a
suporta riscurile asiguratului din momentul achitării primei de asigurare, sau a primei tranşe a
acesteia. Această regulă însă nu este imperativă, părţile avînd posibilitatea să stabilească
perioada de la care începe asigurarea, anterior momentului încheieriii contractului. Această
situaţie este posibilă, cu condiţia ca riscul asigurat să nu fi survenit pînă la momentul încheierii
contractului de asigurare.
Omiterea termenului de prescripţie în sens material, nu serveşte drept temei pentru
refuzul primirii cererii de chemare în judecată şi intentarea unui proces civil. Acţiunea privind
apărarea dreptului încălcat va fi respinsă ca tardivă în temeiul expirării termenului de prescripţie
extincitvă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia
Încheierea contractului de asigurare, este confirmată, prin remiterea către asigurat, a unui
certificat, numit Certificat de asigurare, care reprezintă şi dovada achitării primei de asigurare.
Certificat de asigurare este un document unilateral, emis de către asigurator, prin care se
atestă obligaţia viitoare a acestuia de a plăti despăgubirea de asigurare, la survenirea riscului
asigurat preluat. Certificat de asigurare nu este un contract de asigurare, ci o dovadă a încheirii
acestuia, care trebuie să conţină toate clauzele obligatorii esenţiale ale unui contract de asigurare.
La examinarea litigiilor cu privire la asigurare, instanţele de judeată urmează să ţină cont
de caracterul anticipat al achitării primei de asigurare, ca preţ al asigurării. Neexecutare sau
executarea tardivă a obligaţiei de plată a primei de asigurare, determină lipsa efectelor
contractului de asigurare, care va începe să producă efecte din momentul achitării primei de
asigurare.
Contractul de asigurare, poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În
cazul în care contractul de asigurare este încheiat pe o perioada determinată, acesta încetează
prin expirarea sa, sau prin reziliere. Contractul de asigurare este considerat a fi prelungit tacit, în
cazul în care acest fapt este indicat expres în textul acestuia, iar pînă expirarea termenului
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asiguratul sau contractantul asigurării achită prima de asigurare, şi acest fapt este acceptat de
către asigurator. În acest caz termenul contractului, va fi prelungit cel puţin pe o perioadă de cel
mult un an. Acordul părţilor prin care contractual este prelungit pe o perioadă mai mare de un an
este nul. (art.1313 al.(5) Codul Civil.)
De asemenea, instanţele de judecată urmează să ţină cont de efectele încetării, nulităţii şi
rezilierea contractului de asigurare şi anume că rezilierea contractului de asigurare reprezintă
desfacerea acestuia pentru viitor, datorită neexecutării obligaţiei uneia dintre părţi din cauze ce-i
sunt imputabile, fără a fi restituite prime de asigurare plătite în perioada de asigurare. Nulitatea
contractului de asigurare operează pentru trecut, cu restituirea primelor de asigurare (art.27 -28 a
Legii cu privire la asigurări.)
Asiguratul este obligat, în termenul stabilit în condiţiile de asigurare să plătească
asiguratului suma asigurată în asigurări de persoane, i despăgubirea de asigurare- în asigurarea
de daune. În cazul decesului asiguratului, suma asigurată sau despăgubirea se plăteşte
succesorilor asiguratului.
Obligaţia asiguratorului de a plăti despăgubirea de asigurare apare la producerea cazului
asigurat. Cuantumul îndemnizaţiei de asigurare se determenină de asigurator în conformitate cu
condiţiile contractului, la cererea asiguratului.
Neexecutarea de către asigurat a obligaţiei de informare la timp a asiguratorului despre
producerea cazului asigurat nu exclude dreptul asiguratului de primi îndemnizaţia de asigurare,
chiar dacă acest lucru a fost prevăzut de contract. Prin excepţie, asiguratul se exonerează de
obligaţia de plată dacă obligaţia de informare de către asigurat afectează serios interesele
asiguratorului. Această consecinţă se produce atunci cînd în urma neinformării sau informării
întîrziate despre cazul asigurat, asiguratorul nu poate constata cauzele survenirii cazului asigurat
sau efectele pe care acesta le-a produs.(art.1327 al.(3) Cod Civil).
Obligaţia de plată a asiguratorului este de a plăti îndemnizaţia de asigurare la producerea
cazului asigurat. Această obligaț ie nu este scadentă imediat, deoarece asiguratorul are nevoie de
un interval de timp pentru a constata circumstanț ele cazului asigurat, precum ș i dacă la
producerea acestuia nu a contribuit asiguratul.
În situaţia în care cercetările efectuate de către asigurator durează mai mult de o lună,
asiguratul poate cere plata unui avans din îndemnizaţia de asigurare. Avansul poate fi plătit
asiguratului doar atunci cînd existenţa obligaţiei asiguratorului de plăti precum şi mărimea ei
sunt certe.
În cazul încălcării termenului de plată a îndemnizaţiei de asigurare sau a despăgubirii de
asigurare din vina asiguratorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau
păgubitului penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii, pentru fiecare zi de
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întîrziere. Se va ţine cont de art. 268 Cod Civil, potrivit căruia încasarea penalităţii se prescrie în
termen de 6 luni, precum şi faptul că acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în
temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei
favoare a curs prescripţia. (art.271 Cod Civil)
La încheierea contractului de asigurare, asiguratul este obligat să indice toate
împrejurările cunoscute de el, care ar avea importanţa asupra preluării riscului asigurat. Se
conideră importante, acele împrejurări care ar influienţa decizia asiguratorului de a încheia
contractul ori de a încheia contractul în condiţiile convenite.
Asiguratul este obligat să indice asiguratorului toate împrejurările importante care le
cunoaşte sau trebuie sa le cunoască la momentul încheierii contractului de asigurare. Această
obligaţie se exclude dacă asiguratul nu cunoştea despre aceste împrejurări, precum şi dacă
asiguratorul le cunoştea.
Dacă asiguratul a omis să indice împrejurări importante la încheierea contractului,
asiguratorul poate rezilia contractul. Posibilitatea rezilierii contractului se exlcude dacă lipseşte
vinovăţia asiguratului, precum şi în situaţia cînd împrejurarea respectivă era cunoscută
asiguratorului.
La asigurarea de daune asiguratul este obligat să informeze asiguratorul despre alte
contracte de asigurare încheiate la obiectul respectiv. Declaraţia este necesară pentru ca prin
metoda asigurării duble asiguratul să nu facă o supraasigurare şi să nu încaseze despăgubiri peste
valoarea daunei.
3. Noţiunea contractului de asigurare obligatorie
Noţiunea de asigurare obligatorie, stabileşte sarcina subiecţilor vizaţi de lege, de a încheia
contracte de asigurare. Asigurarea obligatorie se referă la răspunderea civilă, de bunuri şi de
persoane. Specific cestui tip de asigurare este faptul că drepturile şi obligaţiile părţilor sunt
stabilite imperativ de lege, primele de asigurare au un cuantum determinat şi despăgubirile se
acordă numai în cazurile stabilite de lege. Pot fi eveidenţiate următoarele catergorii de contracte
de asigurare obligatorii:
- Contractul de asigurare a răspunderii civile pentru pagube produse de autovicule ( Legea
Nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie pentru pagube produse de
autovehicule);
- Contractul de asigurare de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători ( legea
nr.1553 din 25.02.1998 cu privire la asigurarea răspunderii civile a transportatorilor faţă de
călători);
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- Contract de asigurare a răspunderii civile pentru pagube cauzate în procesul de exploatare
a obiectului industrial periculos. (Legea nr.116 din 18.05.2012, privind securitatea industrială a
obiectelor industrial periculoase);
- Contract de asigurare a răspunderii civile a executorilor judecătoreşti (Legea 113 din
17.06.2010 privind executorii judecătoreşti);
- Contract de asigurare de răspundere civilă a notarului (Legea nr.1453 din 08.11.2002 cu
privire la notariat);
- Contract de asigurare de răspundere civilă în activitatea de audit (Legea nr.61 din
16.03.2007 privind activitatatea de audit).
4. Particularităţile examinării litigiilor privind contractul de asigurare a răspunderii civile
pentru pagube produse de autovehicule
La examinarea litigiilor refertitoare la acest tip de contract, instanţele de judecată
urmează să aplice: Codul Civil art.1301 – 1330, Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din
21.12.2006, , Legea Nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie pentru pagube
produse de autovehicule, /1 din 03.04.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
determinarea uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule.
Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a
posesorului şi utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă
prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
Obligaţia de asigurare pentru cazurile de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor
cauzate prin accident produs de autovehicul aparţine tuturor persoanelor fizice şi persoanelor
juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova.
Aceastăînsă nu se răsfrînge asupra posesorului de autovehicul al cărui risc a fost asigurat de către
o altă persoană.
Dacă majoritatea contractelor de asigurare sînt succesive, adică plata primei de asigurare
se eşalonează în timp, atunci la contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule prima de asigurare seva achita integral pentru toată perioada de
timp. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto va intra în vigoare la data la
care a fost plătită prima de asigurare, dovada plăţii acesteia, revenind asiguratului, înscrisul
constatator fiind cecul de casă, ordinul de plată sau certificatul de asigurare
Termenul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă este de
12 luni, legislaţia mai permite încheierea contractului de asigurare pe perioade de asigurare mai
mici de 12 luni dar nu mai mici de 15 zile pentru autovehicule utilizate în activităţi agricole
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sezoniere, înmatriculate cu numere temporare şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, precum şi
pentru contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă externă.
Asiguratul este obligat să înştiinţeze asiguratorul în cel mult 48 de ore de la producerea
accidentului, indiferent constatarea vinovăţiei. Modalitatea de înştiinţare nu este stabilită de
legiuitor, prin urmare aceast va fi oricare mijloc de comunicare ce ar permite aducerea la
cunoştinţă a acestui fapt, cu dovada recepţionării inlcusiv (fax, telefon, e-mail, scrisoare cu aviz
de recepţie).
La examinarea litigiilor, instanţele de judecată urmează să verifice respectarea de către
reclamanţi a termenului de prescripţie extinctivă. Astfel, legislaţia în acest sens prevede apărarea
drepturilor în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani. Dacă asiguratul înaintează o
acţiune împotriva asigurătorului cu privire la compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu
despăgubirea de asigurare, termenul de prescripţie se va calcula din momentul emiterii refuzului
asiguratorului privind achitarea despăgubirii sau a expirării termenului de 3 luni de la data
informării despre cazul asigurat.
Totodată, conform art.271 din Cod civil, acţiunea privind încasarea despăgubirilor de
asigurare se va respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea
persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond.
Sunt considerate imprescriptibile extinctiv acţiunile cu privire la repararea prejudiciului cauzat
vieţii sau sănătăţii subiectului raportului material litigios cu privire la asigurare, doar cu unica
precizare că prejudiciul va fi reparat pentru o perioadă anterioară intentării acţiunii, dar nu mai
mare de 3 ani (art.280 Cod civil).
Conform art. 183 alin.(2) lit.c) la faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare
judecătorul va stabili component participanţilor la proces şi implicarea în proces a altor persoane,
prin urmare în litigiile ce decurg din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule, este necesară stabilirea corectă de către judecător/instanț a de judecată
a componenţei participanţilor la proces şi implicarea în proces a altor persoane. În toate cazurile
în care a fost încheiat un contract de asigurare (cu indicarea persoanelor admise să utilizeze
autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de persoane) sau fără indicarea
persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat
de persoane), calitatea de pîrît o va deţine asigurătorul. În celelalte cazuri, cind autorul şi/sau
autovehiculul au rămas neidentificaţi sau posesorul autovehiculului nu are încheiată asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto, calitatea de pîrît o va avea Biroul Naţional al Asigurătorilor
de Autovehicule.
Nu se va considera asigurat, riscul utilizatorului de autovehicul, care nu este inclus în
contractual de asigurare, cu număr limitat de utilizatori. În acest caz asiguratorul va acorda
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despăgubiri pentru prejudicial cauzat din culpa utilizatorului care nu este inclus în contractual de
asigurare încheiat între posesor şi asigurator şi ulterior va avea un drept de regres faţă de
ultimul.(art.29 lit.d) Legea cu privire la asigurări.)
În cazul în care, la data producerii accidentului de autovehicul, persoana păgubită are
încheiat un contract de asigurare benevolă de bunuri (CASCO), pentru bunurile avariate sau
distruse prin accidentul de autovehicul ea va fi despăgubită în temeiul acelui contract. În cadrul
procesului de constatare a pagubei, asiguratorul care a încheiat contract de asigurare de bunuri cu
persoana păgubită, este obligat să invite asiguratorul de răspundere civilă a persoanei vinovate,
probînd invitaţia printr-un înscris justificativ. Pagubele constatate vor fi opozabile asiguratorului
de răspundere civilă auto, în cazul în care acesta nu se va prezenta.
Dacă asigurătorul a acoperit prejudiciul conform contractului de asigurare benevolă,
acesta este în drept să adreseze o acţiune,în care se va subroga în drepturile asiguratului, privind
încasarea îndemnizaț iei de asigurare, de la asigurătorul de răspundere civilă auto.
Este imporatantă delimitarea dintre acţiunea de regres şi preluarea de către asigurător a
drepturilor asiguratului (subrogare). Astfel, acţiunea de regres presupune dreptul asigurătorului,
de a înainta împotriva autorului prejudiciului o acţiune privind restituirea despăgubirii plătite
persoanei vătămate. Preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului (subrogarea) este
reglementată în art.1329 Cod civil, art.17 alin.(3) din Legea cu privire la asigurări şi vizează
dreptul asigurătorului care a plătit despăgubirea de asigurare de a prelua, în limitele acestei
sume, dreptul la creanţă pe care asiguratul sau o altă persoană care a încasat despăgubirea de
asigurare îl deţine în raport cu terţul responsabil de producerea pagubei, dacă legea sau
contractul nu prevede altfel.
Astfel, în asigurarea de răspundere civilă facultativă, asiguratorul este subrogat, în
limitele despăgubirii de asigurare plătite, în toate drepturile asiguratului contra persoanelor care
poartă răspundere de producerea pagubei.
În vederea reparării prejudiciului cauzat mijlocului de transport în rezultatul accidentului
rutier, instanţa de judecată poate fi sesizată atît de proprietarul de drept al autovehiculului, cît şi
de persoana care posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locaţiune, contract de leasing,
comodat sau în baza unor alte titluri prevăzute de legislaţie.
La primirea cererii de chemare în judecată, instanţele judecătoreşti urmează însă să
verifice pe bază de acte justificative dreptul reclamantului de a recurge la acţiune. Dacă aceste
acte nu sunt anexate la cerere sau lipsesc, atunci judecătorul, în conformitate cu art.171 CPC, nu
va da curs cererii. Dacă totuşi pricina a fost reţinută deja spre judecare şi aceste împrejurări sunt
stabilite cu prilejul examinării pricinii în fond, instanţa de judecată, în temeiul art.267 lit.c) CPC,
va dispune scoaterea cererii de pe rol ca fiind depusă de o persoană neîmputernicită.
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La schimbarea proprietarului autovehiculului asigurat dobînditorul are obligaţia de a
modifica contractul de asigurare sau de a-l menţine, dacă riscul său este asigurat în temeiul
acestui contract. Nerespectarea acestor condiţii determină încetarea contractului de asigurare şi,
respectiv, îl obligă pe noul proprietar să încheie un nou contract de asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto. Asigurarea nu va urma în mod obligatoriu soarta autovehicului. În
situaţiile în care accidentul de autovehicul a avut loc în perioada în care mijlocul de transport
fusese deja înstrăinat unei alte persoane, iar noul proprietar nu încheiase un nou contract de
asigurare, ș i riscul său nu era asigurat în temeiul vechiului contract, pretenţiile de despăgubire
nu vor fi reparate de asigurătorul cu care proprietarul iniţial al mijlocului de transport avea
încheiat contract de asigurare.
Contractul de asigurare nu încetează în cazul producerii riscului asigurat şi al plăţii
despăgubirii de asigurare, prin urmare asiguratul va fi în drept să solicite rezilierea contractului
de asigurare după survenirea cazului asigurat. În acest caz el va fi în drept să obţină despăgubirea
de asigurare şi prima de asigurare proporţional perioadei de asigurare rămase, fiind reţinute doar
cheltuielile de gestiune efective.
Asigurătorul de răspundere civilă auto obligatorie este obligat să acorde despăgubirea de
asigurare chiar dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de
autovehicul, precum şi în cazurile în care la data accidentului, utilizatorul nu era inclus în
contractul de asigurare încheiat între posesor şi asigurător, utilizatorul sau asiguratul nu poseda
permis de conducere de categoria respectivă, utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaţiile
tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.
Pagubele rezultate din accident rutier pot fi cauzate atît de autovehicule, cît şi de
remorci.La repararea prejudiciului cauzat de o remorcă, instanţele de judecată urmează să
stabilească care asigurător va acoperi despăgubirea de asigurare, adică să facă distincţie între
răspunderea asigurătorului posesorului de autovehicul şi răspunderea asigurătorului posesorului
remorcii.
Astfel, în cazul în care remorca a fost tractată de autovehicul ori s-a separat de
autovehicul şi a continuat să se deplaseze, paguba provocată în rezultatul accidentului rutier va fi
acoperită de asigurătorul de răspundere civilă auto al posesorului de autovehicul.
Dacă remorca nu era tractată de autovehicul sau era separată de autovehicul şi staţiona,
atunci pagubele provocate vor fi reparate de asigurătorul cu care posesorul remorcii avea încheiat
contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.
La examinarea litigiilor privind contractele de răspundere civilă auto pentru pagube
produse de autovehicule, instanţele de judecată trebuie să delimiteze obligaţiile ce le revin
asigurătorului şi asiguratului la întocmirea dosarului de daune.
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Astfel, dacă persoana păgubită sau reprezentantul ei legal nu a respectat obligaţia privind
asigurarea accesului asigurătorului sau al reprezentantului de despăgubiri al acestuia la bunurile
avariate prin accident de autovehicul, ceea ce a făcut imposibilă întocmirea dosarului de daune
sau constatarea de către asigurător a întinderii pagubelor, acesta din urmă este absolvit de
obligaţia de a plăti despăgubirea de asigurare.
La determinarea despăgubirii de asigurare în cazul avarierii sau distrugerii
autovehiculului, instanţele de judecată vor face distincţie între mărimea despăgubirii de asigurare
în cazul distrugerii bunului şi mărimea despăgubirii de asigurare în cazul avarierii lui.
Astfel, în cazul distrugerii autovehiculului, pătimitul va beneficia de o despăgubire de
asigurare echivalentă valorii bunului pînă la data producerii cazului asigurat, iar în situaţia
avarierii bunului, despăgubirea va fi egală costului cheltuielilor necesare pentru restabilirea
automobilului în situaţia în care acesta se afla pînă la momentul producerii cazului asigurat.
5. Noţiunea şi natura juridică a asigurărilor facultative
Asigurarea facultativă este o realizare a principiului libertăţii contractuale, care include şi
dreptul persoanelor de a stabili reciproc drepturile şi obligaţiile între ele. Prin conţinutul acestora
însă nu se poate deroga de la dispoziţiile legii, ce reglementează contractul de asigurare.
Pentru a practica asigurări benevole, asigurătorul este obligat să elaboreze şi să pună la
dispoziţia potenţialilor asiguraţi propriile condiţii de asigurare precum şi propriile clauze de
asigurare, care pot modifica condiţiile de asigurare, în funcţie de opţiunea proprie sau de cea a
asiguratului. La negocierea contractului de asigurare, părţile pot conveni şi asupra unor clauze
diferite de cele stipulate în condiţiile de asigurare, în măsura în care acestea nu contravin
legislaţiei.
După cum urmează însăşi din noţiunea de asigurare facultativă, aceasta este o formă
benevolă de a contractă şi este determinată de intenţia asiguratului de a-şi proteja riscurile sale în
legătură cu viaţa, sanatatea, activitatea sau

administrarea bunurilor. Pot fi evidenţiate

următoarele categorii ale contractelor de asigurare facultativă:
-

Contractul de asigurare facultativă a bunurilor imobile;

-

Contractul de asigurare facultativă a răspunderii civile generale;

-

Contractul de asigurare facultativă a automobilelor (CASCO);

-

Contractul de asigurare facultativă de sănătate;

-

Contractul de asigurare facultativă a riscurilor financiare;

-

Contractul de asigurare facultativă a vieţii;

-

Contractul de asigurare facultativă a riscurilor în agricultură.
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La examinara acestor categorii de litigii, instanţele de judecată, urmează să verifice în
prim aspect, respectarea clauzelor contractuale obligatorii: lista subiecţilor asigurării, inclusiv
admisibilităţi şi interdicţii la încheierea contractelor de asigurare, determinarea obiectelor
asigurate, lista riscurilor asigurate, definirea cazurilor asigurate, la survenirea cărora apare
obligaţia asigurătorului de a efectua plata indemnizaţiei de asigurare şi/sau a despăgubirii de
asigurare, modul de apreciere şi stabilire a sumei asigurate, modul de aplicare a francizei, după
caz, temeiul de exonerare de răspundere a asigurătorului, termenul şi teritoriul de acţiune al
asigurării, modul de stabilire a primelor de asigurare şi de revizuire a acestora la modificarea
întinderii riscului asigurat, modul de încheiere a contractului de asigurare şi achitare a primelor
de asigurare, drepturile şi obligaţiile părţilor (inclusiv obligaţiile precontractuale de prezentare a
informaţiilor, obligaţiile contractuale la producerea evenimentului asigurat, precum şi obligaţiile
vizînd prezentarea de informaţii pe durata executării contractului, acţiunile asiguratului la
survenirea cazului asigurat, lista documentelor obligatorii, care confirmă survenirea cazului
asigurat şi cuantumul prejudiciului, conforme legislaţiei în vigoare, modul şi condiţiile de plată a
despăgubirilor de asigurare şi/sau a indemnizaţiilor de asigurare, termenul de luare a deciziei
privind plata despăgubirii de asigurare sau refuzul în acordarea acesteia, termenul de plată a
despăgubirii de asigurare sau a indemnizaţiei de asigurare după luarea deciziei de plată, cazurile
şi modul încetării contractului de asigurare, jurisdicţia soluţionării litigiilor (art.7 din la
aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru
clasele de asigurare benevolă”).
Condiţiile de asigurare ale asigurătoruluisînt obligatorii pentru asigurat doar dacă
contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă însăşi condiţiile sînt expuse în textul contractului
sau pe verso, sau fac parte integrantă a contractului sub forma unei anexe. În cazul în care
condiţiile de asigurare vor fi prezentate sub formă de anexe la contractul de asigurare, faptul
despre înmînarea acestora de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.
Prin contractele de asigurare facultativă se pot stabili prime de asigurare unice sau
periodice. Primele periodice se plătesc eşalonat în intervalul prestabilit în contract, pe durata
asigurării. În cazul în care asiguratul întîrzie cu plata unei tranşe periodice, asiguratorul poate
stabili un termen de 2 saptamîni pentru achitarea acesteia. Termenul de 2 saptamîni este denumit
termen de păsuire. Termenul de păsuire este termenul, pe care asiguratorul î-l poate acorda
asiguratului pentru plata tranşelor de primă restante, pentru ca raporturile de asigurare să poată
continua şi deci să nu fie reziliat contractul de asigurare. Stabilind termenul de păsuire
asiguratorul trebuie să informeze asiguratul despre consecinţele ce se vor produce în cazul
neachitării în termen a tranşei restante.
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Dacă după expirarea termenului de părsuire de 2 saptămîni se produce cazul asigurat iar
asiguratorul este pus în întîrziere, potrivit art.617 din Codul Civil în ce priveşte plata primei şi a
dobînzilor aferente ei, asiguratorul este eliberat de obligaţia de a plăti îndemnizaţia de asigurare.
6. Particularităţile examinării litigiilor privind contractele de asigurare facultativă a
mijloacelor de transport (CASCO)
La examinarea litigiilor referitoare la acest tip de contract, instanţele de judecată urmează
să aplice: Codul Civil art.1301 – 1330, Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006,
, Legea Nr.414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie pentru pagube produse de
autovehicule, la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de
asigurare pentru clasele de asigurare benevolă.
Obiectul contractului de asigurare facultativă a mijloacelor de transportesteplata primei
de asiguare de către asigurat în schimbul preluarării risculuiavarierii sau distrugerii mijlocului de
transport de către asigurator, şi achitarea de despăgubiri asiguratului la survenirea cazului
asigurat.
Obiectul asigurării îl va constitui mijlocul de transport al asiguratului şi echipamentul
suplimentar. Prin noţiunea de mijloc de transport urmează a se înţelegeun sistem mecanic
terestru, acvatic sau aerian cu autopropulsie pentru transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau
care execută orice alte lucrăre şi servicii aferente transporturilor.
Suma asigurată este limitată de lege la valoarea bunului asigurat. Asigurarea în nici un
caz nu va produce efecte decît în limitele valorii bunului. Supraasigurarea nu se va admite, şi va
determina situaţia unei îmbogăţiri fără justă cauză.
Prin echipament suplimentar, se întelege echipamentul instalat în timpul completării de
serie, accesorii, acesta va constitui obiectul asigurării doar în situaţia cînd acest lucru va fi
prevăzut expre în contractul de asigurare.
În cazul cînd pentru paguba produsă este responsabilă o terţă persoană, asiguratul poate
pretinde repararea prejudiciului cauzat de către această persoană. Asiguratorul, în limitele
îndemnizaţiei plătite şi din momentul plăţii, se subrogă de drept în toate drepturile asiguratului
sau beneficiarului asigurării contractelor de asigurare de răspundere civilă obligatorie pentru
pagube produse de autovehicule, responsabili de producerea pagubei. Asiguratul nu va fi în drept
să împiedice asiguratorul la realizarea acestui drept.
Prin urmare, în măsura în care asiguratul a fost despăgubit de către asigurator, în aceasta
măsura asiguratorul va acţiuna împotriva terţului. Asiguratorul îşi va exercita dreptul în nume
propriu ca titular al creanţei, şi nu ca reprezentant al asiguratului.
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În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asiguratorul, eventuala
diferenţă de despăgubire dintre asigurarea facultativă a mijlocului de transport şi asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto rămîne pe contul asigurării facultative a mijlocului de
transport, fără a fi recuperată de la asigurat (persoana răspunzătoare de accident) dacă
despăgubirea plătită din asigurarea facultativă a mijlocului de transport nu depăşeşte limita
maximă a despăgubirii prevăzută de lege (Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006, cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule).
Concluziile expertizei de evaluare a prejudiciului realizat de către părţi în afara
procesului de judecată, nu pot sta la baza hotărîrii judecătoreşti în măsura în care cealaltă parte
are obiecţii. Expertiza urmează a fi realizată în condiţiile art.148-160 din Codul de Procedură
Civilă, fapt ce ar permite recuzarea expertului, preîntămpinarea expertului despre răspundere
pentru penală pentru depunderea cu bună ştiinţă a unui raport fals şi punerea a în condiţii de
egalitate de către părţi a întrebărilor necesare a fi ilucidate.
În cazul în care asiguratul a provocat din culpă comună accidentul sau majorarea pagubei,
asiguratorul îl va despăgubi în limitele prejudiciului efectiv cauzat şi nu va putea urmări valoarea
prejudiciului de la cealaltă parte.
Se va ţine cont, că asiguratorul de răspundere facultativă a mijlocului de transport, este
obligat să invite la procesul de constatare a pagubei asiguratorul de răspundere civilă auto al
persoanei vinovate, probînd invitaţia printr-un înscris justificativ. Neprezentarea asiguratorului
de răspundere civilă auto, nu împiedică asiguratorul de răspundere facultativă a mijlocului de
transport să constate pagubele ce vor fi opozabile asiguratorului de răspundere civilă auto absent
la procesul de constatare.
La stabilirea despăgubirii urmează să fie luată în calcul instituirea francizei în contractul
de asigurare, care poate fi stabilită în suma fixă sau sub formă procentuală şi va fi dedusă din
îndemnizaţia de asigurare.
Odata cu înstrăinarea mijlocului de transport, dacă părţile nu au convenit altfel, are loc
rezilierea de drept al contractului de asigurare faculativă a mijlocului de transport. În contract
părţile pot insera o clauză conform căreia contractual de asigurare va continua după înstrăinare,
în beneficial dobînditorului bunului. Aceasta clauză ceva exprima acordul nu

avînd doar

posibilitatea să micşoreze cuantumul cheltuielilor la care urmează a fi obligată partea care a
pierdut procesul.
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§ 21. Repararea prejudiciului în legătură cu cauzarea daunei sănătăţii (N. Clima, O. Efrim)
1. Noţiuni generale
Integritatea fizică a persoanei este un atribut esenţial şi un drept fundamental al
persoanei, care în caz de orice vătămare corporală poate pretinde o compensaţie bănească sau de
altă natură atît prin sistemul asigurărilor sociale cit şi prin repararea prejudiciului cauzat prin
vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces de către
persoanele vinovate.
Urmează de menţionat că odată cu adoptarea noului Cod civil toate raporturile juridice
privind repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă
vătămare a sănătăţii ori prin deces se reglementează de prevederile acestuia.
Totodată, trebuie de ţinut cont că orice persoană cărei i s-a cauzat o

vătămare a

integrităţii corporale sau o altă vătămare a sănătăţii ori prin deces are dreptul la compensaţii
băneşti sau de altă natură prin sistemul asigurărilor sociale cît şi la repararea prejudiciului cauzat
în asemenea situaţii de către persoana juridică sau fizică culpabilă.
Urmează să se distingă că repararea daunei cauzate prin vătămare a integrităţii corporale
sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces poate să aibă loc ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, în cadrul raporturilor de muncă şi în aceste cazuri repararea
prejudiciului poate să o ceară salariatul sau alte persoane şi în alte cazuri de vătămare a sănătăţii
ori prin deces, repararea prejudiciului fiind solicitată de persoanele vătămate sau de alte persoane
cointeresate, prevăzute de lege.
În acelaşi timp, repararea daunei cauzate prin vătămare a integrităţii corporale sau prin
altă vătămare a sănătăţii salariatului, ori prin deces al salariatului ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, se efectuează şi în conformitate cu alte legi şi în special de:
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din 10.07.2008 (Monitorul Oficial
nr. 143-144/587 din 05.08.2008), anterior a acţionat Legea cu privire la protecţia muncii nr. 625XII din 02.07.91, abrogată la 30.05.2008 prin Legea nr. 280 –XVI din 14.12.2007;
Legea asigurării pentru accidentele de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24
decembrie 1999, (Monitorul Oficial nr. 31-33/19992 din 23.03.2000);
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor
în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu
nr.278-XIV din 11.02.99, (Monitorul Oficial nr. 24-25/107 din 11.03.1999);
Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a
indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma
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accidentului de muncă sau unei afecţiuni profesionale, aprobat prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.513 din 11.08.93, (Monitor nr. 8/246 din 30.08.1993);
Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin hotărîrea
Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 (Monitorul Oficial nr. 9-12/51 din 20.01.2006), anterior a
acţionat Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin
hotărîrea Guvernului nr.706 din 5 iunie 2002, abrogate prin hotărîrea Guvernului nr. 1361 din
22.12.2005 prin care a fost adoptat noul Regulament şi alte acte normative.
La producerea prejudiciului ca rezultat al unui accident de muncă sau al unei boli
profesionale prevederile Codului civil sînt aplicabile în măsura în care actele normative
nominalizate nu contravin prevederilor Codului civil.
Alte legi şi acte normative în vigoare ale Republicii Moldova adoptate pînă la intrarea în
vigoare a Codului civil se vor aplica de asemenea în măsura în care nu contravin Codului civil al
Republicii Moldova.
În acelaşi timp acţiunea noului Cod civil se extinde numai asupra raporturilor juridice
apărute după intrarea în vigoare a acestuia, cu excepţiile stabilite de lege.
Raporturile juridice privind repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se consideră că au apărut la data la care
sînt întrunite toate condiţiile răspunderii delictuale.
În prezentul Cod civil răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii este reglementată potrivit aceloraşi reguli, indiferent
de existenţa sau de lipsa raporturilor de muncă între persoana vătămată şi autorul faptei ilicite la
momentul săvârşirii ei. Cert este faptul că indiferent de domeniul în care a fost cauzat prejudiciul
prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii (în legătură cu executarea
obligaţiilor de serviciu sau în afara acestor raporturi), răspunderea se va angaja potrivit normelor
Codului civil. Aceasta se explică prin faptul că în caz de vătămare a integrităţii corporale sau de
altă vătămare a sănătăţii se lezează drepturile absolute ale persoanei - viaţa şi sănătatea, şi, drept
urmare, repararea prejudiciului cauzat se va face potrivit regulilor răspunderii delictuale.
Pornind de la aceasta, instanţele de judecată vor examina cauzele ce vizează litigiile
privind:
a)

repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii salariaţilor în timpul şi în

legătură cu executarea obligaţiilor de serviciu, cetăţenilor încadraţi în muncă în baza contractelor
de antrepriză şi de mandat;
b)

repararea daunei cauzate cetăţeanului de către o organizaţie, indiferent de forma

de proprietate cu care el nu se află în raporturi de muncă, precum şi repararea daunei pricinuite
de către un cetăţean, inclusiv de un cetăţean-antreprenor;
1089

c)

completarea

cheltuielilor

suplimentare

cauzate

prin

vătămarea

sănătăţii

(cheltuielile pentru alimentaţie suplimentară, îngrijire străină, de protejare, procurarea
medicamentelor, reciclarea profesională, tratamentul la sanatoriu, inclusiv costul drumului până
la locul de tratament tur retur pentru victimă, iar în cazurile necesare şi pentru persoana care o
însoţeşte, procurarea mijloacelor de transport special, reparaţia lor, procurarea benzinei ş.a.),
dacă aceste feluri de ajutor nu au fost oferite victimei gratuit; plata achitată victimei de către
patron sub formă de indemnizaţie unică;
d)

achitarea indemnizaţiei unice de către angajator victimei (salariatului) în legătură

cu pierderea capacităţii de muncă sau decesul salariatului în urma unui accident de muncă sau a
unei afecţiuni profesionale;
e)

repararea daunei în legătură cu decesul întreţinătorului;

f)

majorarea sau diminuarea cuantumului plăţilor calculate la repararea daunei în caz

de schimbare a gradului de pierdere a capacităţii de muncă, de schimbare a numărului de
persoane care dispun de dreptul la despăgubire a daunei în caz de pierdere a întreţinătorului;
g)

recalcularea despăgubirii daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii în funcţie de

creşterea reală a salariului mediu pe ţară în modul stabilit de lege;
h)

acordarea plăţilor pentru repararea daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii pe un

termen nou după examenul medical;
i)

repararea prejudiciului cauzat sănătăţii de către animale, prin surparea

construcţiei sau prin scurgere din construcţie;
j)

încasarea prestaţiilor şi îndemnizaţiilor

pentru reabilitare medical, pentru

recuperarea capacităţii de muncă, pentru reabilitarea profesională, a îndemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, pentru transferarea temporară la altă muncă, a îndemnizaţiei de
invaliditate, de deces, prevăzute în Legea asigurării pentru accidentele de muncă şi boli
profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999;
k)

litigiile dintre debitor şi beneficiar, precum şi dintre debitor şi fond în legătură cu

capitalizarea plăţilor periodice şi alte cazuri.
Pentru angajarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin deces sunt necesare următoarele condiţii:
- prejudiciul;
- fapta ilicită;
- raportul cauzal dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia.
Lipsa unei condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea delictuală, cu excepţia
cazurilor expres prevăzute de lege când răspunderea delictuală se poate angaja şi în lipsa uneia
sau unor condiţii.
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Legislaţia civilă cunoaşte cazuri în care răspunderea delictuală se antrenează în lipsa
caracterului ilicit al faptei dăunătoare (art. 1402 Cod civil) sau în lipsa vinovăţiei (art. 1405,
1410 Cod civil).
Pentru survenirea răspunderii civile a angajatorului pentru dauna cauzată sănătăţii
salariaţilor sînt necesare, în afara condiţiilor generale, şi unele condiţii speciale şi anume:
a) la momentul cauzării prejudiciului să existe raporturi de muncă între angajator şi
salariat;
b) prejudiciul să fi fost cauzat salariatului în timpul şi în legătură cu executarea
obligaţiunilor de serviciu.
Caracterul ilicit al faptei angajatorului constă în crearea unor condiţii dăunătoare de
muncă, în nerespectarea normelor de protecţie a muncii şi a cerinţelor securităţii, în neasigurarea
securităţii şi igienei muncii etc.
Conform prevederilor art. 222-225 din Codul muncii direcţiile principale ale politicii de
stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sînt asigurarea priorităţii vieţii, integrităţii fizice
şi sănătăţii salariaţilor, coordonarea activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în
domeniul protecţiei mediului, contribuirea la crearea condiţiilor de muncă nepericuloase, la
elaborarea şi utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de
protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor.
Statul garantează salariaţilor apărarea dreptului acestora la o muncă care să corespundă
cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă.
Condiţiile de muncă stipulate în contractul individual de muncă trebuie să corespundă
cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă.
Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din
10.07.2008 angajatorul este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate
aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată.
Angajatorul nu va purta răspundere pentru dauna cauzată sănătăţii salariaţilor în afara
timpului de lucru şi în lipsa executării de către salariaţi a obligaţiilor de muncă şi în alte cazuri,
prevăzute de lege şi în special în Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de
muncă, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005, prin care se dau calificarea şi
definirea accidentelor de muncă cu consecinţe de răspundere a angajatorului şi accidentelor în
afara muncii pentru care angajatorul nu va duce răspundere.
Răspunderea angajatorului nu va avea loc în perioada suspendării contractului individual
de muncă în circumstanţele prevăzute de art.76 Codul muncii.
Prejudiciul cauzat salariatului aflat în deplasare de serviciu se va repara de angajator la
modul general prevăzut de legislaţie.
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2. Condiţiile răspunderii delictuale
S-a menţionat deja că răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii este o răspundere delictuală, care trebuie să,conţină în
sine următoarele condiţii generale, inclusiv şi în cazurile vătămării sănătăţii în timpul executării
obligaţiunilor de serviciu:
- existenţa unei fapte ilicite, adică 6 acţiune sau inacţiune care are ca rezultat încălcarea
drepturilor subiective sau interesele legitime ale unei persoane;
- existenţa unui prejudiciu care constă în rezultatul sau efectul negativ suferit de o
persoană prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces
datorită faptei ilicite săvîrşite de o altă persoană sau ca urmare a "daunei cauzate" de un animal
sau prin surparea construcţiei, pentru care persoana este ţinută să răspundă;
- legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, adică prejudiciul cauzat sănătăţii
să fie o consecinţă a faptei ilicite. Raportul cauzal între fapta ilicită a autorului prejudiciului şi
vătămarea sănătăţii are ca urmare pierderea posibilităţii persoanei prejudiciate de a obţine venit;
- existenţa vinovăţiei persoanei care a săvîrşit fapta ilicită.
Nu poate exista răspundere delictuală dacă nu s-a produs un prejudiciu. Prejudiciul
constituie consecinţele negative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial (moral) ale faptei
ilicite, apărute ca urmare a lezării drepturilor subiective sau intereselor legale ale persoanei. în
funcţie de posibilitatea evaluării băneşti, deosebim prejudiciu moral şi prejudiciu patrimonial.
Prejudiciul patrimonial poate apărea sub forma prejudiciului efectiv şi a venitului ratat (vezi alin.
2, art. 14, art.1418 Cod civil).
Fapta ilicită este fapta prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, se lezează
drepturile subiective sau interesele persoanei. Fapta ilicită poate apărea sub forma acţiunii sau
inacţiunii. Fapta ilicită apare sub forma inacţiunii în acele situaţii când, potrivit legii, o persoană
este obligată să îndeplinească o activitate sau să săvârşească o anumită acţiune. Caracterul ilicit
al faptei angajatorului constă în crearea unor condiţii dăunătoare de muncă, în nerespectarea
normelor de protecţie a muncii şi a cerinţelor securităţii şi igienei muncii.
Potrivit art.1398 alin.(4) şi art.1401 alin.(l) din Codul civil, caracterul ilicit al faptei se
înlătură în cazul în care prejudiciul a fost cauzat:
- la rugămintea sau cu consimţământul persoanei vătămate şi dacă fapta autorului nu vine
în contradicţie cu normele de etică şi morală;
- de persoana care s-a aflat în stare de legitimă apărare dacă nu a depăşit limitele ei.
Printre împrejurările care înlătură caracterul ilicit al faptei şi, deci, răspunderea delictuală
legiuitorul a enumerat pentru prima dată consimţământul persoanei vătămate. Fapta
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prejudiciabilă nu va avea caracter ilicit atunci când persoana vătămată a consimţit în prealabil la
săvârşirea unei fapte, ştiind că este posibil să i se cauzeze un prejudiciu, astfel fiind în prezenţa
unei clauze de nerăspundere.
Potrivit art.603 alin. (1) Cod civil debitorul poartă răspundere numai pentru dol (intenţie)
sau culpă (imprudenţă sau neglijenţă) dacă legea sau contractul nu prevede altfel sau dacă din
conţinutul sau natura raportului nu reiese altfel, iar alin. 2, art. 603 Cod civil indică un caz în
care asemenea clauze nu se admit sub sancţiunea nulităţii lor, adică este nulă orice stipulaţie care
îl eliberează anticipat pe debitor de răspundere în caz de dol sau culpă gravă.
Prin această clauză persoana îşi dă consimţământul nu la producerea prejudiciului, ci la
săvârşirea unei fapte, la desfăşurarea unei activităţi, care potenţial ar putea produce un
prejudiciu.
În acelaşi timp în cazul în care prejudiciul a fost cauzat la rugămintea sau cu
consimţământul persoanei vătămate exonerarea de răspundere poate avea loc numai cu condiţia
că, înainte de producerea faptei, victima a fost de acord cu un anumit mod de a acţiona al
autorului şi dacă fapta prejudiciabilă a fost săvârşită cu o culpă uşoară şi nu în cazul când fapta a
fost săvârşită cu intenţie ori cu o culpă gravă.
Astfel, clauza de iresponsabilitate în cazul consimţământului persoanei vătămate la
cauzarea de prejudiciu sănătăţii poate fi valabilă la producerea vătămărilor lipsite de gravitate
sau în măsura în care asemenea acţiuni ar fi îndreptăţite prin scopul lor şi nu ar veni în
contradicţie cu normele de etică şi morală.
Legitima apărare este o altă cauză care înlătură caracterul ilicit al faptei şi, deci, obligaţia
de reparare a prejudiciului cauzat astfel. Legislaţia civilă nu defineşte legitima apărare, urmând
să apelăm la cea existentă în Codul penal. Prin cumul, în sensul prezentului studiu prin legitimă
apărare se va înţelege fapta săvârşită în scop de apărare a vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii,
libertăţii sau bunurilor celui care se apără sau a altei persoane, sau unui înţeles public împotriva
atacului ilicit al unei alte persoane, faptă prin care agresorului i se cauzează un prejudiciu.
În situaţia depăşirii limitelor legitimei apărări, prejudiciul cauzat se repară în mod
proporţional cu culpa apărătorului.
Cauzarea prejudiciului în caz de extremă necesitate, deşi este considerată licită, nu
înlătură obligaţia autorului faptei prejudiciabile de a-1 repara. Aceasta se explică prin faptul că se
prejudiciază o persoană care nu săvârşeşte acţiuni ilicite şi care devine persoană vătămată în
virtutea unor împrejurări întâmplătoare.
Debitor în obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat în caz de extremă necesitate este
autorul faptei dăunătoare. în situaţia în care acţiunile prejudiciabile au fost săvârşite în scopul
ocrotirii intereselor altor persoane, legea oferă instanţei de judecată posibilitatea de a adopta şi o
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altă soluţie. în acest caz instanţa poate obliga terţa persoană, în interesul căreia a acţionat autorul
prejudiciului, să repare dauna, sau poate exonera de răspundere, integral sau parţial, terţa
persoană şi pe autorul prejudiciului.
Persoana care acţionează în stare de extremă necesitate şi cauzează un prejudiciu în
legătură cu stingerea sau localizarea unui incendiu se exonerează de obligaţia de reparare a
prejudiciului astfel cauzat. Sarcina reparării prejudiciului în asemenea caz revine autorului
incendiului.
Deşi persoana cu capacitate de exerciţiu, aflată în imposibilitatea de a conştientiza sau a
dirija acţiunile sale, nu răspunde pentru acţiunile sale, în cazul cauzării prejudiciului vieţii sau
sănătăţii aceasta poate fi obligată de instanţa de judecată, ţinând cont de starea materială a
persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, să repare integral sau parţial prejudiciul cauzat
conform prevederilor art.1418,1419 Cod civil.
Pentru antrenarea răspunderii delictuale este necesar ca între fapta ilicită şi prejudiciu să
existe un raport cauzal. Raportul cauzal este şi condiţia în funcţie de care se determină mărimea
despăgubirii. Se repară numai prejudiciul care este consecinţa directă a faptei ilicite.
Pentru angajarea răspunderii delictuale este necesară, potrivit regulii generale, vinovăţia
autorului faptei ilicite. în materia răspunderii delictuale forma şi gradul vinovăţiei autorului
faptei ilicite, de regulă, nu prezintă importanţă pentru determinarea cuantumului despăgubirii,
fiind aplicabil principiul reparării integrale a daunei.
Pentru angajarea răspunderii delictuale sau stabilirea cuantumului despăgubirii prezintă
importanţă forma şi gravitatea vinovăţiei persoanei vătămate. Potrivit art. 1417 Cod civil,
prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară.
În cazul în care persoana vătămată prin culpa sa gravă a contribuit la producerea
prejudiciului sau la agravarea lui, instanţa de judecată va reduce despăgubirea potrivit gradului
de vinovăţie al persoanei vătămate. Norma respectivă operează cu noţiunea „culpă gravă", însă
nu dă o definiţie acesteia, în încercarea de a defini culpa gravă trebuie să apelăm la un criteriu
obiectiv cum ar fi împrejurările concrete ale cazului ce nu depind de calităţile autorului şi altul
subiectiv, care se referă la personalitatea autorului prejudiciului (starea lui fizică şi psihică,
vârsta, studiile, profesia, calificarea etc.). Aplicând aceste criterii, putem afirma că în cazul
culpei grave se încalcă cerinţele obişnuite, elementare pe care nu le-ar fi încălcat nici persoana cu
diligenţa şi prudenţa cea mai mică, ţinând seama de împrejurările concrete ale cazului.
Culpa gravă nu constituie drept temei pentru reducerea despăgubirii în cazul în care
persoana vătămată este minoră care nu a împlinit 14 ani sau e persoană declarată incapabilă.
Aceasta se explică prin faptul că minorii care nu au împlinit 14 ani şi persoanele declarate
incapabile nu au capacitate delictuală şi de aceea fapta lor nu poate fi săvârşită cu culpă gravă.
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Nici culpa gravă a persoanelor responsabile pentru prejudiciul cauzat de minorii care nu au
împlinit 14 ani şi de persoanele declarate incapabile nu constituie temei pentru reducerea
despăgubirii, deoarece art. 1417 CC are în vedere culpa gravă a persoanei vătămate şi nu pe cea a
persoanelor obligate să repare prejudiciul cauzat prin fapta altuia.
Potrivit art. 1403 Cod civil, comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăţie de
prepusul său în funcţiile care i s-au încredinţat.
Răspunderea comitentului se angajează în prezenţa condiţiilor generale ale răspunderii
delictuale (prejudiciul, fapta ilicită a prepusului, raportul cauzal între fapta prepusului şi
prejudiciu, vinovăţia acestuia), precum şi a unor condiţii speciale: a) existenţa unui raport de
subordonare între comitent şi prepus; b) cauzarea prejudiciului de către prepus în cadrul
funcţiilor încredinţate de comitent.
Raporturile de subordonare sunt acele raporturi în care comitenţii au dreptul să dea
ordine, dispoziţii şi instrucţiuni prepuşilor în vederea îndeplinirii pentru ei a unor funcţii sau
activităţi, pe care executanţii se obligă să le realizeze. Pentru angajarea răspunderii comitentului
este necesar ca raportul de subordonare să existe la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile de
către executant.
Izvorul principal al raporturilor de subordonare este contractul de muncă. în cazul în care
a avut loc o detaşare a salariatului la o altă întreprindere, pe o anumită perioadă de timp, raportul
de subordonare se stabileşte faţă de persoana care are dreptul de a da indicaţii salariatului în
vederea îndeplinirii lucrării respective. Prejudiciul se va repara de persoana la care s-a făcut
detaşarea, deoarece ea exercită efectiv supravegherea şi controlul activităţii salariatului.
Raportul de subordonare nu se naşte, de regulă, în baza unor contracte civile. Pot exista
excepţii de la această regulă. Astfel, mandatul poate genera raporturi de subordonare în măsura
în care în contract se stabileşte o subordonare deplină a mandatarului faţă de mandant.
Prejudiciul se consideră cauzat de către prepus în cadrul îndeplinirii funcţiilor
încredinţate de comitent dacă prepusul a acţionat, atunci când a săvârşit fapta prejudiciabilă, în
interesul comitentului, în limitele funcţiilor şi însărcinărilor încredinţate şi cu respectarea
instrucţiunilor şi ordinelor date de comitent. Comitentul nu va răspunde pentru prejudiciul cauzat
de prepus prin faptele ce nu au nici o legătură cu funcţia încredinţată, chiar dacă ele au fost
săvârşite în timpul exercitării acesteia.
3. Prejudiciul cauzat de o sursă de pericol sporit
La judecarea cauzelor privind repararea prejudiciului cauzat sănătăţii, instanţele vor ţine
cont că, potrivit art. 1410 Cod civil, persoanele a căror activitate este legată de o sursă de pericol
sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor,
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folosirea energiei electrice, a substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au
obligaţia să repare prejudiciul cauzat de sursa de pericol sporit dacă nu demonstrează că
prejudiciul se datorează unei forţe majore (cu excepţia cazurilor în care dauna a survenit ca
urmare a exploatării navelor aeriene) sau din intenţia persoanei vătămate.
Legea nu dă o definiţie legală sursei de pericol sporit şi nu conţine nici criterii exacte în
funcţie de care un bun sau o activitate ar ţine de o sursă de pericol sporit. Ţinând seama de
conţinutul art. 1410 Cod civil, putem defini sursa de pericol sporit ca fiind obiectele lumii
materiale, ce dispun de însuşiri periculoase şi care în procesul exploatării nu pot fi controlate pe
deplin de către om, creând prin aceasta un grad sporit de cauzare a prejudiciului.
În principiu, toate izvoarele de pericol sporit pot fi împărţite în următoarele grupe:
- fizico-mecanice (automobile, transportul feroviar, navele maritime şi cele fluviale,
utilajul întreprinderilor industriale, echipamentul şi agregatele de tensiune înaltă, instalaţiile de
termoficare, instalaţiile de la şantierele de construcţie etc.);
- fizico-chimice (toate obiectele cu efect radioactiv);
- chimice (substanţe otrăvitoare, explozibile, inflamabile, inclusiv buteliile cu gaz etc.);
- biologice (microorganisme, animale sălbatice în captivitate).
Pericolul sporit al unor obiecte pentru lumea înconjurătoare poate avea loc în majoritatea
cazurilor în procesul lor de exploatare (vehicule, mecanisme, instalaţii etc.) sau în cazul când
unele din ele reprezintă un pericol sporit pentru societate (obiectele radioactive, explozive,
inflamabile etc.) în timpul păstrării, transportării sau utilizării lor, de aceea nu poate fi
considerată sursă de pericol sporit automobilul în stare de staţionare cu motorul funcţionând în
cazul otrăvirii cu gaze de eşapament a persoanelor aflate în el.
De asemenea, nu pot fi clasificate ca sursă de pericol sporit produsele farmaceutice în
cazul otrăvirii prin folosirea lor în cantităţi mari, armele aflate în dotare în mod legal etc.
La mod general, răspunderea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei pentru cauzarea
daunei sănătăţii, survine doar atunci cînd s-a făcut vinovată de daună.
În situaţia cauzării prejudiciului de un izvor de pericol sporit întreprinderea, instituţia,
organizaţia se exonerează de răspundere numai dacă prejudiciul se datorează unei forţe majore
sau s-a produs din intenţia persoanei vătămate de a-şi cauza daune sănătăţii.
Intenţia ca formă a vinovăţiei părţii vătămate poate fi exprimată sub formă directă (atunci
cînd persoana vătămată îşi dădea seama că acţiunile sale pot produce daune sănătăţii şi ea în mod
intenţionat a dorit aceasta) şi sub formă indirectă (atunci cînd persoana vătămată îşi dădea seama
de primejdie şi era în stare să prevadă că acţiunile sale pot produce daune şi ea în mod conştient
a admis aceasta).
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Astfel, în procesul examinării cauzelor de recuperare a prejudiciului cauzat sănătăţii sau
în caz de deces, instanţele de judecată pot exonera de răspundere posesorul izvorului de pericol
sporit sau pot micşora cuantumul pagubei chiar şi în cazul în care nu există intenţia directă a
persoanei vătămate de a-şi cauza daune sănătăţii, dar există o vină gravă a acesteia sub formă de
intenţie indirectă (a sări din automobilul în plină viteză fără a preîntîmpina şoferul să oprească, a
trece intersecţia la culoarea roşie a semaforului sau în alte locuri neregulamentar, a admite o
neglijenţă simplă prin neasigurarea cu lanţul de asigurare la lucrări de montaj şi alte acţiuni
similare).
Or, potrivit art. 1417 alin.(1), (2) Cod civil prejudiciul cauzat din intenţia persoanei
vătămate nu se repară, iar dacă culpa gravă a persoanei vătămate a contribuit la producerea
prejudiciului sau la agravarea lui, despăgubirea se reduce potrivit gradului de vinovăţie a
persoanei vătămate.
Debitor în cadrul obligaţiei de reparare a prejudiciului cauzat de o sursă de pericol sporit
este posesorul sursei. Posesor este persoana care exploatează şi posedă sursa de pericol sporit în
baza dreptului de proprietate sau în alt temei legal (drept de gestiune economică, de administrare
fiduciară, contract de arendă sau locaţiune, procură, în baza hotărârii organelor competente cu
privire la transmiterea sursei de pericol sporit în folosinţă temporară). Actul juridic în baza căruia
proprietarul a transmis sursa de pericol sporit altei persoane poate fi întocmit verbal, iar în
cazurile prevăzute de lege - în scris.
Astfel, dacă s-a constatat că posesorul administrează sursa de pericol sporit în baza uneia
din circumstanţele indicate, adică o posedă în mod legal în baza unui act juridic legal,
răspunzător pentru prejudiciul cauzat va fi posesorul sursei de pericol sporit şi nu va fi necesar,
cu atît mai mult obligatoriu, de a atrage în proces proprietarul sursei de pericol sporit, întrucît
subiectul răspunderii este posesorul izvorului de pericol sporit.
Tot aici urmează de menţionat că dreptul de a da procură pentru conducerea unui mijloc
de transport nu este condiţionat de faptul dacă cel căruia i se încredinţează automobilul dispune
de permis de conducere, de aceea în cazul cauzării de daune sănătăţii, răspunzător va fi posesorul
legal al mijlocului de transport în baza procurii chiar în lipsa permisului de conducere.
În cazurile de transmitere neregulamentară a sursei de pericol sporit altor persoane,
răspunzător va fi proprietarul bunului sau posesorul legal.
În sensul declarat, ca exemplu nu se va considera posesiune legală transmiterea unui
automobil unei persoane minore, care nu are dreptul de a conduce mijlocul de transport respectiv
sau transmiterea mijlocului unei persoane în stare de ebrietate, fapt pe care proprietarul sau
posesorul cu bună-credinţă îl conştientizează şi îl cunoaşte.
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Nu se consideră posesor al sursei de pericol sporit persoana care efectuează exploatarea
acesteia în virtutea raporturilor de muncă. În cazul dat răspunzător de prejudiciu va fi
proprietarul sau posesorul sursei de pericol sporit, salariatul purtând răspundere materială faţă de
angajator potrivit reglementărilor Codului muncii (art.337-339).
În situaţia în care surse de pericol sporit se află în proprietatea comună a două sau mai
multe persoane, debitor (posesor) va fi acel coproprietar care o poseda şi exploata în momentul
cauzării prejudiciului. Coproprietarii care nu exploatau sursa de pericol sporit în momentul
cauzării prejudiciului nu trebuie obligaţi la repararea prejudiciului, deoarece lipseşte fapta lor
ilicită ca condiţie a răspunderii delictuale.
Similar se va proceda şi în cazul în care sursa de pericol sporit este proprietate comună în
devălmăşie.
Potrivit art.366 Cod civil, în cazul în care proprietatea care aparţine concomitent mai
multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun,
proprietatea este comună în devălmăşie.
În situaţia în care prejudiciul adus sănătăţii este cauzat de o sursă de pericol sporit
proprietate în devălmăşie, răspunderea pentru dauna cauzată o poartă posesorul de fapt al sursei
de pericol sporit la momentul cauzării daunei, ţinând seama de prevederile legii că fapta ilicită
este o condiţie necesară pentru producerea răspunderii pentru prejudiciul cauzat şi răspunderea
se angajează nu pentru posedarea unei părţi din bunul indivizibil, ci pentru cauzarea de prejudicii
în procesul exploatării sale. Astfel, soţul care nu a săvârşit fapta ilicită nu poate fi tras la
răspundere pentru prejudiciul cauzat cu cota sa parte din proprietatea comună în devălmăşie.
Determinarea debitorului, situaţia în care prejudiciul a fost cauzat de o sursă de pericol
sporit deţinută de un posesor ilegal, se face diferit, în funcţie de împrejurările în care aceasta a
ieşit din posesia posesorului legal. Dacă sursa de pericol sporit a ieşit din posesia posesorului
legal fără voinţa acestuia şi în lipsa vinovăţiei lui, obligaţia de reparare a prejudiciului va fi pusă
în sarcina posesorului ilegal, care în procesul exploatării sale a cauzat un prejudiciu. Pentru a fi
exonerat de răspundere, posesorul legal va trebui să probeze nevinovăţia, şi anume: va trebui să
dovedească faptul că a luat toate măsurile necesare pentru paza sursei de pericol sporit şi, cu
toate acestea, a fost deposedat de la urmare a acţiunilor ilicite ale terţei persoane. Dacă însă
izvorul de pericol sporit a ieşit din posesia posesorului legal nu numai ca urmare a acţiunilor
ilicite ale terţei persoane, ci şi ca urmare a omisiunii vinovate a posesorului legal, va fi angajată
răspunderea lor solidară.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin interacţiunea a două surse de pericol sporit se
produce diferit, în funcţie de faptul cine a fost prejudiciat. Astfel, în ipoteza în care în urma
coliziunii a două surse de pericol sporit s-a prejudiciat o terţă persoană, coautorii vor răspunde în
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mod solidar. În situaţia în care în urma interacţiunii a două surse de pericol sporit s-a cauzat
prejudiciu numai posesorilor acestor surse, răspunderea se angajează potrivit principiului
vinovăţiei.
În concluzie, dacă prejudiciul cauzat sănătăţii s-a produs în urma coliziunii dintre surse
de pericol sporit se va ţine cont de următoarele criterii:
a)

dauna cauzată unui posesor din vina altuia este reparată de cel vinovat;

b)

în caz că este vinovat numai posesorul căruia i s-a cauzat o daună, dauna nu-i este

despăgubită;
c)

în cazul în care vinovaţi sunt ambii posesori, cuantumul despăgubirilor se

stabileşte proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia;
d)

în cazul în care ambii posesori de surse de pericol sporit nu s-au făcut vinovaţi de

cauzarea reciprocă a daunei (indiferent de mărimea ei), nici unul dintre ei nu are dreptul la
despăgubire.

4.

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale, prin surparea construcţiei şi

scurgerea din construcţie
Potrivit art. 1411 Cod civil, proprietarul unui animal sau persoana care se serveşte de
animal în timpul serviciului răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se află în paza sa, fie
că a scăpat de sub pază.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale se aplică numai în cazul prejudiciului
cauzat de animalele care se află în paza juridică a unei persoane, asupra lor putând fi exercitată o
putere de direcţie, control şi supraveghere.
Din această categorie fac parte animalele care pot fi apropiate într-o formă oarecare şi
care pot fi efectiv supravegheate, şi anume - animalele domestice, indiferent de specie, precum şi
animalele sălbatice care trăiesc în stare de captivitate, din grădinile zoologice, circuri etc.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale revine persoanei care la momentul
cauzării prejudiciului avea paza juridică a animalului. Prin paza juridică se înţelege puterea de
direcţie, control şi supraveghere pe care o persoană o poate exercita asupra unui animal, adică
posibilitatea de a-1 stăpâni şi utiliza direct şi personal sau prin intermediul persoanelor.
Paza juridică decurge, de regulă, din dreptul pe care îl are o persoană de a se folosi de
animalul respectiv, care implică prerogativa de comandă, direcţie şi supraveghere asupra
animalului. Aici putem atribui proprietarul animalului ori persoana căreia proprietarul i-a
transmis folosinţa animalului în temeiul unui drept de uzufruct, al unui contract de locaţiune,
comodat etc. Există însă situaţii când un animal cauzează o daună aflându-se, de fapt, în puterea
de direcţie, control şi supraveghere a unei persoane fără nici un temei legitim, împotriva voinţei
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păzitorului de drept al acestuia, cum ar fi cazul celui ce a furat animalul. În acest caz prejudiciul
va fi reparat de persoana care şi-a însuşit fără un temei juridic puterea de direcţie, control şi
supraveghere independentă a animalului altuia.
Proprietarul bunului este prezumat, în primul rând, păzitor al animalului, putând înlătura
această prezumţie dovedind că animalul, în momentul cauzării prejudiciului, se afla în paza
juridică, legitimă sau nelegitimă, a unei alte persoane. Proprietarul îşi menţine calitatea de paznic
juridic şi în cazul în care a pierdut animalul sau 1-a abandonat, atât timp cît o altă persoană n-a
dobândit puterea de a exercita direcţia, controlul şi supravegherea.
Dacă animalul aparţine în coproprietate, pe cote-părţi ori în devălmăşie, mai multor
proprietari, paza juridică se prezumă că aparţine solidar tuturor coproprietarilor. Răspunderea
lor, de asemenea, va fi solidară. Prezumţia că toţi coproprietarii sînt păzitori juridici ai
animalului poate fi înlăturată atunci când se dovedeşte că numai unul sau numai unii dintre ei au
exercitat de fapt puterea de direcţie, control şi supraveghere (de exemplu, atunci când prin acord
coproprietarii au transmis folosinţa animalului unuia din ei).
Persoana care deţine paza juridică a animalului răspunde pentru prejudiciul cauzat
indiferent de vinovăţia sa, deoarece art. 1411 Cod civil nu conţine o reglementare specială
privind posibilitatea acesteia de a proba contrariul, spre a înlătura temeiurile răspunderii. în
situaţia în care prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic destinat activităţii profesionale, de
întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru întreţinerea proprietarului, legiuitorul instituie
prezumţia de vinovăţie a acestuia. Proprietarul se poate exonera de răspundere în acest caz
dovedind că a manifestat grija cuvenită pentru supravegherea animalului şi cu toate acestea
dauna s-a produs.
Debitor în cadrul obligaţiei de reparare a prejudiciului este şi persoana care, deşi la
momentul cauzării prejudiciului nu avea paza juridică a animalului, era obligată să-1
supravegheze în temeiul unui contract încheiat cu posesorul animalului. în acest caz legea
instituie prezumţia de vinovăţie a supraveghetorului. Acesta se poate exonera de răspundere
probând nevinovăţia sa.
Potrivit art. 1412 Cod civil, proprietarul este obligat să repare prejudiciul cauzat prin
surparea, în întregime sau a unei părţi, a construcţiei când surparea este rezultatul lipsei de
întreţinere corespunzătoare sau al unui viciu de construcţie.
Răspunderea survine în cazul surpării construcţiei ca urmare a întreţinerii
necorespunzătoare sau a unui viciu de construcţie. Prin surpare se înţelege dărâmarea completă
sau parţială a construcţiei, dezagregarea, desprinderea şi căderea din construcţie a unor elemente
componente ale acesteia. Surparea se poate produce datorită propriei greutăţi, greutăţii oamenilor
sau bunurilor aflate în construcţie sau sub acţiunea forţelor naturale.
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Surparea construcţiei antrenează răspunderea proprietarului numai dacă este rezultatul
lipsei de întreţinere corespunzătoare sau dacă a fost provocată de un viciu de construcţie.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin surparea unei construcţii revine, potrivit
regulii generale, proprietarului. În caz de coproprietate pe cote-părţi ori în devălmăşie,
răspunderea coproprietarilor va fi solidară.
În situaţia în care o terţă persoană s-a obligat prin contract faţă de proprietar să întreţină
construcţia (de exemplu, antreprenorul prin contractul de antrepriză) sau este obligată să o
întreţină în temeiul dreptului de folosinţă ce i s-a acordat (drept de abitaţie, de folosinţă născut
prin contractul de locaţiune etc.), această persoană va răspunde solidar cu proprietarul pentru
prejudiciul cauzat prin surparea construcţiei.
Potrivit art. 1413 Cod civil, dacă prejudiciul s-a produs prin faptul că din construcţie a
căzut ori s-a scurs ceva, răspunde persoana care are construcţia în posesiune. Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat prin căderea sau scurgerea din construcţie revine posesorului construcţiei.
Posesorul se poate exonera de răspundere probând existenţa unor cauze străine care au dus la
cauzarea prejudiciului, şi anume: forţa majoră sau vina persoanei prejudiciate.
Potrivit art. 1414 Cod civil, dacă dauna a fost cauzată în comun de mai multe persoane,
acestea poartă răspundere solidară.
Caracterul solidar al răspunderii delictuale este condiţionat de cauzarea daunei prin fapta
comună a coautorilor. în cazurile expres prevăzute de lege răspunderea solidară se angajează în
lipsa faptei comune a coautorilor, de exemplu în cazul răspunderii solidare a posesorului legal şi
a posesorului ilegal al sursei de pericol sporit.
Nu va fi angajată răspunderea solidară a părinţilor, tutorilor sau curatorilor şi a altor
persoane pentru prejudiciul cauzat de minori sau de persoane incapabile, deoarece răspunderea
solidară se angajează numai atunci când prejudiciul a fost cauzat prin fapta comună a coautorilor
şi nu prin cea a persoanelor obligate, potrivit legii, să repare prejudiciul.
Poartă răspundere nu doar autorul faptei ilicite, dar şi instigatorul sau susţinătorul lui.
Instigator este persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârşească o faptă
ilicită. Susţinător este persoana care contribuie la cauzarea prejudiciului prin sfaturi, indicaţii,
consultaţii, furnizarea de informaţii etc. Persoana care a beneficiat în mod conştient de un folos
în urma daunei cauzate altuia va răspunde împreună cu autorul. Cuantumul din despăgubire ce va
reveni acestor persoane va fi mai mic decât cel ce revine autorului faptei prejudiciabile, deoarece
fapta lor nu este cauza apariţiei prejudiciului, ci numai o condiţie care a contribuit la producerea
lui.
Răspunderea solidară are ca efect obligaţia fiecărui debitor de a repara prejudiciul în
întregime. Fiecare coautor al faptei ilicite poate fi chemat în judecată pentru a repara integral
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prejudiciul, care constituie obiectul obligaţiei delictuale. Persoana vătămată poate cere repararea
prejudiciului de la acel debitor pe care 1-a ales. Repararea integrală a prejudiciului de către un
debitor îi eliberează de răspundere solidară pe ceilalţi debitori.
În situaţia în care, ţinând seama de împrejurările cazului, se poate stabili cu certitudine în
ce măsură fiecare coautor a contribuit la cauzarea daunei (în acest caz rezultatul dăunător nu este
indivizibil) prin fapta sa şi ţinând cont de gradul de vinovăţie, fiecare din ei va repara o cotăparte din prejudiciu. Dacă rezultatul dăunător este indivizibil, debitorii solidari vor repara
prejudiciul în cote egale.
5. Răspunderea angajatorului pentru prejudiciul cauzat sănătăţii salariatului
Deşi Codul civil nu prevede expres, atât în literatura de specialitate, cât şi în practica
judiciară se susţine că pentru angajarea răspunderii civile a angajatorului pentru prejudiciul
cauzat sănătăţii salariatului sînt necesare, în afară de condiţiile generale ale răspunderii
delictuale, şi unele condiţii speciale, şi anume:

- existenţa raportului de muncă între angajator şi salariat la momentul cauzării
prejudiciului;

- cauzarea prejudiciului salariatului în timpul şi în legătură cu executarea obligaţiilor de
serviciu.
Trebuie de menţionat că vătămarea sănătăţii salariatului se consideră că a avut loc în
legătură cu executarea obligaţiilor de serviciu, dacă ea este rezultatul activităţii de producţie a
angajatorului şi a apărut în locul unde angajatorul era obligat să asigure condiţii inofensive de
muncă.
În acelaşi timp, vătămarea sănătăţii salariatului se consideră că a avut loc în legătură cu
executarea obligaţiilor de serviciu dacă ea este rezultatul activităţii de producţie a angajatorului
şi a apărut în locul unde angajatorul era obligat să asigure condiţii de muncă inofensive.
Potrivit p.3 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22 decembrie 2005 prin accident de muncă se
înţelege un eveniment care a produs vătămarea violentă a organismului salariatului (leziune, stres
psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută, leziuni corporale
provocate de insecte şi animale, de calamităţi naturale etc.), ca urmare a acţiunii unui factor de
risc (însuşire, stare, proces, fenomen, comportament) propriu unui element al sistemului de
muncă (executant, sarcini de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă) şi care a condus la
pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la decesul salariatului.
Acestea pot surveni:
a) în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu;
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b) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, cînd salariatul se deplasează de la
intrarea în incinta întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (în continuare - unitate) pînă la locul de
muncă şi invers, îşi schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie şi de
lucru şi invers, preia sau predă locul de muncă şi mijloacele de producţie;
c) în timpul pauzelor stabilite, cînd salariatul se află pe teritoriul unităţii sau la locul său
de muncă, precum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-igienice sau auxiliare;
d) în timpul deplasării de la domiciliu la lucru şi invers, cu transportul oferit de unitate, în
modul stabilit, precum şi în timpul îmbarcării sau debarcării din acest mijloc de transport;
e) în timpul deplasării de la unitatea în care este încadrat salariatul, pînă la locul de
muncă, organizat în afara teritoriului unităţii, sau pînă la o altă unitate, şi invers, pentru
îndeplinirea unei sarcini de muncă sau a obligaţiilor de serviciu, în timpul util pentru aceasta şi
pe traseul stabilit al deplasării, indiferent de modul de deplasare sau mijlocul de transport
utilizat;
f) în cadrul participării la acţiuni culturale, sportive sau la alte activităţi organizate de
unitate în baza ordinului sau dispoziţiei emise de angajator;
g) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea
unui pericol ori pentru salvarea altui salariat de la un pericol în circumstanţele specificate la
literele a),b),с),d) şi f) ale prezentului punct;
h) în timpul instruirii de producţie sau practicii profesionale în bază de contract încheiat
între angajator şi instituţia de învăţămînt, între angajator, elevi şi studenţi.
Conform p. 4 din acelaşi Regulament prin accident în afara muncii se înţelege un
eveniment care a provocat vătămarea violentă a organismului salariatului, chiar dacă s-a produs
în timpul de muncă al acestuia, la locul de muncă sau pe teritoriul unităţii, în condiţii
neprevăzute la punctul 3 din prezentul Regulament, cauza directă a căruia este determinată de
fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu (joacă,
încăierare, automutilare intenţionată, sinucidere, cazuri de boală latentă şi moarte naturală,
folosire a mijloacelor de producţie în scopuri personale fără permisiunea angajatorului sau
conducătorului, comitere a unui furt din avutul unităţii, angajatorului persoană fizică şi altele de
acest gen). Activităţile, actele sau faptele menţionate în prezentul punct trebuie să fie confirmate
prin documente corespunzătoare.
Caracterul ilicit al faptei angajatorului constă, după cum s-a menţionat, în neasigurarea
unor condiţii de muncă sănătoase şi inofensive, ce ar corespunde standardelor, normelor şi
regulilor de protecţie a muncii.
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În cazul în care prejudiciul a fost cauzat salariatului detaşat la o altă persoană cu care el
nu se află în raporturi de muncă, răspunderea se pune în sarcina persoanei din vina căreia nu au
fost asigurare condiţii de muncă inofensive.
În cazul în care prejudiciul sănătăţii a fost pricinuit salariatului din vina unor terţe
persoane care nu sunt angajate ale întreprinderii sau în urma unui conflict din motivul unor relaţii
personale ostile, chiar şi în timpul de lucru în condiţii obişnuite, şi totodată s-a dovedit că
administraţia a asigurat respectarea regulilor de pază a întreprinderii, accesul special nu era
prevăzut şi culpa administraţiei pentru cele întâmplate nu a fost stabilită, nu de păgubirea daunei
din contul angajatorului va fi nejustificată.
În aceste cazuri răspunderea o poartă nemijlocit persoanele vinovate de cauzarea daunei.
Alte evenimente care au produs vătămarea violentă a sănătăţii salariatului, chiar dacă au
survenit în timpul zilei de lucru la locul de muncă sau pe teritoriul întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei ca urmare a unor activităţi sau fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea sarcinii de
muncă sau a îndatoririlor de serviciu (joacă, automutilare intenţionată, consum de băuturi
alcoolice sau de droguri, de substanţe toxice, folosirea unor mijloace de producţie în scopuri
personale, în timpul săvârşirii unui furt din avutul proprietarului - angajator), se consideră
accidente în afara muncii.
6. Compensaţii, îndemnizaţii şi despăgubiri în caz de vătămare a integrităţii corporale sau
de altă vătămare a sănătăţii
De la bun început urmează de menţionat că în temeiul Legii asigurării pentru accidente de
muncă şi boli profesionale dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
este garantat de stat, persoanele asigurate fiind salariaţii, iar cazurile asigurate sînt accidentele de
muncă şi bolile profesionale.
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale constă în stabilirea unor
raporturi specifice, prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de
riscuri profesionale: diminuarea capacităţii de muncă, pierderea capacităţii de muncă, deces ca
urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale.
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din
sistemul public de asigurări sociale obligatorii.
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează persoanelor
asigurate un ansamblu de prestaţii şi indemnizaţii pentru:
a) diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale;
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b) promovarea securităţii muncii şi a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale.
Potrivit legii citate asiguraţii au dreptul la prestaţii şi indemnizaţii de asigurare pentru
reabilitare medical, pentru recuperarea capacităţii de muncă, pentru reabilitarea profesională,
indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, pentru transferarea temporară la altă
muncă, de invaliditate şi de deces, care sînt enunţate în legea menţionată.
Conform art. 18 din lege în cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale, de indemnizaţie de deces beneficiază:
a) copiii asiguratului care, la momentul decesului acestuia:
- au vîrsta de pînă la 18 ani sau au împlinit această vîrstă, dar fără a depăşi vîrsta de 23 de
ani, dacă îşi continuă studiile la instituţii de învăţămînt secundar, mediu de specialitate şi
superior, cursuri de zi;
- sînt încadraţi într-un grad de invaliditate, indiferent de vîrstă;
b) soţul asiguratului, care la momentul decesului acestuia:
- este încadrat într-un grad de invaliditate;
- a atins vîrsta de pensionare;
c) soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la momentul
decesului asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vîrsta de 3 ani.
Indemnizaţia de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă, corespunzător numărului şi
categoriei persoanelor aflate în întreţinerea asiguratului după cum urmează:
a) pentru copiii în vîrstă de pînă la 18 ani sau peste această vîrstă, fără a depăşi vîrsta de
23 de ani, dacă îşi continuă studiile la instituţii de învăţămînt secundar, mediu de specialitate şi
superior, cursuri de zi, sau pentru copiii invalizi, indiferent de vîrstă:
- echivalentul a 5 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului
decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost
constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 5 salarii medii lunare pe economie
pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru un copil;
- echivalentul a 8 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului
decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost
constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 8 salarii medii lunare pe economie
pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru doi copii;
- echivalentul a 12 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului
decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost
constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 12 salarii medii lunare pe economie
pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru trei sau mai mulţi copii;
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b) pentru soţul asiguratului care, la momentul decesului acestuia, este încadrat într-un
grad de invaliditate sau a atins vîrsta de pensionare - echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a
salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a
produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de
3 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul
asigurat;
c) pentru soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la
momentul decesului asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vîrsta de
3 ani - echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului
decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost
constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie
pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat.
Persoana care se regăseşte în mai multe din situaţiile prevăzute la alin.(2) al prezentului
articol va beneficia de indemnizaţia stabilită numai pentru una din aceste situaţii.
Suma totală a indemnizaţiilor acordate nu poate depăşi echivalentul a 24 salarii medii
lunare pe economie.
În situaţia în care suma totală a indemnizaţiilor de deces este mai mare decît limita
prevăzută, indemnizaţia acordată fiecărei persoane în drept se reduce proporţional.
Indemnizaţia acordată copiilor victimei nu se reduce.
Potrivit art. 1418 Cod civil, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă
vătămare a sănătăţii, autorul prejudiciului are obligaţia să compenseze persoanei vătămate
salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacităţii de muncă, precum şi
cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii - de tratament, de alimentaţie
suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a unui vehicul special, de reciclare
profesională etc.
Din conţinutul acestei norme rezultă că prejudiciul apare sub forma venitului ratat ca
urmare a pierderii sau reducerii capacităţii de muncă, precum şi sub forma daunei reale cheltuieli suplimentare suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii.
Stabilirea prejudiciului sub forma venitului ratat se face diferit, după cum vătămarea
sănătăţii n-a avut consecinţe de durată sau a avut drept urmare pierderea ori reducerea capacităţii
de muncă. în situaţia în care vătămarea integrităţii corporale sau o altă vătămare a sănătăţii are
efecte de scurtă durată, persoana vătămată va primi diferenţa dintre veniturile obţinute şi sumele
primite pe durata concediului medical, ori retribuţia de care persoana vătămată a fost lipsită în
acest interval de timp.
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În ipoteza în care vătămarea integrităţii corporale sau o altă vătămare a sănătăţii are ca
efect pierderea sau reducerea capacităţii de muncă, stabilirea prejudiciului se va face diferit, după
cum persoana vătămată este încadrată în muncă, sau este majoră, dar neîncadrată în muncă, sau
este minoră. în cazul în care persoana vătămată este încadrată în muncă, ea va avea dreptul de a
obţine diferenţa dintre veniturile obţinute anterior şi cele primite după prejudicierea sa. Pentru a
determina corect această diferenţă, este necesar să fie stabilit venitul lunar al persoanei vătămate
obţinut până la vătămarea sănătăţii. La determinarea venitului ratat trebuie să ţinem cont nu
numai de venitul pe care efectiv îl obţinea persoana vătămată anterior vătămării sănătăţii, dar şi
de venitul care putea fi obţinut cu certitudine (vezi alin.2, art. 607 Cod civil).
După determinarea venitului mediu pe care persoana vătămată îl primea sau putea să-1
primească se determină nemijlocit venitul ratat în funcţie de procentul de pierdere a capacităţii
profesionale de muncă.
În situaţia în care persoana vătămată era majoră neîncadrată în muncă, la calcularea
despăgubirii se va ţine cont de evoluţia previzibilă şi conform aşteptărilor raţionale a veniturilor
ei (alin. 2, art. 607 Cod civil). Astfel, dacă această persoană are o anumită specialitate, se poate
ţine cont de salariul pe care ea ar fi putut să-1 obţină prin angajare. Dacă ea nu are o specialitate,
s-ar putea ţine cont de veniturile pe care le putea obţine desfăşurând o activitate direct în interes
propriu, de valoarea reală a prestaţiilor persoanei vătămate în gospodăria casnică.
Dacă persoana vătămată era un minor neangajat în muncă, acestuia i se repara cheltuielile
de tratament. Ulterior se pot stabili despăgubiri pentru pierderea ori reducerea capacităţii de
muncă a acestei persoane, ţinând cont de posibilităţile angajării ei în câmpul muncii, de
specialitatea dobândită.
În cuantumul despăgubirii urmează a fi incluse şi cheltuielile făcute de reprezentanţii
legali ai minorului vătămat în timpul deplasărilor la spital, contravaloarea retribuţiei neîncasate
de ei pentru timpul afectat deplasărilor la spital, procuratură, instanţele de judecată etc.
Persoana vătămată are dreptul la repararea cheltuielilor suportate în legătură cu vătămarea
sănătăţii (cheltuieli suplimentare) - de tratament, îngrijire, alimentaţie suplimentară etc. în
situaţia în care persoana vătămată a pierdut integral capacitatea profesională de muncă, ea poate
pretinde de la autorul prejudiciului cheltuielile legate de reciclarea profesională.
În situaţia în care persoana vătămată este asigurată pe linia asigurărilor sociale de stat, ea
va primi pensie de invaliditate şi alte indemnizaţii. în actuala reglementare pensia de invaliditate
plătită persoanei vătămate nu are caracter de despăgubire şi nu are ca scop repararea
prejudiciului, deoarece cuantumul ei depinde de gradul de invaliditate, şi nu de întinderea
daunei. În consecinţă, persoana vătămată va putea cumula despăgubirea primită de la persoana
responsabilă de cauzarea daunei cu pensia de invaliditate, indemnizaţia sau alte sume plătite pe
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linia asigurărilor sociale de stat. Astfel, prin cele enunţate, spre deosebire de prevederile legale
anterioare din domeniu de până la adoptarea noului Cod civil, la determinarea mărimii salariului
nerealizat ( venitului ratat) ca despăgubire pentru prejudiciul cauzat sănătăţii nu se iau în
consideraţie pensia de invaliditate şi alte indemnizaţii, plătite persoanei vătămate pe linia
asigurărilor sociale de stat, acestea din urmă neavând la recuperarea prejudiciului cauzat sănătăţii
o destinaţie compensatorie.
La recuperarea altor cheltuieli (tratament, alimentaţie suplimentară etc.) de asemenea nu
se iau în vedere pensia de invaliditate şi alte indemnizaţii din fondul de asigurări sociale,
percepute fiind integral sumele confirmate ca despăgubiri pentru prejudiciul cauzat sănătăţii.
Art. 1419 din Codul civil enumera persoanele ce au dreptul la despăgubire în cazul
decesului persoanei ca urmare a vătămării grave a integrităţii corporale sau a altei vătămări a
sănătăţii. Acest drept îl au persoanele inapte de muncă întreţinute de defunct la data decesului
acestuia (chiar dacă nu aveau dreptul la întreţinere din partea acestuia potrivit legii), precum şi
persoanele inapte de muncă care, deşi nu erau întreţinute de defunct la data decesului, întruneau
condiţiile legale pentru a beneficia de întreţinere din partea acestuia. De acest drept beneficiază
şi copilul persoanei decedate, care s-a născut după moartea ei.
Din categoria persoanelor întreţinute fac parte membrii inapţi pentru muncă ai familiei
decedatului întreţinător, care au sau nu au un câştig de sine stătător sau care primesc pensie, dacă
se constată că o parte din venitul defunctului ce revenea fiecărei persoane întreţinute constituia
sursa principală sau permanentă a mijloacelor de existenţă.
Dreptul de a primi despăgubire se păstrează pentru minori şi în cazul înfierii lor ulterioare
sau atingerii majoratului dacă la împlinirea acestei vârste ei au devenit invalizi, precum şi pentru
soţul defunctului, în cazul recăsătoririi acestuia.
Persoanele apte de muncă ce s-au aflat în întreţinerea defunctului nu au dreptul la
repararea prejudiciului, cu excepţia cazului în care au devenit inapte de muncă pe parcursul a 5
ani de la decesul lui.
Alin. 3, art. 1419 Cod civil prevede că determinarea cuantumului despăgubirilor pentru
prejudiciul cauzat prin decesul persoanei se efectuează conform legii. Actualmente nu există un
act normativ care ar conţine reguli în vederea determinării cuantumului despăgubirilor ce
urmează a fi acordate persoanelor prejudiciate prin decesul persoanei.
Persoana care a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare necesare are dreptul la
repararea lor de la persoana responsabilă, dacă aceste cheltuieli nu au fost acoperite prin sumele
primite pe calea asigurărilor sociale de stat.
Potrivit art. 1420 Cod civil, plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a
integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se efectuează în rate lunare.
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Despăgubirile se acordă sub formă de prestaţii periodice, deoarece întinderea totală a
prejudiciului este imposibil de stabilit cu anticipaţie.
Ca excepţie, instanţa de judecată poate stabili despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin
vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces sub forma unei
sume globale, dar nu mai mult decât pentru 3 ani, dacă există motive întemeiate invocate de
creditor. Asemenea motive pot fi: plecarea creditorului sau a debitorului peste hotare pentru o
perioadă îndelungată, starea materială grea a persoanei vătămate, obţinerea unor venituri
neconstante de către debitor etc. în asemenea cazuri instanţa de judecată trebuie să ţină cont şi de
posibilităţile materiale ale persoanei responsabile.
Potrivit regulii generale, persoana vătămată are dreptul la recuperarea cheltuielilor
suplimentare suportate în legătură cu refacerea sănătăţii şi confirmate corespunzător. Deseori, în
virtutea stării materiale dificile, persoana vătămată nu poate efectua aceste cheltuieli, deşi ele
sunt necesare. în asemenea cazuri instanţa poate dispune compensarea cu anticipaţie a
cheltuielilor suplimentare pe care persoana vătămată cu certitudine urmează să le suporte.
Necesitatea suportării unor asemenea cheltuieli se confirmă prin avizul organului medical
abilitat.
În caz de deces al debitorului persoană fizică sau de reorganizare a persoanei juridice,
obligaţia de plată a ratelor lunare trece la succesorii juridici. Dacă debitorul persoană juridică se
lichidează, ratele lunare se capitalizează (vezi Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice,
Nr.123-XIV din 30.07.98).
În sensul noţiunilor din Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice prin termenii
se înţelege:
capitalizarea plăţilor periodice - acumularea mijloacelor băneşti şi separarea lor de

-

celălalt patrimoniu al debitorului în scopul efectuării ulterioare a plăţilor în folosul
beneficiarului;
-

debitor - persoana juridică sau întreprinderea cu drept de persoană fizică care este

obligată să efectueze plăţi periodice în folosul beneficiarului;
-

beneficiar - cetăţeanul care, conform legii, are dreptul la repararea prejudiciului,

cauzat sănătăţii sale sau în legătură cu decesul întreţinătorului;
-

fondul - Casa Naţională de Asigurări Sociale;

-

terţ - persoana fizică sau juridică, alta decît Casa Naţională de Asigurări Sociale,

cu care beneficiarul a încheiat acord privind transferul datoriei.
Potrivit art. 9 alin. (1), (2), (3) din legea citată suma ce urmează a fi capitalizată la
lichidarea debitorului se determină în funcţie de mărimea plăţilor periodice efectuate în folosul
beneficiarului şi de termenul pentru care aceste plăţi au fost stabilite.
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În cazurile cînd termenul pentru efectuarea plăţilor periodice a fost stabilit pînă la
atingerea de către beneficiar a vîrstei de pensionare sau a majoratului, suma capitalizării se
determină de instanţa de judecată în fiecare caz în parte, luîndu-se în considerare starea sănătăţii
beneficiarului, termenul, pentru care sînt stabilite plăţile periodice, precum şi alţi factori ce au
importanţă pentru soluţionarea cazului. După caz, instanţa de judecată poate hotărî efectuarea
expertizei pentru a controla starea sănătăţii beneficiarului şi a stabili capacitatea lui de muncă.
În cazul lipsei de mijloace financiare pentru capitalizarea plăţilor periodice, statul va
garanta beneficiarului plata lunară prevăzută de legislaţie pentru categoria socială respectivă.
Astfel, capitalizarea plăţilor periodice presupune transferul datoriilor debitorului în
fondul social în cazul lichidării acestuia, din contul patrimoniului debitorului. Suma ce se
capitalizează este determinată în funcţie de mărimea plăţilor periodice efectuate în folosul
persoanei vătămate şi de termenul pentru care aceste plăţi au fost stabilite şi detaliat sunt
reglementate şi prin Regulamentul cu privire la modul de calculare a plăţilor periodice
capitalizate adoptat prin hotărîrea Guvernului nr. 127 din 15.02.2000.
Potrivit art. 12 din Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, Nr.123-XIV din
30.07.98 litigiile dintre debitor şi beneficiar, precum şi dintre debitor şi fond în legătură cu
capitalizarea plăţilor periodice se examinează de instanţa de judecată.
La acest compartiment se va mai ţine cont şi de faptul că, prin prevederile dispoziţiilor
finale şi tranzitorii din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
despăgubirile pentru accidente de muncă şi boli profesionale, stabilite până la intrarea în vigoare
a legii menţionate (23 septembrie 2000, legea a intrat în vigoare după 6 luni de la data publicării
în M.O., nr.31-33/142 din 23.03.2000), se păstrează în cuantumurile stabilite şi se plătesc de
către întreprinderile şi organizaţiile vinovate de producerea accidentului de muncă ori de
survenirea bolii profesionale, sau de succesorii acestora, iar în lipsa lor de către organele
teritoriale ale CNAS din mijloacele bugetului de stat, cu drept de indexare în conformitate cu
legea.
Astfel, în cazul lichidării angajatorilor, inclusiv prin procesul de privatizare, în lipsa
succesorilor de drept, despăgubirile persoanelor îndreptăţite se acordă din sistemul public de
asigurări sociale prin intermediul CNAS.
Nu este de prisos a menţiona că întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de
formele lor de proprietate şi de activitate economică, având în vedere răspunderea materială a
acestora pentru prejudiciile cauzate angajaţilor de accidentele de muncă sau afecţiunile
profesionale, în afară de despăgubirile care se efectuează în modul stabilit de lege, au obligaţia,
conform art. 18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,, să plătească şi o indemnizaţie unică.
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În temeiul legii menţionate lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a
capacităţii de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale i se
plăteşte, din contul unităţii care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru boala
profesională, pe lîngă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază
salariul mediu lunar pe ţară, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă, dar nu mai
puţin de un salariu anual al accidentatului.
În caz de deces al lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale, unitatea care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru boala profesională
repară prejudiciul material persoanelor care au dreptul la aceasta, în modul şi în mărimea
stabilită de lege, şi, în plus, le plăteşte, din contul mijloacelor proprii, o indemnizaţie unică,
luîndu-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe
care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 10 salarii medii anuale.
Plata indemnizaţiei unice prevăzută la aliniatele precedente se efectuează începînd cu
data de 30 mai 2008, iar anterior asemenea plăţi erau prevăzute de art. 32 din Legea cu privire la
protecţia muncii.
Dacă reducerea capacităţii de muncă sau decesul lucrătorului a survenit în urma unui
accident de muncă nu numai din vina unităţii ci şi a accidentatului, se aplică răspunderea mixtă
conform legii şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în dependenţă de gradul de vinovăţie a
accidentatului.
Reglementări similare se regăsesc şi în Regulamentul

cu privire la plata de către

întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă
sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale aprobat
prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.513 din 11 august 1993, care a fost adoptat
întru executarea art. 32 din Legea cu privire la protecţia muncii, apoi a art. 18 din Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă.
În cadrul examinării cauzelor privind recuperarea daunei cauzate de apariţia la lucrător a
unei afecţiuni profesionale, este necesar să se ţină cont de faptul că afecţiunea profesională se
consideră intervenită din vina angajatorului dacă acesta nu va dovedi că dauna nu a fost cauzată
din vina lui. Concluzia privind faptul că îmbolnăvirea depistată la victimă este profesională o va
prezenta doar Consiliul Republican de Maladii Profesionale al Spitalului Clinic Republican, iar
gradul de invaliditate ce poate fi acordat în urma unei afecţiuni profesionale şi procentul de
pierdere a capacităţii de muncă profesională sînt stabilite de organele de expertiză medicală a
vitalităţii.
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În unele cazuri aparte, suplimentar la actul de examinare poate fi solicitată concluzia
inspectorului tehnic al sindicatului cu privire la factorii tehnici ce au contribuit la apariţia
afecţiunii profesionale.
Despăgubirile stabilite pentru repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii se consideră a fi provizorii şi se menţin neschimbate
atât timp cât nu se schimbă capacitatea de muncă a persoanei vătămate. Capacitatea persoanei
vătămate poate însă să se amelioreze sau să se agraveze faţă de previziunile făcute în momentul
adoptării hotărârii. Această agravare sau diminuare dă dreptul persoanei interesate să se adreseze
instanţei de judecată cu o nouă acţiune, pentru a obţine după caz majorarea, micşorarea sau
sistarea despăgubirilor acordate.
În cazul agravării sănătăţii, iniţiativa revizuirii despăgubirii revine persoanei vătămate.
Persoana vătămată va trebui să probeze că capacitatea ei de muncă a scăzut ulterior faţă de
capacitatea existentă la data stabilirii despăgubirii şi că reducerea are drept cauză aceeaşi faptă
ilicită. Agravarea prejudiciului presupune un prejudiciu anterior evaluat, care ulterior se
agravează.
În cazul ameliorării capacităţii de muncă persoana responsabilă are dreptul să ceară
reducerea corespunzătoare a despăgubirii.
Sumele datorate pentru repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces vor fi indexate conform legii. De fapt
aceste sume se indexează în funcţie de rata inflaţiei (alin. 5, art. 609 Cod civil).
Vătămarea integrităţii corporale sau o altă vătămare a sănătăţii ori decesul persoanei,
datorită gravităţii sale, are drept urmare nu numai un prejudiciu patrimonial, ci şi o daună
morală. Dreptul la compensarea bănească a prejudiciului moral îl au nu numai persoanele
prejudiciate direct, ci şi persoanele apropiate acesteia. Este posibil de a acorda despăgubiri
băneşti pentru prejudiciul moral afectiv cauzat terţelor persoane apropiate persoanei vătămate,
legate de aceasta printr-o relaţie afectivă, familială.
Potrivit art. 1423 Cod civil, mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină
de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice
cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este
o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie
persoanei vătămate.
Stabilind cuantumul compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţa de judecată trebuie
să evalueze atât despăgubirea destinată reparării acestuia, cît şi prejudiciul moral suferit de
persoana vătămată (caracterul şi gravitatea suferinţelor fizice sau psihice).
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Evaluarea prejudiciului moral nu presupune determinarea „preţului suferinţelor fizice şi
psihice", ci aprecierea multilaterală a tuturor consecinţelor negative ale prejudiciului şi-a
implicaţiilor acestora pe toate planurile vieţii sociale ale persoanei vătămate. Trebuie să se
aprecieze ce a pierdut persoana vătămată pe plan fizic, psihic, social, profesional şi familial atât
pentru moment, cît şi pentru viitor.
La determinarea compensaţiei pentru prejudiciul moral trebuie să ţinem cont de
importanţa valorii morale lezate pentru persoana vătămată. în cazul suportării unui prejudiciu
moral fiecare persoană vătămată dă o preţuire diferită valorilor lezate. Persoana vătămată
preţuieşte acele valori sau activităţi, care îi satisfac anumite necesităţi sau aspiraţii. La aprecierea
importanţei prejudiciului moral trebuie să avem în vedere vârsta, profesia, funcţia, nivelul de
pregătire şi de cultură generală al persoanei vătămate, tocmai datorită faptului că fiecare individ
dă valorilor o preţuire diferită în funcţie de aspiraţiile sale.
Cuantumul compensaţiei acordate depinde şi de durata menţinerii consecinţelor
vătămării. Prejudiciile morale pot fi temporare sau permanente. Leziunile sau vătămările
permanente sunt resimţite de persoana vătămată toată viaţă şi de aceea sunt mai grave.
Intensitatea durerilor fizice sau psihice, de asemenea, poate determina cuantumul
despăgubirii.
Stabilind cuantumul compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţa de judecată trebuie
să ţină cont de măsura în care această compensaţie poate acorda persoanei vătămate o anumită
satisfacţie. Despăgubirea are şi rolul unei satisfacţii oferite persoanei vătămate, care prin
intermediul sumei alocate poată să procure altă satisfacţie agreabilă, capabilă să înlocuiască
pierderea suferită. în asemenea caz instanţa va trebui să aprecieze posibilitatea pe care o are
persoana vătămată de a-şi procura satisfacţii mai mult sau mai puţin echivalente, care astfel vor
compensa suferinţele suportate.
La stabilirea despăgubirii băneşti instanţa de judecată trebuie să ţină cont de gradul de
vinovăţie al autorului prejudiciului. Acest criteriu va avea o aplicare limitată în materia
respectivă, deoarece neglijează regulile şi principiile răspunderii delictuale. Potrivit acestui
criteriu, persoana care a suportat un prejudiciu moral minim va primi o despăgubire
considerabilă dacă autorul a comis fapta cu vinovăţie gravă, în timp ce altă persoană va primi o
despăgubire mică, deşi a suferit un prejudiciu moral mare, dacă autorul a comis fapta cu o
vinovăţie mai uşoară.
Statutul şi mediul social din care persoana vătămată face parte influenţează prejudiciul
moral suferit. Educaţia, cultura, standardul de moralitate care sînt specifice unor categorii de
persoane, de grupuri fac mai puţin suportabil un prejudiciu care ar putea trece neobservat pentru
o altă categorie de persoane.
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În practica judiciară se soluţionează diferit chestiunea privind dreptul de a primi
despăgubire pentru prejudiciul moral de către moştenitori în cazul decesului persoanei vătămate.
Potrivit art. 1424 Cod civil, acţiunea în reparare a prejudiciului se prescrie în termen de 3
ani începând cu momentul în care persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască
existenţa prejudiciului şi persoana obligată să-1 repare. Termenul de prescripţie de 3 ani se referă
atât la prejudiciul patrimonial, cît şi la cel moral.
Atunci când fapta ilicită generează prejudicii succesive, trebuie să deosebim între daunele
certe şi daunele viitoare eventuale. Pentru daunele certe se naşte un singur drept la acţiune a
cărui prescripţie curge de la data când persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască
prejudiciul şi persoana responsabilă, în ce priveşte daunele viitoare şi eventuale, fiecare
prejudiciu dă naştere unui drept la acţiune de sine stătător care se prescrie începând cu data când
persoana vătămată a cunoscut efectiv sau trebuia să cunoască producerea daunei.
În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul şi persoana prejudiciată negociază
asupra prejudiciului care urmează să fie reparat, cursul prescripţiei se suspendă până când una
din părţi nu va renunţa la negociere.
Acestea sînt unele din aspectele privind aplicarea legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin
de recuperarea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau altă vătămare a
sănătăţii ori prin deces.
7. Acte normative aplicabile la soluţionarea litigiilor privind recuperarea prejudiciului
cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau altă vătămare a sănătăţii ori prin deces

Codul civil adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002 - art.1398-1424 (M.O., nr.8286/661 din 22.06.2002).
Codul muncii adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003 - art.196, 222244,248,255,327-328 (M.O., nr.159-162 din 29.07,2003).
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186-XVI din 10.07.2008 (Monitorul Oficial
nr. 143-144/587 din 05.08.2008), anterior a acţionat Legea cu privire la protecţia muncii nr. 625XII din 02.07.91, abrogată la 30.05.2008 prin Legea nr. 280 –XVI din 14.12.2007.
Legea asigurării pentru accidentele de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24
decembrie 1999, (Monitorul Oficial nr. 31-33/19992 din 23.03.2000).
Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor
în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu
nr.278-XIV din 11.02.99, (Monitorul Oficial nr. 24-25/107 din 11.03.1999).
Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, Nr.123-XIV din 30.07.98.
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Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XTV din
24.12.1999 (M.O., nr.31-33/197 din 23.03.2000).
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din
27.02.1998 (M.O., nr.38-39/280 din 30.04.1998).
Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, art.19 (MO., nr.34/ 373 din
22.06.1995).
Legea privind Inspecţia Muncii nr.140 din 10.05.2001 (M.O., nr.68-71/505 din
29.06.2001).
Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a
indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma
accidentului de muncă sau unei afecţiuni profesionale, aprobat prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.513 din 11.08.93, (Monitor nr. 8/246 din 30.08.1993).
Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin hotărîrea
Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 (Monitorul Oficial nr. 9-12/51 din 20.01.2006), anterior a
acţionat Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin
hotărîrea Guvernului nr.706 din 5 iunie 2002, abrogate prin hotărîrea Guvernului nr. 1361 din
22.12.2005 prin care a fost adoptat noul Regulament şi alte acte normative.
Acordul privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor la repararea prejudiciului cauzat
lucrătorilor în urma unei boli profesionale sau a altei vătămări a sănătăţii legate de executarea de
către ei a obligaţiilor de serviciu, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova la 16
martie 1995, nr.403 (în vigoare de la 07 octombrie 1995) - M.O., nr.23/238 din 27.04.1995).
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea modului de calculare a
salariului mediu nr.426 din 26.04.2004 (M.O., nr.73-76/ 570 din 07.05.2004).
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Contractului-tip de
acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală nr.1636 din 18.12.2002 (M.O., nr.178-181/1792 din 27.12.2002).
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§ 22. Proprietatea intelectuală (S. Filincova, D. Chiroşca)
Geniul omenesc este izvorul operelor de artă și a
invențiilor. Aceste opere sunt garanția vieți, pe care
o merită omul. Obligația statului – este să asigure
protecția corespunzătoare a operelor de artă și a
invențiilor.
(A. Bogsh, Director General al Organizației
Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală)
1. Considerații generale
Dreptul de proprietate intelectuală este o ramură de drept relativ tânără, care însă
cunoaște o evoluție spectaculoasă pe parcursul a ultimelor două secole, astfel fiind adoptate
numeroase convenții și tratate internaționale, precum și numeroase directive comunitare.
Domeniul de aplicare a dreptului de proprietate intelectuală, ține în mare măsură, de asigurarea
unei protecții juridice efective a produsului spiritului omenesc din domeniul industriei, artă,
literatură sau știință.
Statele au instituit legi care să protejeze proprietate intelectuală din două motive speciale:
Primul: pentru a da o expresie statutară drepturilor morale și economice ale creatorilor asupra
creațiilor lor, precum și drepturilor publicului de a avea acces la aceste creații. Al doilea motiv:
pentru a promova, prin politica guvernamentală, creativitatea, propagarea și aplicarea
rezultatelor acesteia și încurajarea unui comerț corect, ceea ce ar contribui la dezvoltarea
economică și socială.
Dreptul proprietății intelectuale este formată din două instituții juridice: instituția
dreptului de autor și drepturile conexe și instituția dreptului de proprietate industrială.
Dreptul de autor ca instituție juridică reprezintă un ansamblu de norme juridice care
reglementează relațiile ce se nasc o dată cu crearea, divulgarea și valorificarea operelor de artă,
literatură sau știință.
Drepturile conexe sunt drepturile de proprietate intelectuală ce aparțin interpreților,
producătorilor de fonograme, producătorilor de videograme și organizațiilor de difuziune prin
eter sau prin cablu, pentru propriile înregistrări de sunete, fonograme, videograme, emisiuni și
programe.
Dreptul de proprietate industrială ca instituție juridică reprezintă un ansamblu de norme
juridice care reglementează raporturile juridice care se aplică asupra creațiilor spiritului omenesc
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aplicabile în industrie, precum și a semnelor distinctive folosite în activitatea de comerț.
Tradițional, proprietatea industrială protejează creațiile noi și semnele noi. În categoria de creații
noi se încadrează: invențiile, desenele și modelele industriale, soiurile de plante, know-how-ul,
iar în categoria de semne noi identificăm mărcile, indicațiile geografice, denumirile de origine a
produselor, specialitățile tradiționale garantate, numele comercial.
Potrivit art.2(viii) al Convenției privind instituirea Organizației Mondiale a Proprietății
Intelectuale termenul de "proprietate intelectuala", va include drepturi referitoare la:
- opere literare, artistice si științifice,
- interpretări ale artiștilor interpreți si execuții ale artiștilor executanți, fonograme si
emisiuni ale radiodifuziunii,
- invenții in toate domeniile activității umane,
- descoperiri științifice,
- desene si modele industriale,
- mărci de fabrica de comerț si de serviciu, precum si nume comerciale si denumiri
comerciale,
- protecția împotriva concurentei neloiale și orice alte drepturi aferente activității
intelectuale in domeniile: industrial, științific, literar si artistic.
Unicul organ guvernamental specializat, investit de către stat cu dreptul de a acorda
protecția juridică obiectelor de proprietate intelectuală este Agenția de Stat pentru proprietatea
intelectuală (abreviat AGEPI).

Potrivit art. 106 al Codului cu privire la știință și inovare

AGEPI organizează şi efectuează protecţia juridică a proprietăţii intelectuale sub formă de
proprietate industrială, drepturi de autor şi de drepturi conexe pe teritoriul Republicii Moldova,
are statut de întreprindere de stat şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autogestiunii şi
autofinanţării.
Protecția juridică a obiectelor de proprietate industrială se asigură prin eliberarea din
numele statului a unor titluri de protecție, numite brevet de invenție și certificat de înregistrare.
Acestea sunt eliberate în condițiile legii de către AGEPI și confirmă dreptul exclusiv al
titularului titlului de protecție de a valorifica exclusiv obiectul de proprietate industrială protejat
prin brevet sau certificat de înregistrare.
2. Particularitățile examinării litigiilor ce țin de dreptul de autor și drepturile conexe
Cea mai sacră, cea mai legitimată, cea mai
inatacabilă

și ce mai personală din dintre

1117

proprietăți este opera, fructul gândirii unui scriitor.
Le Chapelier, 1791
Protecția juridică a dreptului de autor și a drepturilor conexe în Republica Moldova este
asigurată de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare Legea nr.139/2010).
a)

Aspecte generale privind condițiile de protecție și obiectul dreptului de autor.

Într-o abordare generală, dreptul de autor ca mecanism juridic de protecție, stabilește față
de operă mai multe condiții legale pentru ca acesteia să i se acorde o protecție juridică, dar una,
care o considerăm cea mai relevantă este ca opera să fie originală, adică aceasta trebuie să
reprezinte o emanare a intelectului uman, un produs al spiritului. De remarcat faptul, că
abordările făcute în literatura de specialitate, precum și cele făcute de legiuitor, cu privire la
constatarea faptului dacă opera este sau nu originală sunt destul de controversate și diferit
înțeleasă în diferite sisteme de drept, ”astfel că sarcina dificilă și delicată de determinare a ei
pentru fiecare caz în parte, rămâne, în toate sistemele de protecție a dreptului de autor,
judecătorului, ”la luminile și înțelepciunea acestuia.”
Din conținutul Legii nr.139/2010 identificăm câteva condiții, care urmează a fi respectate
pentru ca opera să se bucure de protecția dreptului de autor. În cazul examinării litigiilor privind
încălcarea dreptului de autor, judecătorul trebuie să constate următoarele:
a) dacă opera corespunde criteriului originalității; (într-un caz judecat de Curtea de Apel
Paris, 4 mai 1983, sa dat o hotărâre prin care sa constatat că ” Nu constituie o operă protejată, în
sensul dreptului de autor, un model de cufăr ce se prezintă ca o cutie paralelipipedică ale căror
elemente sunt banale și cărei aranjare nu aduce nici un efort de creație sau aport personal al
autorului, iar singura preocupare a autorului a fost realizarea cufărului dintr-un material
transparent, or simpla folosire a unui material particular nu este protejabil în sensul de
proprietate artistică.”);
b) dacă opera face parte din domeniul literar, artistic sau științific; menționăm că această
enumerare este una limitativă, astfel că creațiile intelectuale ce exced domeniul literar, artistic
sau științific vor fi protejate juridic de alte drepturi de proprietate intelectuală (invenții, desene
sau modele industriale etc.);
c) dacă opera de artă, literatură sau știință îmbracă o formă obiectivă de exprimare.
După cum se menționează și în literatura de specialitate1 ”forma obiectivă de exprimare”
se referă nu doar la aspectul exterior al operei ci și la aspectul interior al operei. Aspectul
exterior al operei este reglementat de art.7 al Legii nr.139/2010, respectiv ”dreptul de autor se
extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice exprimate în următoarele forme: a) scrisă
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(manuscris, text dactilografiat, partitură etc.); b) orală (interpretare publică etc.); c) imprimare
audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică etc.); d) de imagine (desen, schiţă,
pictură, plan, fotocadru etc.); e) tridimensională (sculptură, model, machetă, construcţie etc.); f)
în alte forme”. Aspectul interior al operei, reprezintă ”o formă concretă și specifică de exprimare
a ideilor și sentimentelor autorului și în care conținutul de idei exprimat în operă și purtând
amprenta personalității creatorului poate fi adus la cunoștința publicului, adică stilul autorului”.
Un aspect juridic foarte important al mecanismului de protecție prin drept de autor rezidă
în faptul că dreptul de autor protejează forma de expresia a autorului și nu ideile. În acest sens,
dorim să ne referim la un principiu fundamental al dreptului de autor, reglementat de art. 5 al
Legii nr.139/2010 potrivit căruia ”protecţia dreptului de autor se extinde asupra formei de
exprimare, dar nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor ştiinţifice, procedeelor,
metodelor de funcţionare sau asupra conceptelor matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor
cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, explicare sau de exprimare”. În acest sens,
Curtea de Apel Paris, a VI-a cameră, la 27 noiembrie 1966 a statuat ”că o idee, ea însuși, nu este
protejată și doar o realizare concretă poate beneficia de protecție, astfel că într-un caz judecat de
aceiași curte Maurel a dat doar niște directive autoarelor Tranchard și Cohen privind realizarea
unui personaj pentru a face publicitate, iar contrar deciziei primei instanțe, doar ultimele se
bucură de dreptul de autor asupră păpușii realizate, nu și cel ce a dat niște directive verbale.”
d) opera va constitui obiect al dreptului de autor indiferent de forma de exprimare a
acesteia și nu pot fi aplicate criterii, cum ar fi caracteristici de ordin cantitativ, calitativ sau
estetic. De altfel, opera va fi protejată juridic indiferent de valoarea sau destinația acesteia. Nu
contează care este valoarea sau destinația unei opere de artă, literatură sau știință din moment ce
aceasta este una originală. (După cum se menționează într-o hotărâre dată de Curtea de Apel
Lyon, a IV-a cameră, 27.06.1986, în ceea ce privește delictul de contrafacere a operelor de
creație intelectuală, în van susține învinuitul că prin josnica subiectului lor, filmele pornografice
nu ar merita titlul de operă de creație intelectuală. Într-adevăr, deși este lamentabil să vezi
spiritul uman consacrându-se unor sarcini atât de înjositoare, suntem obligați, orice ar fi, să
constatăm că chiar în acest gen de filme, compoziția scenariului, înlănțuirea secvențelor,
alegerea iluminării ori a costumelor (sau a absenței acestora), unghiurile de filmare, muzica,
îndrumările date actorilor, reprezintă o muncă pe care în mod cert trebuie să o calificăm creație
intelectuală. Curtea amintește că legea spune expres ”dispozițiile aceste legi protejează
drepturile autorului asupra tuturor operelor de spirit, oricare ar fi genul, forma de expresie,
meritul sau destinația”. Această dispoziție interzice judecătorilor să subordoneze aplicarea
dreptului de autor unor considerații referitoare la morală, în mod esențial variabilă după libertăți
1119

și după timpuri, așa cum o arată cazul ”Florilor Răului”, condamnate odată de tribunale și
studiate astăzi în licee și colegii. Pe de altă parte, dacă s-ar putea invoca imoralitatea operei
contrafăcute, s-ar paraliza aplicarea legii, fiind astfel contrar intenției manifestate a
legiuitorului.)
e) un alt principiu fundamental care stă la baza mecanismului de protecție prin dreptul de
autor, (contrar celui care există în materia de proprietate industrială pentru care apariția unui
drept exclusiv asupra unei invenții mărci, desen sau model industrial este posibil doar prin
înregistrarea acestora la AGEPI) rezidă în faptul că pentru apariția și exercitarea dreptului de
autor nu sunt cerute respectarea a careva formalități de tipul înregistrarea sau depozitarea operei
la un organism al statului. Această particularitate a dreptului de autor este confirmată de
prevederile art.5 alin(2) din Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice
(în continuare Convenția de la Berna care dispune că ” beneficiarii dreptului de autor și precum
și exercitarea acestuia nu va fi supusă nici unei formalități”. De remarcat, că deși pentru apariția
dreptului de autor nu este necesar de a respecta careva formalități, AGEPI oferă posibilitate de a
înregistra o operă de artă, literatură sau știința, care, însă este una pur formală. Potrivit art. 9 alin.
(6),(7) al Legii nr.139/2010 ” titularul dreptului exclusiv de autor asupra unei opere publicate sau
nepublicate poate să o înregistreze în registrele oficiale de stat în decursul termenului de
protecţie a dreptului de autor. Persoanei a cărei operă a fost înregistrată i se eliberează un
certificat de modelul stabilit. În conformitate cu art.5 alin.(2) şi cu art.9 alin.(1) al Legii
nr.139/2010, acest certificat nu poate servi drept prezumţie a paternităţii. În caz de litigiu,
instanţa de judecată poate recunoaşte înregistrarea drept prezumţie a paternităţii dacă nu se va
dovedi contrariul.”
Subiectele dreptului de autor.
Autor este persoana fizică care prin aportul sau intelectual a creat o operă de artă,
literatură sau știință. Din ansamblul normelor juridice, prevăzute de Legea nr.293/2010 putem
afirma cu certitudine, că alte persoane fizice sau juridice care nu au contribuit intelectual la
crearea operei pot avea calitatea de titular de drepturi, dar nici într-un caz calitatea de autor.
Astfel, că nici un alt aport, (spre exemplu - financiar sau organizatoric), decât cel intelectual nu
poate investi persoana fizică cu dreptul de autor asupra operei create.
Opera de artă, literatură sau știință poate fi un rezultat al creației intelectuale ale unei
persoane sau unul rezultat al efortului intelectual depus de mai multe persoane. Legea
nr.293/2010 identifică două categorii de opere create de două sau mai multe persoane: opere
comune și opere colective.
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Sediul materiei cu privire la regimul juridic a operei comună este stabilit în art. 13 al
Legii nr.239/2010. Astfel legiuitorul a stabilit că ”dreptul de autor asupra unei opere create prin
efortul comun a două sau a mai multor persoane aparţine coautorilor în comun, indiferent de
faptul dacă această operă constituie un tot indivizibil sau este formată din părţi. După cum se
menţionează în literatura de specialitate, „la judecarea litigiilor privind copaternitatea, instanţele
judecătoreşti urmează să verifice dacă persoanele ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la
crearea operei şi să constate care a fost aportul intelectual creativ adus la opera creată în
colaborare, deoarece conform prevederilor art. 11 al Legii, copaternitatea a două sau mai multe
persoane asupra unei opere apare în cazul în care fiecare din ele, prin înţelegere reciprocă, a adus
aportul său la creaţia respectivă. Dreptul coautorilor apare concomitent cu apariţia operei”.
Fiecare dintre coautori îşi menţine dreptul de autor asupra părţii create de el şi are dreptul
să dispună de aceasta cum crede de cuviinţă, cu condiţia că această parte are caracter de sine
stătător. Se consideră că o parte componentă a operei este de sine stătătoare în cazul în care ea
poate fi valorificată independent de alte părţi ale acestei opere. Relaţiile dintre coautori se
stabilesc, de regulă, în baza unui contract. În lipsa unui asemenea contract, dreptul de autor
asupra operei este exercitat în comun de toţi autorii, iar remuneraţia se împarte între ei
proporţional contribuţiei fiecăruia, dacă aceasta poate fi determinată. În cazul în care contribuţia
fiecăruia dintre coautori nu poate fi determinată, remuneraţia se împarte în cote egale. În cazul
în care opera nu poate fi divizată în părţi de sine stătătoare, coautorii pot exercita dreptul de autor
numai de comun acord.
Opera colectivă este definită în art. 3 al Legii nr.239/2010, potrivit căruia aceasta
reprezintă o operă creată de mai multe persoane fizice – contribuţia cărora formează un tot
indivizibil, încât identificarea contribuţiei fiecăruia este imposibilă – din iniţiativa şi sub
conducerea unei persoane fizice sau juridice, care urmează să publice opera sub numele său. În
această categorie de opere pot fi incluse: ziarele, revistele, culegerile și alte genuri de opere care
au fost create la inițiativa unei persoane fizice sau juridice din contul și sub conducerea căruia a
fost creată opera colectivă. Potrivit art.15 di Legea nr.239/2010 persoanele respective se bucură
de drepturile patrimoniale asupra operei colective, precum și dreptul să-și indice numele sau
denumirea ori să ceară o atare indicare la orice valorificare a operei colective în cauză. În cazul
judecării unui litigiu, având ca temei publicarea unui articol inclus într-o operă colectivă, într-o
altă ediție periodică, judecătorul trebuie să verifice contractul încheiat între autorul operei
colective și autorul operei incluse în opera colectivă, astfel că potrivit alin.2 al aceluiași articol
din Legea nr.239/2010 ” ) ”în cazul în care contractul încheiat între autori şi persoana fizică sau
juridică menţionată la alin.(1) nu prevede altfel, autorii operelor incluse într-o operă colectivă îşi
menţin drepturile, stipulate în Legea nr.239/2010, asupra operelor proprii şi pot dispune de ele
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independent de opera colectivă în care acestea sunt incluse”. (După cum a decis Curtea de
Casație Franceză, camera civilă, 14.04.1986, ”în limitele impuse de fuziunea contribuției sale cu
cele ale altora, autorul unei contribuții la o operă colectivă se bucură dreptul moral definit de
art.12.1 și este deci fondat, mai ales pentru a restabili adevărul, să se țină seama de rolul său
creator, persoana sub numele căreia opera colectivă este divulgată fiind investită numai cu
drepturile de autor în calitatea sa de proprietar.”
O particularitate aparte, la examinarea litigiilor din domeniul dreptului de autor rezidă în
examinarea relațiilor juridice care apar la executarea unei opere de serviciu. De menționat, că în
cazul operelor create ca urmare a îndeplinirii unei misiuni de serviciu, dreptul de autor asupra
acestei opere se intersectează din punct de vedere juridic cu dreptul muncii, deoarece din punct
de vedere economic opera de serviciu trebuie să aparțină patronului din însărcinarea căruia a fost
creată opera, care de altfel a achitat salariu sau remunerația de autor, dar din punct de vedere al
dreptului de autor opera trebuie să aparțină autorului. Conducându-se de raționamentele
menționate, legiuitorul în art.14 alin. (4) al Legii nr.293/2010 a stabilit foarte corect, astfel că ”
în lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze contractuale contrare, în măsura în care
valorificarea operei este condiţionată de misiunea încredinţată autorului de a crea această operă,
dreptul patrimonial asupra operei de serviciu aparţine angajatorului”. Pe de altă parte,
considerându-se că opera în sine reprezintă o emanare a personalității autorului, drepturile
personale morale ale autorului asupra operei elaborate în urma unei misiuni de serviciu aparțin
autorului”.
Drepturile morale ale autorului, după natura sa juridică sunt foarte restrictive, astfel că
printre drepturile morale ale autorului identificăm dreptul la divulgarea operei, adică de a decide
de unul singur când unde și în ce formă va fi divulgată opera. Cu scopul de a evita astfel de
coliziuni dintre dreptul moral al autorului de a divulga opera și dreptul patrimonial al
angajatorului de a valorifica efectiv opera, art. 14 alin. (2) al Legii nr.293/2010 stabilește ”că
autorul operei de serviciu nu are dreptul să interzică angajatorului său să o publice sau să o facă
în alt mod accesibilă pentru public.”

Anumite restricții la exercitarea dreptului moral al

autorului la nume asupra operelor de serviciu sunt exemplificate de legiuitor, astfel că acest drept
poate fi realizat doar în cazurile când acesta este posibil, de altfel și angajatorul este în drept să
ceară indicarea numelui său la orice valorificare a operei de serviciu.
b)

Obiectele dreptului de autor.

După cum sa menționat anterior, pentru a stabili clar ce lege urmează a fi aplicată în
cazul unui litigiu ce ține de proprietatea intelectuală, judecătorul urmează să aprecieze dacă
obiectul litigiului este un obiect al dreptului de autor, astfel că într-o interpretare simplă obiect al
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dreptului de autor este opera de artă, literatură sau știință. Pentru a evita careva interpretări
greșite sau eronate, cu privire la obiectul dreptului de autor, legiuitorul în art.7 alin.(2) al Legii
nr. 293/2010 procedează la o enumerare a operelor ce constituie obiect al dreptului de autor,
astfel că acestea pot fi:
a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.);
b) programele pentru calculator care se protejează ca şi operele literare;
c) operele ştiinţifice;
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele de scenarii, libretele,
sinopsisul filmului;
e) operele muzicale cu sau fără text;
f) operele coregrafice şi pantomimele;
g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analog fotografiei;
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei,
topografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei;
m) bazele de date;
n) alte opere.
Același articol din Legea nr. 293/2010 precizează la alin.3 că ”fără a prejudicia drepturile
autorului operei originale, de asemenea, se protejează prin dreptul de autor operele derivate şi
integrante la baza cărora stau una ori mai multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente, şi
anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale
operelor literare, artistice sau

ştiinţifice, cu condiţia că constituie rezultate ale creaţiei

intelectuale;
b) culegerile de opere literare, artistice ori ştiinţifice (enciclopediile şi antologiile,
compilaţiile altor materiale sau date, indiferent dacă sunt ori nu protejate, inclusiv bazele de
date), cu condiţia că, din considerentul de selectare şi sistematizare a conţinutului lor, constituie
rezultate ale creaţiei intelectuale.
Prin dreptul de autor, de asemenea, se protejează ca atare și o parte componentă sau un
element al unei opere (inclusiv titlul sau personajele operei). Unica cerință pentru protecția
juridică a acestor componente ale operei este originalitatea lor. Protecția juridică a titlurilor de
opere a fost obiectul diverselor litigii, având la bază, anume, faptul de apreciere dacă acest titlu
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este original sau nu. Astfel, titlul unei opere nu poate fi considerat original dacă provine din
limbajul curent. După cum se afirmă într-o hotărâre dată de Tribunalul de Mare Instanță Paris1,
”alegerea cuvântului ”Le Parrain” (Nașul) în calitate de titlu de carte sau titlu de film este lipsită
de originalitate deoarece provine din limbajul curent”. În linii generale, aprecierea dacă un titlul
de operă sau personaj este original urmează să fie stabilit de judecător la momentul examinării
cauzei în fond. Această aprecierea va fi, de altfel una destul de subiectivă, dar considerăm că în
astfel de cazuri judecătorul urmează să ia în calcul originalitatea titlului de operă la momentul
publicării ei, deoarece o dată cu succesul operei titlul ei poate deveni un cuvânt din limbajul
curent, astfel fiind lipsit de originalitate și respectiv de protecție.
De remarcat aici, că enumerarea acestor categorii de opere este una exemplificativă și nu
limitativă, astfel că există cu certitudine și alte categorii de opere protejate de Legea nr.293/2010
care nu sunt enumerate în art.7 alin.(2), dar care sunt protejabile și criteriul de bază după care
trebuie să se conducă judecătorul pentru a aprecia că opera este protejată de dreptul e autor este
aprecierea faptului că opera este originală. De altfel, și legiuitorul în art.7 alin. (2) lit. n)
stipulează că pot fi obiect al dreptului de autor și alte opere.
Deși unele creații intelectuale corespund tuturor criteriilor de protecție prevăzute de
dreptul de autor, din anumite considerații cum ar fi: accesul la informație, necesitatea impusă de
lege ca populația să cunoască anumite texte oficiale de conduită, adică destinația lor publică,
promovarea patriotismului prin folosirea unor simboluri ale statului, care în sine sunt niște opere
de artă și alte interese de ordine publică, acestea sunt lipsite de protecție. Este cazul creațiilor și
alte obiecte neprotejate de dreptul de autor prevăzute în art. 8 al Legii nr.293/2010 care stabilește
că, ”protecţia dreptului de autor nu se extinde asupra:
a) documentelor oficiale de caracter normativ, administrativ sau politic (legi, hotărâri
judecătoreşti etc.), precum şi asupra traducerilor oficiale ale acestora;
b) simbolurilor de stat şi a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, decoraţii, semne
băneşti etc.);
c) expresiilor folclorice;
d) noutăţilor zilei şi a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informaţie.
c)

Conținutul dreptului de autor.

Autorul unei opere de artă, literatură sau știință dispune de două categorii de drepturi care
apar din momentul creării acesteia: drepturile morale și drepturile patrimoniale ale autorului.
Drepturile morale, care de altfel sunt considerate unele dintre cele mai sacre dintre toate
drepturile, sunt reglementate de art.10 al Legii nr.293/2010. Acestea reprezintă o reflecție a
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personalității autorului, care se regăsește în opera protejată de dreptul de autor și au drept scop
să asigure legătura indispensabilă care există între autor și operă.
Potrivit art.10 al Legii nr.293/2010 autorul unei opere beneficiază de următoarele drepturi
morale:
1.dreptul la paternitate – dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al operei sale şi
dreptul de a pretinde o atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui său pe toate
exemplarele operei publicate sau prin referirea la numele său, după cum se obişnuieşte, în cazul
oricărei valorificări a operei, cu excepţia cazurilor când acest lucru este imposibil şi când lipsa
obligaţiei de a indica numele autorului decurge din alte prevederi ale prezentei legi;
2. dreptul la nume – dreptul autorului de a decide cum va figura numele său la
valorificarea operei (numele adevărat, pseudonimul sau anonim);
3. dreptul la respectarea integrităţii operei – dreptul la protecţia operei sale contra
oricărei denaturări, schimonosiri sau a oricărei alte atingeri aduse operei, care prejudiciază
onoarea sau reputaţia autorului;
4. dreptul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la cunoştinţa
publică, în ce mod şi când;
5. dreptul la retractarea operei – dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul
comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare, dacă acesta este prejudiciat prin
exercitarea retractării.
Una din particularitățile drepturilor morale, care urmează să fie luate în considerație de
judecător, rezidă în natura juridică a drepturilor morale care sunt absolute, imprescriptibile, adică
nu pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar şi în cazul în
care autorul cedează drepturile sale patrimoniale. Mai mult ca atât, drepturile morale sunt
perpetue, adică ele se protejează fără termen. Caracterul perpetue al drepturilor morale este
prevăzut în art. 23 alin.(10) al Legii nr.293/2010.
O altă categorie de drepturi, sunt cele patrimoniale care au un conținut economic și după
natura lor juridică sunt niște prerogative exclusive cu conținut economic, limitate în timp și care
derivă din voința autorului de a le valorifica și a scoate foloase economice.
Potrivit art. 11 al Legii nr.293/2010 autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul
exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de
artă aplicată;
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d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor
confecţionate cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
e) demonstrarea publică a operei;
f) interpretarea publică a operei;
g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau
prin cablu;
h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise
prin eter sau prin cablu;
i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
j) traducerea operei;
k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei.
Drepturile patrimoniale enumerate mai sus au un caracter temporar și cu anumite excepții
( avem în vedere operele audiovizuale, operele anonime sau apărute sub un pseudonim, operele
create în copaternitate, operele de artă aplicată) se protejează pe tot timpul vieții autorului și 70
de ani după deces, care începe să se scurgă începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al
decesului autorului.
Din momentul când termenul de protecție a încetat, opera devine un bun public și oricine
este în drept să o valorifice cu respectarea a două condiții:
- să fie respectate drepturile morale ale autorului;
- să se achite remunerațiea de autor organismului de gestiune colectivă pentru interpretarea și comunicarea
publică a operelor muzicale și a expresiilor folclorice muzicale, precum și revânzarea unor asemenea opere de artă
și expresiilor folclorice artistice. (vezi art. 47 al Legii nr.293/2010).

După cum sa menționat mai sus, drepturile patrimoniale sunt niște drepturi cu conținut
economic și scopul principal al acestor drepturi este de a face ca autorul să aibă niște foloase
economice de pe urma valorificării creației sale. Aceste foloase, de obicei au o expresie
bănească, respectiv ea fiind exprimată prin dreptul autorului la remunerația de autor. De acest
drept, autorul se bucură pe tot parcursul vieții sale, iar după decesul autorului, pe o perioadă de
70 de ani, de dreptul la remunerația de autor se bucură succesorii săi.
Cele mai frecvente litigii din domeniul dreptului de autor sunt legate de recuperarea
remunerației de autor și exercitarea drepturilor patrimoniale ale autorului. Referindu-ne la
particularitățile examinării litigiilor privind exercitarea drepturilor patrimoniale ale autorului,
precum și a dreptului la o remunerație echitabilă, judecătorul trebuie să țină cont de câteva
specificități valabile pentru ambele categorii de litigii, pe care urmează să le examinăm în ceea
ce urmează.

1126

Astfel, în baza pretinsei recuperări a remunerației de autor, precum și în cazul încălcării
unui drept patrimonial al autorului, cu mici excepții (contractul de autor privind valorificarea
operelor în ziare şi în alte publicaţii periodice poate fi încheiat şi în formă verbală), trebuie să
existe un contract încheiat în formă scrisă, care va prevedea modul de valorificare a operei,
adică dreptul concret care se transmite prin acest contract, termenul de valabilitate, teritoriul de
acţiune a dreptului, cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fiecare tip de
valorificare a operei, condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei, precum şi alte clauze pe
care părţile le consideră esenţiale. ( Cazul Sadovnic vs Zdub și Zdob).
Potrivit art. 30 al Legii nr.293/2010 dreptul de autor poate fi transmis prin contract de
cesiune a dreptului de autor, precum și contract de licență exclusivă sau licență neexclusivă.
Licenţa exclusivă prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei în limitele stabilite de
această licenţă numai licenţiatului. Licenţiatul, de asemenea, are dreptul, în limitele stabilite de
licenţă, să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane. În cazul unei
licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera ca şi
persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia. Licenţiatul nu are dreptul să permită
sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.
După cum specifică legiuitorul în art.11 alin.(2) al Legii nr.293/2010 autorul sau alt
titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are dreptul la o remunerație echitabilă.
Cuantumul şi modul de achitare a remuneraţiei de autor pentru fiecare caz şi mod de valorificare
a operei se stabilesc în contractul de autor sau în contractele pe care organizaţiile de gestiune
colectivă a drepturilor patrimoniale le-au încheiat cu utilizatorii. În cazul unor obiecte ale
dreptului de autor, remunerația de autor asupra cărora va fi stabilită de autor, acesta urmează să
ia în calcul prevederile legale stabilite de art. 31 alin.(6) al Legii nr.293/2010 care prevede, că în
contractul de autor, remuneraţia de autor se stabileşte în cote procentuale din venitul obţinut ca
urmare a valorificării în modul corespunzător a operei sau sub forma unei taxe forfetare, sau în
conformitate cu tarifele remuneraţiei aprobate de organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor
patrimoniale, sau în oricare alt mod.
Unul dintre cei mai importanți subiecți privind relațiile ce țin de apărarea dreptului de
autor și acumularea remunerației de autor sunt organismele de gestiune colectivă. Este cunoscut
faptul că omul de creație are vocația de a crea opera de artă, literatură sau știință, iar aptitudinea
de acumulare a remunerației de autor pentru valorificarea operelor sale este o calitate mai puțin
specifică autorului. Astfel, pentru a elibera permisiuni (licență) care autorizează valorificarea
operelor și acumularea remunerației de autor sunt create organizații de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor. Acestea sunt înființate de către autorii operelor de artă,
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literatură sau știință în baza Legii nr.837 cu privire la asociațiile obștești și art.48 al Legii
nr.293/2010. Atribuțiile, drepturile și obligațiile organizaților de gestiune colectivă sunt stabilite
în art. 49 al Legii nr.293/2010, dar cele mai importante atribuții, după cum sa menționat, constau
în acumularea remunerației de autor și distribuirea acestea autorilor.
O particularitate aparte, în soluționarea litigiilor privind tarifele remunerației de autor
este stabilirea cuantumului remunerației de autor pentru fiecare categorie de opere, care
reprezintă un subiect de negocieri dintre organismul de gestiune colectivă și utilizator.
Menționăm aici, că calitatea de utilizator, care este și subiect al negocierilor privind remunerația
de autor, sunt persoanele fizice sau juridice care valorifică prin diferite modalități obiecte ale
dreptului de autor, cum ar fi: posturi de radio și televiziune, teatrele, organizatorii de concerte și
festivaluri, discotecile, barurile cafenele, etc. După cum se menționează și în art.50 alin. (1) și
(2) al Legii 293/2010, organizaţia de gestiune colectivă stabileşte cuantumul remuneraţiei,
precum şi alte condiţii de licenţiere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor ale căror
drepturi i-au fost delegate în gestiune, în baza negocierilor cu persoanele care au obligaţia să
plătească remuneraţia sau cu asociaţiile care le reprezintă. În cazul în care părţile interesate nu
pot conveni în privinţa cuantumului remuneraţiei şi a altor condiţii de licenţiere menţionate la
alin.(1), oricare dintre părţi poate apela la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat în
domeniul proprietăţii intelectuale, instituite de AGEPI.
Prin urmare, legiuitorul a stabilit o cale prealabilă de soluționare a unui litigiu apărut în
urma eșuării negocierilor privind stabilirea tarifelor, astfel că pentru a soluționa litigiul cu privire
la stabilirea cuantumului remunerației de autor, urmează să se producă o negociere dintre
organismul de gestiune colectivă și utilizator, arbitrat de Comisia de mediere AGEPI. De
remarcat totuși, că cuantumul remuneraţiei care se stabileşte prin negocieri sau prin mediere nu
poate fi mai mic decât tarifele minime ale remuneraţiei de autor, aprobate de Guvern, prin
Hotărârea nr.641 din 12.07.2001 despre tarifele minime ale remunerației de autor.
O particularitate importantă, de care trebuie să se țină cont la examinarea litigiilor privind
remunerația de autor rezidă în faptul că organizațiile de gestiune colectivă care administrează
drepturile patrimoniale ale autorilor din Republica Moldova, sunt în drept să acumuleze
remunerația de autor pentru toți autorii, inclusiv pentru acei care nu sunt membri a acestor
organizații, precum și a celor din străinătate (licența extinsă, vezi art. 48 alin.(11)). O condiție
obligatorie este ca, operele acestora să fie valorificate de către un utilizator din RM, iar
informația despre o astfel de valorificare să se conțină în rapoartele cu privirea la operele
valorificate de utilizator (vezi art. 49 alin(2) al Legii nr.293/2010), pe care acesta este obligat să
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le prezinte organizației de gestiune colectivă care este autorizată să elibereze licențe din numele
titularilor de drepturi.
După cum sa menționat mai sus, remunerația echitabilă pentru valorificarea obiectelor
protejate de dreptul de autor va fi acumulată de autor sau de organismele de gestiune colectivă.
Există, însă niște excepții prevăzute de Legea nr.293/2010, când autorul nu poate să pretindă la
această remunerație direct de la utilizatorul care a valorificat opera, deoarece în anumite cazuri,
prevăzute de legiuitor o astfel de remunerație poate fi acumulată doar de un organism de
gestiune colectivă, care ulterior va fi distribuită autorului. Este cazul gestiunii colective
obligatorie, care prevede în ar. 48 alin.(13) pot fi exercitate exclusiv prin intermediul unei
organizaţii de gestiune colectivă avizate de AGEPI următoarele drepturi:
a) dreptul la remuneraţie compensatorie, asupra căreia părţile vor conveni de comun
acord, pentru reproducerea reprografică, conform prevederilor art.27 alin.(2)–(11) al Legii
nr.293/2010;
b) dreptul autorilor şi al altor titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe la
remuneraţie compensatorie, asupra căreia părţile vor conveni de comun acord, pentru executarea
unei copii private de pe operele lor

şi/sau de pe obiectele drepturilor conexe, conform

prevederilor art.26 al Legii nr.293/2010;
c) dreptul la remuneraţie echitabilă, asupra căreia părţile vor conveni de comun acord,
rezervat autorilor

şi interpreţilor după cesionarea dreptului lor exclusiv de închiriere

producătorilor de fonograme, videograme sau de opere audiovizuale, conform prevederilor art.11
alin.(4) şi art.33 alin.(8) al Legii nr.293/2010;
d) dreptul interpreţilor şi al producătorilor de fonograme la remuneraţie echitabilă, asupra
căreia părţile vor conveni de comun acord, pentru fiecare caz de interpretare şi comunicare
publică a fonogramelor publicate în scopuri comerciale, conform prevederilor art.37 al Legii
nr.293/2010;
e) dreptul autorilor şi al altor titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe la
retransmiterea, simultană şi fără modificări, prin cablu a operelor, interpretărilor şi fonogramelor
lor, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.h) şi alin.(5)–(8) şi art.37 alin.(1) lit.c) al Legii
nr.293/2010;
f) dreptul de suită, conform prevederilor art.20 al Legii nr.293/2010.
O bună parte din litigii privind dreptul de autor examinate de instanțele de judecată din
RM, aveau ca obiect încasarea remunerației de autor pentru retransmiterea simultană şi fără
modificări, prin cablu a operelor, interpretărilor şi fonogramelor lor, astfel că companiile ce
prestau astfel de servicii foloseau diferite modalități de eschivare de la plata remunerației de
autor cuvenită autorilor pentru operele valorificate. Acestea din urmă întocmeau contracte cu alți
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agenți economici, cărora le ofereau în arendă rețelele de cablu pentru deservirea tehnică și banii
acumulați de la consumatori pentru serviciile de televiziune prin cablu erau destinați doar pentru
acoperirea cheltuielilor destinate pentru menținerea tehnică a acestor rețele de cablu, în așa fel
acumularea remunerației de autor era practic imposibilă. Întru evitarea unor astfel de evaziuni
privind încasarea remunerației de autor cuvenite, legiuitorul a stabilit în art.11 alin.(5) al Legii
293/2010 că, dreptul de retransmisie prin cablu prevăzut la art. 11 alin.(1) lit. h) se exercită
exclusiv prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. Suma
remuneraţiei de autor pentru dreptul de retransmisie prin cablu se stabileşte luând ca bază orice
tip de plăţi pe care operatorii reţelei prin cablu le încasează de la membrii publicului pentru
serviciile corespunzătoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum şi pentru menţinerea şi
deservirea tehnică a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. Suma se stabileşte
pentru achitarea atât a remuneraţiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai dreptului de autor
pentru drepturile lor exclusive prevăzute la alin.(1) lit.h) din prezentul articol, cât

şi a

remuneraţiei echitabile cuvenite interpreţilor şi producătorilor de fonograme, prevăzută la art.37
alin.(1) lit. c) al Legii nr.293/2010.
O prevedere importantă, stabilită de legiuitor ține de dreptul de distribuție de care
dispune autorul. Astfel că, din momentul când opera este exprimată într-o anumită formă
obiectivă, ea sau exemplarele acesteia pot fi puse în circulația civilă prin diverse forme de
distribuție. Din moment, însă, ce opera sau exemplarele de operă au fost puse legal în circuitul
civil pe un anumit teritoriu, dreptul de distribuire se epuizează odată cu prima vânzare sau cu altă
primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe
teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, pentru orice revânzare a exemplarelor de operă nu
este necesar să fie achitată o remunerație de autor, prevedere care se conținea în Legea privind
dreptul de autor și drepturile conexe nr.193/1994, abrogată la moment.
După cum sa menționat, drepturile patrimoniale ale autorului sunt după natura sa juridică
niște drepturi subiective exclusive (vezi Cap. III al Legii nr.293/2010), astfel că autorul este în
drept de sine stătător să dispună de aceste drepturi și respectiv să ceară respectarea acestora.
Există însă anumite limite în exercitarea acestor drepturi prevăzute de legiuitor, de care cu
certitudine trebuie să țină cont un judecător la examinarea unor astfel de cazuri.
Problemele ce se referă la limitele exercitării dreptului subiectiv de autor sunt de
importanţă majoră şi vizează determinarea împuternicirilor autorului. Prin urmare, cunoscând
excepţiile şi limitele exercitării dreptului subiectiv de autor, judecătorul poate stabili ce acţiuni
privind apărarea dreptului de autor sunt permise autorului şi titularului de drepturi şi care sunt
interzise, astfel autorul având posibilitatea să valorifice creaţiile sale în limitele stabilite de lege.
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Limitele exercitării dreptului de autor pot fi variate şi acestea depind în mare măsură de interesele societăţii. În acest sens, în preambulul Acordului OMPI privind dreptul de autor se
menţionează stringenţa menţinerii echilibrului dintre drepturile autorilor şi aspiraţiile publicului
larg, în particular în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi accesului la informaţie, aşa cum este
stabilit în Convenţia de la Berna.
Pe lângă interesele societăţii, există şi alte motive pentru instituirea excepţiilor şi limitelor
exercitării drepturilor de autor, în special acestea pot fi de ordin economic, sau pot ţine de
imposibilitatea de realizare a drepturilor patrimoniale, spre exemplu, respectarea drepturilor în
sfera privată. Există şi explicaţii care se întemeiază pe libertăţile şi drepturile fundamentale ale
omului, aşa cum este dreptul la libera exprimare, conform căruia se permite utilizarea citatelor
din alte opere, cu condiţia respectării drepturilor morale, precum şi dreptul de acces la
informaţie prevăzut de art. 10 al Convenţiei Europene a drepturilor omului.
d)

Considerații generale privind drepturile conexe dreptului de autor.

Este bine cunoscut că valorificarea efectivă obiectelor protejate de dreptul de autor, nu
poate fi imaginată fără aportul interpreților-executanți, producătorilor de fonogramă sau
organizațiilor de difuziune care recită, declamă, dansează, interpretează sau comunică public
operele de artă, literatură sau știință. Astfel, o categorie aparte de drepturi asigurate de Legea
nr.293/2010 sunt drepturile conexe și drepturile ”sui generis” ale producătorilor bazelor de date.
Drepturile conexe pot fi definite drept o categorie de drepturi, ce au ca finalitate să
asigure protecția creațiilor produse de anumite categorii de persoane ce contribuie la executarea
prin anumite mijloace și forme a creațiilor protejate de dreptul de autor. Necesitatea asigurării
drepturilor conexe sub imperiul Legi nr.293/2010 rezidă în faptul că aceste două categorii de
drepturi sunt foarte asemănătoare, adică drepturile conexe sunt în legătură de determinare cu
dreptul de autor. Totodată legiuitorul subliniază foarte clar în art.32 alin. (1) că drepturile conexe
se exercită fără a prejudicia dreptul de autor, de altfel drepturile conexe nu pot fi interpretate ca
niște limite ale dreptului de autor. Aceste prevederi legale sunt transpuse din conținutul art. 1 al
Convenției internaționale pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de
fonograme și a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma, în 26 octombrie 1961, care
stabilește că ”protecția acordata de prezenta Convenția de la Roma va lăsa intactă si nu va
afecta in nici un fel protecția Dreptului de Autor pentru operele artistice si literare. În
consecință, nici o prevedere a Convenției nu poate fi interpretată ca aducând prejudicii
respectivei protecții”.
Sunt recunoscuți și protejați ca titulari de drepturi conexe interpreţii, producătorii de
fonograme, producătorii de video-grame şi organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu.
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Subiect a drepturilor ”sui generis” asupra bazelor de date este persoana care dovedeşte că a făcut
o investiţie substanţială din punct de vedere calitativ şi/sau cantitativ în obţinerea, verificarea sau
prezentarea conţinutului ei are dreptul să interzică extragerea şi/sau reutilizarea conţinutului
integral sau a unei părţi substanţiale, evaluate calitativ şi/sau cantitativ, a acelei baze de date.
Reglementări speciale, prevăzute drepturilor ”sui generis” ale producătorilor de fonograme sunt
stipulate în art.40-44 al Legii nr.293/2010.
Spre deosebire de alte categorii de titulari a drepturilor conexe, doar interpreților le sunt
atribuite drepturi morale prevăzute în art.33 alin.(1) al Legii nr. 293/2010 astfel că, interpretul
beneficiază de următoarele drepturi morale în privinţa interpretării sale:
a) dreptul la paternitate – dreptul de a se considera interpret

şi de a cere o atare

recunoaştere, inclusiv prin comunicarea sau indicarea numelui său la fiecare valorificare a
interpretării sale, dacă prin prezenta lege nu sunt stabilite alte prevederi sau excepţii;
b) dreptul la nume – dreptul interpretului de a decide cum va figura numele său la
valorificarea interpretării (numele adevărat, pseudonimul sau anonim);
c) dreptul la respectarea integrităţii interpretării – dreptul la protecţia interpretării sale
contra oricărei denaturări, schimonosiri sau contra oricăror altor atingeri care pot prejudicia
onoarea sau reputaţia interpretului.
Aliniatul 2 al aceluiași articol enumeră drepturile patrimoniale ale interpreților, astfel că
acesta are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acţiuni:
a) imprimarea interpretării sale încă neimprimate;
b) reproducerea imprimării interpretării sale;
c) distribuirea imprimării interpretării sale;
d) închirierea imprimării interpretării sale;
e) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a interpretării sale, cu excepţia cazului
când interpretarea este ea însăşi o interpretare televizată ori radiodifuzată sau este executată de
pe o imprimare;
f) punerea la dispoziţie în regim interactiv a interpretării sale imprimate.
În mare parte, drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme (art.34 al Legii
nr.293/2010), producătorilor de videograme (art.35 al Legii nr.293/2010) și organizațiilor de
difuziune prin eter sau prin cablu (art.36 al Legii nr.293/2010), corespund, cu mici excepții,
drepturilor patrimoniale asigurate interpreților. Anumite principii de protecție prevăzute de
mecanismul de protecție dreptul de autor sunt aplicate și drepturilor conexe, astfel pentru
apariția și exercitarea drepturilor conexe nu sunt necesare de respectat careva formalități de
înregistrare sau depozitare a exemplarelor de fonograme, interpretări sau emisiuni. De altfel, la
cererea solicitantului, o astfel de înregistrare poate fi efectuată de AGEPI, însă, ca și în cazul
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înregistrării obiectelor dreptului de autor, certificatul de înregistrare nu acordă solicitantului nici
un drept conex, adică este o înregistrare pur formală.
Drepturile conexe sunt limitate în termen, astfel că regula generală aplicabilă duratei
drepturilor conexe este de 50 de ani din momentul imprimării sau din momentul celei mai vechi
acțiuni de publicare sau de comunicare publică a interpretării, fonogramei, videogramei sau
emisiunii organizației de difuziune. Acest termen începe să curgă de la 1 ianuarie al anului
următor celui în care a avut loc acțiunea cu semnificația juridică, în temeiul căruia se calculează
termenul (art. 39 al Legii nr.293/2010)
Ca și în cazul dreptului de autor, drepturile conexe au anumite excepții și limitări și
potrivit art. 38 al Legii nr.293/2010, excepțiile și limitările dreptului de autor prevăzute la art.2426 și art. 28 se aplică mutatis mutandis drepturilor conexe.
e)

Asigurarea dreptului de autor și a drepturilor conexe. Elemente de procedură.

Potrivit art.54 alin.(4) al Legii nr.293/2010 încălcarea dreptului de autor și a drepturilor
conexe atrage după sine răspunderea civilă, contravențională și penală.
Litigiile care au ca obiect apărarea dreptului de autor și drepturile conexe sunt examinate
în corespundere cu prevederile generale de procedură civilă, având și anumite prevederi de
procedură specială prevăzute de normele Cap. IX al Legii nr.293/2010 întitulat ”Aplicarea
dreptului de autor, a drepturilor conexe și a altor drepturi”. De menționat că conținutul acestui
capitol este, de fapt, o implementare a normelor legale comunitare din acest domeniu prevăzute
de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuala.
După competența generală litigiile din domeniul dreptului de autor și drepturile conexe
sunt soluționate de judecătoriilor de drept comun. Dreptul de a depune o acțiune civilă cu privire
la încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe îl deține orice persoană fizică sau juridică
care are pretenţii în privinţa valorificării unui obiect al dreptului de autor, al drepturilor conexe
sau al altor drepturi protejate de Legea nr.293/2010.
Dreptul de a iniția proceduri judiciare în privinţa încălcării dreptului de autor, a
drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de Lege nr.293/2010 pot fi făcute:
a) de titularii de drepturi sau de autorităţile abilitate cu protecţia drepturilor acestora;
b) de alte persoane care beneficiază de astfel de drepturi, în special de licenţiaţi;
c) de organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe;
d) de organizaţiile profesionale de apărare şi de alţi reprezentanţi ai titularilor de drepturi
şi ai licenţiaţilor.
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Potrivit art. 85 alin (1) CPC și art. 64 al Legii nr.293/2010 persoanele enumerate mai sus
vor fi scutite de achitarea taxei de stat pentru judecarea pricinilor civile ce decurg din dreptul de
autor și drepturile conexe. După examinarea în fond a litigiului și stabilirea faptului de încălcare
a dreptului de autor sau a drepturilor conexe, taxa de stat urmează să fie încasată, în modul şi
mărimea stabilite de legislaţie, de la persoana recunoscută vinovată de violarea dreptului de
autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege. După cum se stipulează
în art. 64 alin.(2) al Legii nr.293/2010, cheltuielile de judecată rezonabile şi proporţionale şi alte
cheltuieli suportate de partea care a avut câştig de cauză, de regulă, vor fi încasate de la persoana
care a pierdut procesul, cu excepţia cazului când spiritul de echitate nu permite acest lucru.
O particularitate notabilă la examinarea litigiilor din domeniul dreptului de autor și
drepturile conexe, rezidă în posibilitatea judecătorului de a accepta demersuri cu privire la
măsuri de asigurare a probelor, pentru a constata o stare de fapt ce implică o încălcare a dreptului
de autor sau de asigurare sau prezervare a unor probe, fără ca pârâtul să fie anunțat despre astfel
de măsuri de asigurare a probelor. Cu certitudine, însă, acesta urmează să fie informat imediat
după ce au fost efectuate toate măsurile de asigurare, iar la cererea părții interesate va avea loc o
revizuire, care poate include şi audieri, pentru a decide, într-un termen rezonabil după notificarea
măsurilor, dacă măsurile trebuie modificate, revocate sau confirmate.
Instrumentul necesar pentru asigurarea măsurilor prompte și eficiente pentru prezervarea
probelor sunt prevăzute de art. 57 al Legii nr.293/2010 care stabilește, că înainte de examinarea
unei acţiuni în fond, la cererea uneia dintre părţi care a prezentat probe rezonabile, acceptabile şi
suficiente în susţinerea afirmaţiilor sale precum că le sunt încălcate drepturile sau că o astfel de
încălcare este iminentă, pentru asigurarea probelor, instanţa de judecată poate dispune, sub
rezerva de protecţie a informaţiei confidenţiale, aplicarea de măsuri provizorii prompte şi
eficiente. Aceste măsuri pot cuprinde descrierea detaliată, cu sau fără luarea mostrelor, ori
sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al litigiului şi, după caz, a materialelor şi
echipamentelor utilizate la producerea

şi/sau distribuirea acestor bunuri, precum

şi a

documentelor referitoare la acestea. Menționăm, că astfel de măsuri urmează a fi luate de
judecător cu scopul de a evita distrugerea unor probe ce ar putea indica sursa de proveniență,
depozitele de aprovizionare și alte probe care ar putea contribui la soluționarea corectă a unor
astfel de litigii.
În acelaș sens, art. 1271 CPC stabilește că orice persoană căreia i s-au încălcat drepturile
de proprietate intelectuală poate cere instanţei, pînă la intentarea procesului în instanţă
judecătorească, precum şi în timpul procesului, aplicarea de măsuri provizorii pentru asigurarea
probelor, sub rezerva protecţiei informaţiilor care constituie secret comercial sau a căror
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confidenţialitate necesită a fi asigurată conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu condiţia
depunerii unei cauţiuni. Cererea de asigurare a probelor în cazul obiectelor de proprietate
intelectuală se depune la instanţa competentă, cu respectarea condiţiilor art.128 alin.(2) CPC, iar
procedura de asigurare a probelor în cazul obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în
conformitate cu prevederile art. 129 CPC.
Instanța de judecată, la cererea reclamantului este în drept să adopte următoarele măsuri
provizorii de asigurare:
a) să emită, în privinţa presupusului violator, o încheiere cu scopul de a preveni orice
încălcare iminentă a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de
prezenta lege ori să interzică, sub rezerva aplicării unor sancţiuni pecuniare repetate, continuarea
pretinselor încălcări ale dreptului vizat, ori să ceară prezentarea unor garanţii destinate să asigure
despăgubirea titularului de drepturi;
b) în aceleaşi condiţii, să emită o încheiere în privinţa unui intermediar ale cărui servicii
sunt utilizate de o terţă persoană care încalcă dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi
protejate de prezenta lege, inclusiv în privinţa intermediarilor ale căror calculatoare şi servicii de
telecomunicaţii sunt utilizate de o terţă persoană care comite o astfel de încălcare;
c) să dispună sechestrarea sau confiscarea bunurilor presupuse că încalcă dreptul de autor,
drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, în scop de prevenire a introducerii
sau răspândirii acestora în reţelele de comerţ.
În cazul unei încălcări comise la scară comercială, atunci când reclamantul demonstrează
existenţa unor circumstanţe susceptibile să compromită compensarea prejudiciilor, instanţa de
judecată poate să dispună măsuri provizorii precum sunt sechestrarea bunurilor mobile şi imobile
ale presupusului violator, inclusiv blocarea conturilor bancare şi a altor active ale acestuia. În
acelaşi scop, instanţa de judecată poate cere prezentarea documentelor bancare, financiare sau
comerciale ori accesul la informaţia relevantă.
Remarcăm, că toate măsurile de asigurare a probelor pot fi dispuse sub rezerva depunerii
de către reclamant a unei cauţiuni sau a unei garanţii echivalente, având menirea să asigure
compensarea eventualelor prejudicii suportate de pârât. De altfel, există posibilitatea de revocare
a măsurile de asigurare a probelor care pot fi făcute la cererea pârâtului, fără a i se afecta dreptul
de a cere despăgubiri, dacă reclamantul nu a iniţiat, în decurs de 20 de zile lucrătoare, proceduri
care să conducă la examinarea cazului de către instanţa de judecată.
Autorul sau titularul dreptului de autor și drepturile conexe, este în drept să ceară
instanței de judecată, ca violatorul dreptului de autor și a drepturilor conexe, în anumite condiții
stabilite de art.58 al Legii nr.293/2010, să furnizeze informația cu privire la originea și rețelele
de distribuire a bunurilor și serviciilor care încalcă dreptul de autor și drepturile conexe.
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Potrivit art. 63 al Legii nr.293/2010 în cadrul procedurilor judiciare iniţiate în privinţa
încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de Legea
nr.293/2010, persoanele specificate la art.55 alin.(2) al Legii nr.293/2010 pot solicita instanţelor
de judecată sau altor organe competente, după caz, recunoaşterea drepturilor lor, constatarea
încălcării acestora şi repararea prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri.
Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea:
a) restabilirii situaţiei existente până la violarea dreptului şi a încetării acţiunilor care
comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui;
b) recuperării pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezată;
c) perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a violat drepturile;
d) achitării unei compensaţii de la 500 până la 500000 lei pentru dreptul încălcat.
Cu referire la punctul a) menționat mai sus considerăm că instanța de judecată va lua în
considerație că restabilirea situaţiei existente până la violarea dreptului poate fi efectuată prin
distrugerea producţiei contrafăcute, iar referindu-ne la încetarea acţiunilor care comportă
violarea dreptului sau creează pericolul violării lui, aceasta se realizează prin aplicarea de
interdicţii la comercializare sau publicitatea produsului realizat cu încălcarea drepturilor.
În ce priveşte recuperarea pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, considerăm că aceste
acţiuni se referă în special la repararea intereselor patrimoniale, prin urmare, titularul căruia i-au
fost încălcate drepturile trebuie să prezinte dovadă că, în rezultatul violării drepturilor sale, i-au
fost cauzate pagube ce pot fi puse în evidenţă prin câştigul nerealizat. În locul recuperării
pierderilor titularul este în drept să ceară perceperea venitului realizat de persoana care a violat
drepturile şi, prin urmare, titularul trebuie să prezinte dovadă documentară despre mărimea
venitului realizat de infractor.
Titularul dreptului de autor sau interpretul executant, drepturile cărora au fost lezate sunt
în drept să revendice și prejudiciul prejudiciului moral.

Potrivit art. 63 alin. (6) al Legii

nr.293/2010 pentru violarea drepturilor morale, autorul sau titularul drepturilor conexe are
dreptul să ceară, prin judecată, de la persoana care le-a violat:
a) introducerea rectificărilor cuvenite în operă şi publicarea în presă sau anunţarea într-un
alt mod despre restabilirea dreptului violat;
b) interzicerea publicării operei sau îndeplinirea cerinţei de a înceta distribuirea ei şi de a
confisca exemplarele publicate;
c) repararea materială a prejudiciului moral.
Instanţa de judecată are dreptul să pronunţe hotărârea privind sechestrarea şi confiscarea
tuturor exemplarelor operelor, ale fonogramelor sau videogramelor presupuse a fi contrafăcute,
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precum şi a materialelor şi echipamentelor destinate pentru confecţionarea şi reproducerea
acestora.
În același sens, instanța de judecată poate aplica anumite măsuri de corecție pentru
violatorul dreptului de autor și a drepturilor conexe. Astfel că potrivit art. 60 al Legii
nr.293/2010 fără a-l scuti de plata oricăror despăgubiri datorate titularului de drepturi în urma
încălcării

şi fără compensare de orice gen, instanţa de judecată poate dispune, la cererea

reclamantului, să fie întreprinse măsuri în privinţa bunurilor considerate ca provenind din
încălcarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege
şi, după caz, în privinţa materialelor

şi echipamentului care au servit la crearea sau

confecţionarea acelor bunuri. Asemenea măsuri prevăd:
a) retragerea provizorie din circuitul comercial;
b) retragerea definitivă din circuitul comercial;
c) confiscarea şi distrugerea.
Aceste acțiuni vor fi întreprinse din contul violatorului numai dacă nu sunt motive pentru
a se proceda altfel. Instanța de judecată, la examinarea cererii de aplicare a măsurilor de corecţie
se va respecta principiul proporţionalităţii între gravitatea încălcării şi remediile dispuse, precum
şi interesele terţelor persoane.
O altă formă de răspundere pentru violarea dreptului de autor și a drepturilor conexe este
răspunderea contravențională, prevăzută de art. 96 al

Codul contravenţional al Republicii

Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.
Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe este
prevăzut de art. 185/1 Cod Penal al RM.
Obiectul infracţiunii privind încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe îl
reprezintă creaţiile intelectuale din domeniul artei, literaturii sau ştiinţei, precum şi obiectele
drepturilor conexe, adică interpretările, fonogramele şi emisiunile organizaţiilor de emisiune,
protejate legal pe teritoriul Republicii Moldova.
Latura obiectivă a infracţiunii prevăzută de art.185/1 poate fi compusă din mai multe
acţiuni ce au drept scop violarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, și anume:
1. Însuşirea dreptului la paternitate (plagiatul);
2. Săvârşirea unor acţiuni ce comportă violare a dreptului de autor şi/sau a drepturilor
conexe prin:
a) reproducerea integrală sau parţială, modificarea sub orice formă a obiectului protejat
de dreptul de autor sau de drepturile conexe;
b) comercializarea, închirierea, importarea, exportarea, transportarea, depozitarea sau
publicarea obiectului protejat de dreptul de autor sau de drepturile conexe; comunicarea publică
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a unei opere cinematografice sau a unei opere audiovizuale pe cale radioelectrică sau prin cablu
în regim interactiv, inclusiv prin Internet ori prin alt procedeu similar;
c) demonstrarea publică a originalului sau a unui exemplar de operă;
d) interpretarea publică a operei sau a fonogramei;
e) transmiterea simultană sau retransmiterea operei, fonogramei, interpretării sau
emisiunii, pe cale radioelectrică sau prin cablu, prin alt procedeu similar ori în localurile unde
intrarea este cu plată;
f) fixarea pe suport material a operei audiovizuale, emisiunii sau interpretării în săli de
concerte, cinematografe, precum şi în alt loc public, fără acordul titularului de drepturi asupra
operei, emisiunii sau interpretării;
g) permiterea accesului public la bazele de date pe computer care conţin sau constituie
opere protejate de dreptul de autor;
h) traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea sau transformarea operei, precum şi
prelucrarea, aranjamentul acesteia;
3. Comercializarea, închirierea sau schimbul de exemplare de opere sau de fonograme cu
violarea drepturilor de autor şi/sau a drepturilor conexe prin anunţuri publice, prin mijloace
electronice de comunicare sau prin expunerea publică a cataloagelor cu coperte ori a copertelor
operelor sau fonogramelor, precum şi refuzul de a declara provenienţa exemplarelor de opere sau
de fonograme comercializate, închiriate sau schimbate, fiind violate drepturile de autor şi/sau
drepturile conexe;
4. Comercializarea, închirierea, schimbul, transmiterea cu titlu gratuit, exportarea,
depozitarea sau altă valorificare a exemplarelor de opere şi/sau de fonograme, de programe de
computer, de baze de date fără marcajele de control corespunzătoare;
5. Eludarea mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe,
precum şi înlăturarea sau schimbarea informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a
drepturilor conexe.
Este semnificativ faptul că în dispozițiile art. 185/1 Cod Penal, legiuitorul folosește
termenul de ”valoarea drepturilor”, astfel instanța de judecată dispune de posibilitatea de a
aprecia probe ce țin de prețul unui drept (licență) pentru comunicarea publică unei opere
audiovizuale, evaluând astfel proporţiile pagubei cauzate prin violarea acestui drept, prevedere
oportună mai ales în cazurile de valorificare a operelor cinematografice.
de

contrafacere

a

suporturilor

materiale

pe

care

este

Examinând cazurile
aplicată

opera,

legiuitorul face referire la valoarea exemplarului licenţiat de operă şi, respectiv, nominalizează
lucrările ce constituie obiectul infracţiunii în dependenţă de gradul de contrafacere cel mai
frecvent întâlnit.
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3. Particularitățile examinării litigiilor ce țin de dreptul de proprietate industrială
După cum sa menționat mai sus obiecte de reglementare a instituției juridice de
proprietate industrială sunt: invențiile, desenele și modelele industriale, soiurile de plante, knowhow-ul, precum și mijloace de individualizare a produselor și serviciilor cum sunt mărcile,
indicațiile geografice, denumirile de origine a produselor, specialitățile tradiționale garantate,
numele comercia.
Protecția juridică a obiectelor de proprietate industrială este asigurată de câteva legi
speciale, care au fost recent adoptate de parlament, acestea fiind armonizate cu directivele
europene, precum și conforme cu majoritatea acordurilor și tratatelor internaționale din acest
domeniu.
Protecția juridică a invenției pe teritoriul RM este asigurată de Legea privind protecția
invențiilor nr. 50-XVI (adoptata la 07.03.2008, in vigoare din 04.10.2008), în continuare (Legea
nr.50-XVI) și Regulamentul privind procedura de depunere si examinare a cererii de brevet de
invenție si de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.
528 din 01.09.2009.
Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale în RM este asigurată de Legea
privind protecția desenelor si modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptata la 12.07.2007, in
vigoare din 01.12.2007) și Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si
înregistrare a desenelor si modelelor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 1496 din 29.12.2008.
Protecția juridică a soiurilor de plante în RM este asigurată de Legea privind protecția
soiurilor de plante nr. 39-XVI (adoptata la 29.02.2008, in vigoare din 06.09.2008)

și

Regulamentul privind procedurile de depunere si examinare a cererii, de acordare si de
menținere in vigoare a brevetului pentru soi de planta, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009.
Protecția juridică a mărcilor Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI (adoptata la
29.02.2008, in vigoare din 06.09.2008) în continuare (Legea nr.38-XVI) și

Regulamentul

privind procedura de depunere, examinare si înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009.
Protecția juridică a indicațiilor geografice, denumirilor de origine, și specialităților
tradiționale este asigurată de Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de
origine si specialităților tradiționale garantate nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoare din
25.10.2008) în continuare (Legea nr.66-XVI) și Regulamentul privind procedura de depunere,
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examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine si a specialităților
tradiționale garantate, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 610 din
05.07.2010.
Protecția juridică a topografiilor circuitelor integrante este asigurată pe teritoriul RM de
Legea privind protecția topografiilor circuitelor integrate nr. 655-XIV (adoptata la 29.10.1999, in
vigoare din 06.01.2000) și Regulamentul de aplicare al Legii nr. 655/1999 privind protecția
topografiilor circuitelor integrate, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.72 din
20.06.2000.
a)

Aspecte generale privind condițiile de protecție a invenției. Particularitățile

examinării litigiilor privind invențiile.
“Introducerea legilor privind brevetele de invenţie
reprezintă în istoria universală una din cele trei
realizări

importante, pe lângă descoperirea

Americii şi perfecţionarea tiparului”
Abraham Lincoln, 1858
Există mai multe particularități la examinarea litigiilor privind o invenție de care trebuie
să țină cont judecătorul. Printre acestea putem identifica faptul că la examinarea litigiilor privind
o invenție judecătorul urmează să constate, în primul rând dacă invenția este înregistrată
corespunzător la AGEPI și este eliberat un brevet de invenție. De altfel, legiuitorul a stabilit că
sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul Republicii Moldova drepturile ce decurg din brevetul
eurasiatic, precum și acele invenții înregistrate prin procedura internațională prevăzută de PCT
(Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor).
După cum sa menționat o invenție va fi protejată juridic pe teritoriul RM doar dacă
aceasta a fost înregistrată corespunzător la AGEPI, însă pentru ca această să fie înregistrată ea
urmează să fie expertizată pentru a stabili, dacă invenția corespunde celor trei criterii de
brevetabilitate cerute de Legea nr.50-XVI și anume: invenția este nouă (art.8), implică o
activitate inventivă (art.10), poate fi aplicată în industrie (art.11). În cazul unui litigiu de
constatare a brevetabilității unei invenții, judecătorul urmează să se conducă de raportul de
expertiză elaborat de către AGEPI care reprezintă dovada corespunderii invenției cerințelor
stabilite de Legea nr.50-XVI privind brevetabilitatea acesteia. În cazul în care părțile nu sunt de
acord cu raportul de expertiză elaborat de AGEPI, acestea se pot adresa la alte organisme
internaționale, acreditate de OMPI abilitate cu dreptul de a constata brevetabilitatea unei invenții
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și să prezinte probe ce ar combate corespunderea invenției criteriilor de brevetabilitate. De
menționat că la combaterea criteriului de noutate a invenției, părțile pot aduce în calitate de
probe orice informație despre o invenție similară publicată oficial pînă la data de depozit a
invenției vizate.
În cazul în care AGEPI va stabili că invenția corespunde criteriilor de brevetabilitate se
va elibera un titlu de protecție, care este un document juridic ce confirmă că posesorul dispune
de dreptul exclusiv de a valorifica invenția brevetată.
Invenţiile sunt protejate prin următoarele titluri de protecţie:
a) brevet de invenţie, ce acordă titularului său un drept exclusiv de valorificare a invenției
pe o perioadă de 20 de ani începând cu data de depozit a cererii de brevet de invenție.
b) brevet de invenţie de scurtă durată, ce se acordă pe o perioadă de 6 ani începând cu
data de depozit a cererii de brevet de invenţie de scurtă durată. În anumite condiții, stipulate de
Lege privind protecția invențiilor nr. 50-XVI, durată brevetului de invenție de scurtă durată
poate fi prelungit pe o perioadă de 4 ani;
c) certificat complementar de protecţie.
La judecarea litigiilor priind stabilirea priorității unei cereri de brevet de invenție,
judecătorul se va conduce de un principiu fundamental valabil dreptului brevetului și anume;
primul venit primul deservit, astfel că în cazul în care două sau mai multe persoane au creat
aceeaşi invenţie independent una de alta, dreptul la brevet aparţine persoanei a cărei cerere de
brevet are cea mai veche dată de depozit, cu condiţia ca această primă cerere să fi fost publicată
conform art.49 al Legii nr.50-VI. De menționat că judecătorul urmează să verifice existența
dreptului de prioritate la depunerea cererii privind un brevet de invenție care este: prioritatea
convențională și prioritatea expozițională. Invocarea dreptului de prioritate trebuie să fie însoțită
cu prezentarea actelor confirmative prezentate de organele abilitate. (art. 39 al Legii nr.50-XVI).
Autor al invenției este persoana care prin efortul său intelectual a creat o invenție din
orice domeniu al economiei naționale. În cazul în care invenţia a fost creată în comun de mai
multe persoane, fiecare dintre ele are calitatea de coautor şi dreptul de inventator aparţine
fiecăreia în parte. Nu se consideră inventator persoana fizică care, la realizarea invenţiei, a
acordat inventatorului asistenţă tehnică, organizatorică sau materială ori care a contribuit doar la
perfectarea cererii de brevet, la obţinerea brevetului sau la exploatarea invenţiei.
Cele mai frecvente litigii apărute în domeniul dreptului de brevet sunt cele care au la bază
un conflict dintre autorul invenției și patronul din însărcinarea căruia a fost creată o invenție de
serviciu. Astfel de litigii vor fi soluționate în conformitate cu prevederile art.15 al Legii nr.50XVI.
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Brevetul de invenție conferă titularului acestuia un volum de drepturi numite exclusive
care permite titularului să-și exercite corespunzător drepturile sale privind exploatarea efectivă a
invenției protejate. Dreptul exclusiv determină modul de conduită a titularului îndreptăţindu-1 la
efectuarea anumitor acţiuni, iar, pe de altă parte, interzice terţelor persoane efectuarea acestor
acţiuni sau, altfel spus, cere de la ele un anumit mod de conduită în raport cu sine şi cu obiectul
dreptului ce-i aparţine.
La examinarea litigiilor privind întinderea împuternicirilor ce derivă din brevetul de
invenție, judecătorul va ține cont de faptul că aceste sunt divizate în două categorii: drepturi
personale nepatrimoniale şi drepturi patrimoniale.
Titularul unui brevet de invenție se bucură de următoarele drepturi personale
nepatrimoniale: dreptul la calitatea de autor (în cazul când titularul brevetului de invenție este și
autorul acesteia), dreptul la nume, dreptul de a face publică invenția, dreptul la prioritate şi
dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie. Aceste drepturi sunt inalienabile (nu poate fi transmis
sau să fie obiectul unor renunţări sau urmăriri), personale, imprescriptibile și se protejează fără
termen.
Drepturile patrimoniale ale titularului uni brevet de invenție sunt prevăzute de art. 20 al
Legii nr. 50-XVI care stabilește că brevetul îi acordă titularului dreptul de a interzice terţilor
persoane efectuarea fără acordul titularului a următoarelor acţiuni:
a) fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste
scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului;
b) folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terţ ştie
sau este evident din circumstanţe că folosirea procedeului este interzisă fără acordul titularului de
brevet, oferirea procedeului spre folosire;
c) oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a
produsului obţinut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului.
De menționat că exploatarea invenţiei prin acţiunile enumerate mai sus nu este una
limitativă. Titularul brevetului de invenție poate efectua şi alte acţiuni ce ţin de punerea în
circuitul economic a invenției protejate prin brevet. El poate efectua aceste acţiuni de unul singur
sau se poate coopera în acest scop cu alţi parteneri, depunând obiectul protejat prin brevet sau
certificat în calitate de cotă-parte la constituirea unei întreprinderi sub orice formă
organizatorico-juridică, inclusiv şi a unei întreprinderi mixte, cooperându-se cu un partener
străin.
Judecătorul va ține cont de faptul că Legea nr.50-XVI prevede și anumite excepții de la
drepturile exclusive patrimoniale care derivă din brevetul de invenție. Acestea sunt instituite
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pentru a stabili un echilibru dintre interesele patrimoniale ale titularului brevetului de invenție și
interesele societății, în sensul dezvoltării continue a economiei și a progresului tehnico-științific.
(a se vedea art. 22 și art. 25 al Legii nr.50-XVI).
După cum am menționat anterior, brevetul de invenție va fi eliberat pentru o invenție ce
corespunde criteriilor de brevetabilitate, iar întinderea protecţiei acordate de brevetul de invenție
este determinată de conţinutul revendicărilor, care constituie inima brevetului. Descrierea şi
desenele ce formează obiectul revendicărilor se vor folosi pentru interpretarea acestora.
Judecătorul urmează să ia în calcul faptul că revendicările, de fapt reprezintă nucleul invenției și
anume acestea reprezintă creația intelectuală care urmează a fi protejată juridic. În acest sens,
urmează să fie luat în calcul și faptul că protecţia acordată de un brevet referitor la un procedeu
care constituie obiectul brevetului se extinde asupra produselor obţinute direct prin procedeul
brevetat. ( a se vedea art.24 al Legii nr.50-XVI).
În anumite cazuri stabilite de Legea nr.50-XVI instanțele de judecată pot acorda oricărei
persoane interesate o licenţă obligatorie pe motiv de lipsă sau de insuficienţă de exploatare a
brevetului. Licenţa obligatorie va fi acordată numai în cazul în care persoana interesată s-a
străduit să obţină autorizarea de la titularul de brevet în condiţii şi în modalităţi comerciale
rezonabile şi, cu toate eforturile sale, nu a reuşit să facă acest lucru într-un termen rezonabil. (a
se vedea art.28 al Legii nr. 50-VI). La fel, odată cu eliberarea licenţei obligatorii, instanţa
judecătorească va preciza tipul utilizărilor acoperite de licenţă şi condiţiile ce urmează a fi
respectate. ( a se vedea art.28 al Legii nr.50-VI).
Orice persoană poate iniţia în instanţa judecătorească o acţiune în nulitate a brevetului de
invenție. Acţiunea în nulitate a brevetului poate fi iniţiată oricând pe durata valabilităţii
brevetului şi poate fi fondată pe motivele specificate la art.64 al Legii.50-XVI.
Orice hotărâre luată de subdiviziunile AGEPI poate fi contestată la Comisia de contestaţii
a AGEPI de către orice persoană care este afectată de hotărâre, astfel este respctată calea
prealabilă de soluționare a litigiilor.
b)

Aspecte generale privind condițiile de protecție a mărcilor. Particularitățile

examinării litigiilor privind invențiile.
Marca reprezintă un semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea
produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice. La judecarea cauzelor ce au ca obiect al litigiului o marcă judecătorul urmează să
verifice obligatoriu dacă marca respectivă este protejată pe teritoriul RM. Drepturile asupra
mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin:
a) înregistrare de către AGEPI a mărcii în conformitate cu condiţiile Legii nr.38-XVI;
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b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891. Menționăm aici, că înregistrarea internațională este
făcută de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale care ține
Registru internaţional și care reprezintă o colecţie oficială de date referitoare la înregistrările
internaţionale a căror înscriere este prevăzută de Aranjamentul de la Madrid, de Protocolul
referitor la Aranjament sau de Regulamentul comun, indiferent de suportul pe care aceste date
sunt păstrate. Registrul internațional poate fi accesat prin baza de date ROMARIN ce se află pe
situl oficial al OMPI.
c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie. Constatarea notorietății unei mărci se va face de
către instanța de judecată în conformitate cu art.32 al Legii nr.38-XVI.
Pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv
nume de persoane), litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme
tridimensionale, in special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi orice
combinaţii ale acestor semne, cu condiţia ca ele să poată servi la deosebirea produselor şi/sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
Mărcile pot fi grupate după mai multe categorii, iar regimul juridic al lor va depinde de
categoria în care se încadrează. Astfel, reieșind din prevederile legale putem identifica
următoarele categorii de mărci:
- mărci de fabrică și mărci de comerț;
- mărci de produse și mărci de serviciu;
- mărci individuale și mărci colective; (marca individuală este folosită de o singură
persoană, iar marca colectivă una utilizată de către o asociaţie de fabricanţi, producători,
prestatori de servicii sau comercianţi ori de către alte organizaţii similare pentru a desemna
produsele şi/sau serviciile lor);
- mărci facultative și mărci obligatorii, (în cazul mărcilor facultative titularul decide
singur utilizarea mărcii, iar în cazul mărcii obligatorii anumite produse trebuie să fie marcate cu
un semn obligatoriu. Acesta se aplică de obicei pe produse din metale prețioase, sau care sunt
sub controlul monopol al statului);
- mărci simple și mărci combinate, (marca simplă este formată dintru-un singur semn, iar
marca combinată dintr-o multitudine de semne atât verbale cât și figurative);
- mărci verbale și figurative, (mărcile verbale sunt formate din semne scrise și anume un
nume, o literă, un slogan, iar mărcile figurative sunt alcătuite din reprezentări grafice care pot fi
tridimensionale (marcă verbală Nefis, marcă figurativă - steaua în trei colțuri a companiei
Mercedes);
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- mărci speciale care sunt supuse unor regimuri juridice distincte și printre care
identificăm:
- marca notorie, care este o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii
unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul
segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi
necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.
Mărci notorii pot fi considerate mărcile ”Mercedes”, ”Coca-Cola”, ”Microsoft”, și altele;
- marca agentului, astfel că dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei
mărci intr-una din țările Uniunii va cere, fără autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul
său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul sa se
opună acestei înregistrări cerute sau să reclame radierea ei sau, daca legea țării îngăduie aceasta,
sa ceară transferul înregistrării in favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va
aduce o justificare faptelor sale.
- marca telle quelle, este o marcă de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar in țara
de origine care va fi admisă la depunere si va fi protejată, așa cum este ea (telle quelle), in
celelalte țări ale Uniunii;
- marca de certificare este un semn realizat pentru a certifica anumite caracteristici ale
unui produs şi/sau serviciu.
În cazul examinării litigiilor privind o marcă judecătorul va ține cont de faptul că o marcă
nu poate să se bucure de protecție juridică dacă:
a) marca este de natură să aducă atingere anumitor drepturi câștigate de terți in tara in
care se cere protecția;
b) marca este lipsită de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din
semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea,
destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producției, sau când ele au devenit
uzuale in vorbirea curenta sau in practica comerciala, cinstita si constanta, din tara in care se cere
protecția;
3. marca este contrară ordinii publice și bunelor moravuri, precum și este de natura sa
însele publicul;
În acest sens urmează să menționăm faptul, că în cazul litigiilor privind înregistrarea sau
refuzul de la înregistrare a unei mărci, judecătorul se va conduce de prevederile art. 7 (motive
absolute de refuz) și art.8 (motive relative de refuz) al Legii nr.38-XVI. Atât motivele absolute
cât și motivele relative de refuz privind înregistrarea unei mărcii sunt verificate de AGEPI în
cadrul efectuării expertizei privind înregistrarea unei mărci. Astfel, potrivit art.7 al Legii nr.381145

VI în baza motivelor absolute se va refuza înregistrarea semnelor care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art.5 al Legii nr.38-XVI;
Menționăm aici că semnul trebuie să fie susceptibil de reprezentare grafică ceea ce
reprezintă puncte, grafice, litere, semne geometrice etc., care urmează să fie aplicate pe un suport
material și posibile a fi percepute vizual mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv;
Nu este distinctiv un semn care nu permite să distingem produsele sau serviciile unui
agent economic de produsele și serviciile altui agent economic, astfel vor fi refuzate de la
înregistrare mărcile constituite dintr-o singură literă sau cifră executate în caractere standard,
dintr-o formă geometrică simplă, dintr-o singură culoare cu condiția că culoare depusă spre
înregistrare nu a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în raport cu anumite produse sau
servicii. (ex. Nu se înregistrează culoare orange pentru portocale care sunt produse din cl.29 și a
fost acceptată spre înregistrare culoare orange pentru clasele 41, 42).
c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a
desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării
produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; ( Vor fi refuzate de la
înregistrare cuvintele SUPER, EXCELENT, FASCINANT, CEL MAI BUN, deoarece de acești
termeni elogioși trebuie să se folosească întreaga societate);
d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în limbajul
curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; (ex – ulei, petrol, lapte, dulceață,
FASHION – pentru articole de vestimentaţie; PROMO – pentru servicii de publicitate etc.);
e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau din
forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă
valoare esenţială produsului; astfel va fi refuzată înregistrarea unui semn

tridimensionale

compus exclusiv in forma produsului și care rezultă din proprietăţile produsului, adică forma
fabricării sau distribuirii produsului, astfel va fi refuzată înregistrarea unei mărci cum ar fi - o
perie pentru haine, sferă pentru minge sau paralelipiped pentru cărămidă;
f) mărcilor care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază
imaginea şi interesele statului. În astfel de cazuri vor fi refuzate de la înregistrare mărci care
conțin cuvinte necenzurate de blestem sau care cheamă la încălcări de lege (vor fi refuzate
mărcile: DRINK & DRIVE (BEA ŞI CONDUCE) - pentru produse alcoolice sau CHRISTS
BLOOD (SÂNGELE LUI HRISTOS) - pentru vinuri. ;
g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea
geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului;
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h) mărcilor care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat,
denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de
organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi
de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor
competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare Convenţia de la
Paris;
i) mărcilor care conţin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decât
cele protejate conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care prezintă un interes public
deosebit, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este autorizată de autorităţile competente;
j) mărcilor care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase;
k) mărcilor care conţin ori sunt constituite:
- dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice;
- dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o denumire de
origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova este membră la
Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor si
înregistrarea lor internațională, astfel că la moment pe teritoriul RM sunt protejate în jur de 800
de indicații locului de origine și judecătorul va lua în calcul în cazul examinării litigiilor de acest
fel că o marcă ce reproduce o indicație geografică protejată prin acest Aranjament sau care este
similară, nu poate fi înregistrată. Spre exemplu, AGEPI a refuzat înregistrarea mărcii Kahors pe
motiv că se opune indicația geografică franceză ”Cahor”.
Cu referire la motivele relative de refuz privind înregistrarea unei mărci, pe care
judecătorul le va lua în calcul în cazul examinării litigiilor privind înregistrarea unei mărci,
acestea sunt specificate în art.8 al Legii nr.38-XVI care stabilește că se va refuza înregistrarea
mărcii în cazul în care marca:
a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice;
b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii
produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie
pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;
Kinder JOY – Kinder JOLLY
c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru
produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată,
în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea
mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori
din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.
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RITZ pentru: servicii hoteliere, clasa 43 – RITZ pentru: pentru organizare de
calatorii, clasa 39.
După cum se menționează în art.8 alin.(2) în sensul lit.(a) mărci anterioare sunt:
a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34 al Legii
nr.38-VI, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ţinând cont, după caz,
de dreptul de prioritate, în sensul art.33 al Legii nr.38-VI sau, după caz, în sensul art.35 al Legii
nr.38-VI, invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii:
- mărci înregistrate în Republica Moldova;
- înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova;
b) cererile de înregistrare a mărcilor menţionate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora;
c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data
priorităţii invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36 al Legii nr.38-VI, sunt
recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenţia de la Paris.
De remarcat faptul că perioada de tranziție la o economie de piața a cunoscut foarte multe
ilegalități, acestea au fost exprimate în special prin acapararea abuzivă de proprietăți și în acest
nici sens sistemul de proprietate industrială nu a fost o excepție. Practica de înregistrare a unor
mărci străine, fără a dispune de dreptul de a le înregistra a fost și este una foarte răspândită nu
doar în Moldova, dar și în alte țări. Pentru a combate acest fenomen, legiuitorul a formulat în
Legea nr.38-XVI niște norme juridice cu scopul de a stop astfel de acțiuni ilegale. Potrivit art.8
alin.(3) al Legii nr.38-XVI o marcă este refuzată de la înregistrare, de asemenea, în cazul când
agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii
solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia
cazului când agentul sau reprezentantul îşi justifică acţiunile. La examinarea unor astfel de litigii
judecătorul va accepta ca probe elocvente contractele de vânzare-cumpărare a produselor cu
marca respectivă care au fost procurate de la distribuitorul oficial, care este și titularul mărcii
înregistrate, precum și alte acte confirmative care vor demonstra că persoana care a înregistrat cu
rea credință marcă agentului cunoștea cu certitudine despre existența acesteia.
O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul când:
a) drepturile, decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobândite
până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, până la data priorităţii
invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a
interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Legiuitorul a avut în vedere în acest caz că un semn
folosit în circuitul comercial ar putea fi o denumire de firmă înregistrată până la data de depozit a
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unei mărci similare, în cazul când denumirea de firmă (sau părţi ale lor) este bine cunoscută în
Republica Moldova.
b) aduce atingere unui drept anterior, altul decât cele menţionate la lit. a), în special
dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică
sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt
drept de proprietate industrială protejat conform legii;
Pe motiv că marca TIKHII DON este protejată prin drept de autor a fost refuzată

înregistrarea mărcii nr.700665
, TIKHII DON, cl. 21, 33.
c) aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea sau de numele unei personalităţi
notorii în Republica Moldova.
Marca cu nr.612869, TOLSTOI, cl.33 – băuturi alcoolice, a fost refuzată în Republica
Moldova.
Nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute
la alin.(1) şi (4), art. 8 al Legii nr.38-XVI în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al
dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea
valorilor culturale ale statului îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului
posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii identice.
Motivele absolute și cele relative de nulitate a mărcii vor fi stabilite de către instanța de
judecată în conformitate cu prevederile ar.21 și art.22 al Legii nr.38-XVI în urma unei cereri de
anulare sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi
instanţă.
O dată ce Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI a luat o decizie
cu privire la înregistrarea sau refuzul înregistrării unei mărci, aceasta poate fi contestată la
Comisia de Contestații creată pe lângă AGEPI, care este în drept să emită hotărâri şi încheieri
conform competenţei. În acest sens art.47 al Legii nr.38-XVI statuează că, orice decizie privind
cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la data
primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la înregistrarea mărcii – în
termenul cuprins între data emiterii deciziei şi data înregistrării mărcii. Dacă, însă decizia
Departamentului Mărci, Modele și Desene industriale va fi atacată direct în instanța de judecată,
judecătorul va emite o încheiere cu privire la restituirea cererii pentru motivul nerespectării
procedurii de soluționare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară conform prevederilor art. 170
alin.(1) lit. a) al Codului de Procedură Civilă.
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Din momentul ce a fost luată decizia de a înregistra marca și elibera certificatul de
înregistrare a unei mărci, titularul este învestit cu anumite drepturi exclusive prevăzute de art. 9
al Legii nr.38-XVI. Astfel, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de depozit, care poate fi
prelungită la infinit, titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor
comercială, fără consimţământul său:
a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care
marca este înregistrată;
b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii
ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de
confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn
şi marcă;
c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele
pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica
Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de
caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.
Pentru respectarea dreptului exclusiv titularul mărcii poate cere să fie interzise
următoarele acţiuni ale terţilor:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de
ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;
b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste
scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;
c) importul sau exportul produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate;
e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate.
În cazul judecării litigiilor ce țin de întinderea dreptului exclusiv priind o marcă
judecătorul va ține cont de faptul că legiuitorul a stabilit anumite limite ale dreptului exclusiv
asupra mărci prevăzute de art.10 al Legii nr.38-XVI.
O problemă frecvent întâlnită, care constituie și o dilemă pentru judecători la examinării
litigiilor privind încălcarea dreptului exclusiv asupra unei mărci, ține de constatarea faptului
contrafacerii mărfurile reținute la import sau cele comercializate ilegal. Această dilemă, deseori,
se încearcă a fi rezolvată prin numirea unei expertize, ceea ce reprezintă soluție greșită. Dacă
vom cerceta atent norma legală, art. 9 al Legii nr.38-XVI, constatăm cu certitudine că titularul
dreptului exclusiv asupra mărcii este în drept să interzică efectuarea anumitor acțiuni cu marca
sa, adică să comercializeze, importe, stocheze etc., mărfuri și produse pe care sunt aplicate
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ilegal mărci înregistrate, prin urmare suntem în fața unei situații de drept și nu de fapt, altfel spus
a fost încălcat un drept și persoana care a încălcat acest drept urmează să demonstreze în instanța
de judecată că produsele importate sau comercializate au o proveniență legală, adică sunt
procurate de la distribuitori oficiali sau direct de la fabrica producătorului. Din aceste
considerente, judecătorul în cazul soluționării unor litigii similare va aprecia probele aduse de
pârât, dacă există, care confirmă procurarea produsului de la titularul de drepturi. Acestea ar
putea fi facturi eliberate de titular, contracte și alte documente doveditoare. În cazul când astfel
de probe nu există, judecătorul va da apreciere constatărilor prezentate de titularul de drepturi și
va dispune confiscarea cu distrugere a produselor contrafăcute. În acest sens, există o practică
judiciară stabilită în RM, astfel că prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău dată de judecătorul
Nina TRACIUC și menținută prin Decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție, sa constatat
faptul că compania Paper Lux a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii ”Head&Soulders” ce
aparține companie Procter&Gambel și a dispus distrugerea unui lot de șamponuri importate de
această companie pe teritoriul RM. Deși pârâtul a insistat asupra efectuării expertizei privind
originalitatea șamponurilor instanța corect sa ghidat de existența unei încălcări de drept, care a
fost demonstrat prin faptul că pârâtul nu a prezentat careva probe ce ar confirma provenința
produsului de la depozitul sau fabrica companiei Procter&Gambel.
Una din obligațiile titularului de marcă este folosirea obligatorie a mărcii înregistrate
pentru clasele și serviciile pentru care marca a fost înregistrată. În cazul în care în decursul unei
perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări
efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată,
orice persoană interesată poate cere ca titularul mărcii să fie decăzut din drepturile asupra mărcii.
Această acțiune poate fi efectuată în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la Curtea
de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor,
depuse la aceeaşi instanţă. De menționat aici, că la judecarea pricinii privind decăderea de
drepturi privind o marcă judecătorul se va conduce de anumite condiții stipulate de art. 20 al
Legii nr.38-XVI.
Litigiile care au ca obiect apărarea dreptului exclusiv priind o marcă sunt examinate în
corespundere cu prevederile generale ale Codului de Procedură Civilă, având și anumite
prevederi de procedură specială prevăzute de normele Cap. VI al Legii nr.38-XVI întitulat
”Asigurarea respectării drepturilor”. Menționăm că acest capitol că și în cazul Legii nr.139/2010
reprezintă o implementare a normelor comunitare din domeniu dreptului de proprietate
intelectuală, prevăzute de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29
aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala.
1151

Una din formele de răspundere pentru violarea dreptului exclusiv asupra mărcii este
răspunderea contravențională, prevăzută de art. 97 al Codului Contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.
Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe este
prevăzut de art. 185/2 Cod Penal al RM.
Unul dintre cel mai grave fenomene economice care au afectat economia națională a RM
este cel al contrafacerii produselor prin aplicarea ilegală a mărcilor pe mărfuri ce nu au fost
fabricate sau comercializate de titularii acestor mărci înregistrate.
Potrivit art. 3 Codul Vamal al RM mărfuri contrafăcute sunt considerate:
a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică
ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată
pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;
b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă,
autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de
simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la
lit. a);
c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate
separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
Cu scopul de a combate acest fenomen, la inițiativa titularilor de drepturi, de către
organele de poliție au fost inițiate mai multe controale la diferite centre comerciale, cu ridicarea
de mărfuri contrafăcute și aplicarea de amenzi contravenționale sau pornirea urmăririi penale pe
anumite cazuri. În acest context, au apărut diferite interpretări cu referire la calcularea sumei
prejudiciului cauzat de comercializarea de produse contrafăcute, cu scopul de califica cauza în
una contravențională sau calificând-o ca infracțiune.
În acest sens urmează de atras atenția faptului, că în conformitate cu art.185/2 alin.2 al
Codului Penal al RM constituie infracțiune folosirea ilicită a unei mărci prin fabricarea,
folosirea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, orice alt mod de
punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a produselor marcate cu astfel de
semne, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni, care au cauzat daune în
proporţii mari.
Potrivit art.126 alin.(1) Cod Penal se consideră proporţii deosebit de mari, proporţii mari
valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate,
păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o
persoană sau de un grup de persoane, care, la momentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte 5.000 şi,
respectiv 2.500 unităţi convenţionale de amendă.
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Atragem atenția instanțelor de judecată, că pentru a aprecia corect valoarea bunurilor
comercializate cu încălcarea dreptului la marcă, adică cu încălcarea prevederilor art.185/2
alin.(2), pentru ca ulterior să putem stabili valoarea prejudiciului, urmează să fie luate în calcul
prețul cu care produsele licențiate sunt comercializate de către compania ce deține dreptul la
marcă pe teritoriul RM.
Cu referire la modul de calcul a sumei care constituie proporții mari aceasta va fi
apreciată în conformitate cu prevederile art. 126 alin.(1) din Codul Penal și anume, prețul mediu
a unui produs original fiind înmulțit cu numărul de produse ridicate de organele de poliție.
Spre exemplu, în cazul SRL ”BS” suma prejudiciului stabilit de titularul de drepturi și
anume de compania PUMA a fost de 3000 de euro, respectiv această suma reprezintă prejudiciul
cauzat, care a fost calculat reieșind din prețul unui pantof original PUMA ce constituie 60 de
euro, fiind înmulțit cu numărul de 50 de pantofi sechestrați comercializați cu încălcarea
dreptului la marca PUMA.
În cazul Î.I ”RN” suma prejudiciului stabilit de titular a fost de 4230 de euro, astfel că
prețul unui pantof original Lacoste constituie 90 de euro, acesta fiind înmulțit cu numărul de 47
de pantofi comercializați cu încălcarea dreptului la marca Lacoste.
Instanța de judecată la calcularea sumei prejudiciului va lua în considerație valoare unui
produs original și nici de cum prețul cu care se comercializa marfa contrafăcută. Asemenea
concluzii pot fi făcute reieșind din practica și doctrina penală bine stabilită în RM, precum și din
prevederile formulate în art.185/1 ”Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe” care
stabilește, că constituie violarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe dacă valoarea
exemplarului licențiat de opere constituie proporții mari. Prin urmare, legiuitorul a stabilit clar
că pentru infracțiunile din domeniul proprietății intelectuale proporțiile mari constituie valoarea
unui produs licențiat, adică comercializat cu respectarea dreptului de proprietate intelectuală și
nu valoarea unui produs contrafăcut.
În acest context, ținem să menționăm, că pct.11 alin.3 al Hotărârii Plenului Curții
Supreme de Justiție a RM despre practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor
prevederi ale legislației privind protecția proprietății industriale și activității de raționalizare,
stabilește că „prejudiciul va fi calculat în volumul venitului ratat sau în volumul de
producţie realizat de către persoana vinovată”.
Având în vedere faptul, că recent mai multe instanțe de judecată au refuzat să dea o
hotărâri privind nimicirea obligatorie a produselor contrafăcute, considerăm de cuviință să
atragem atenția asupra faptului că Legea specială nr.38-XVI în art. 69 stabilește foarte clar că: în
cazul când s-a constatat încălcarea drepturilor, instanţa de judecată poate ordona, la cererea
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reclamantului, luarea de măsuri cu privire la produsele cu care s-a încălcat dreptul asupra unei
mărci şi, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele şi instrumentele care au servit la
crearea şi fabricarea acestor produse. Printre măsuri vor figura în special:
a) retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial;
b) retragerea definitivă a produselor din circuitul comercial; sau
c) distrugerea produselor, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără
a le deteriora, precum şi în cazul în care înlăturarea mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude
încălcarea de drepturi. De remarcat faptul, că titularul de drepturi asupra unei mărci, care a fost
aplicată ilegal pe produse contrafăcute, de regulă insistă ca mărfurile sechestrate să fie distruse.
c)

Aspecte generale privind condițiile de protecție a indicațiilor geografice,

denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate.
Indicaţie geografică – denumire a unei regiuni sau a unei localităţi, a unui loc determinat
sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs originar din
această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această ţară şi care posedă o
calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi a
cărui producere şi/sau prelucrare, şi/sau preparare au loc în aria geografică delimitată;
denumire de origine – denumire geografică a unei regiuni sau localităţi, a unui loc
determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs
originar din această regiune, localitate, loc determinat sau ţară şi a cărui calitate sau caracteristici
sunt, în mod esenţial sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzând factorii naturali şi
umani, şi a cărui producere, prelucrare şi preparare au loc în aria geografică delimitată;
specialitate tradiţională garantată – produs agricol sau alimentar tradiţional a cărui
specificitate este recunoscută prin înregistrare; specificitate – caracteristică sau ansamblu de
caracteristici prin care un produs agricol sau alimentar se distinge în mod clar de alte produse
agricole sau alimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţional – utilizat pe piaţă pe
parcursul unei perioade de timp ce indică la transmiterea de la o generaţie la alta, fapt ce este
dovedit; această perioadă trebuie să corespundă duratei general atribuite unei generaţii umane,
adică de cel puţin 25 de ani.
Denumirile de origine și Indicaţiile geografice (în continuare DO și IG) reprezintă
mijloace de individualizare a produselor și serviciilor, respectiv obiecte de proprietate
intelectuală cu totul deosebite. De altfel, acestea au aceleaşi scopuri ca şi mărcile, fiind semne de
identificare a originii, garanţii ale calităţii şi valori în afaceri. De remarcat totuși, că există mai
multe deosebiri dintre mărci, DO și IG, pe care judecătorul trebuie să le ea în considerație la
judecarea unor astfel de litigii:
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• ele sunt rezultatul multisecular al factorilor naturali şi geografici, influențați de istoria,
tradiţiile şi eforturile producătorilor dintr-o anumită regiune anumită;
• sunt nişte valori ce nu pot fi atribuite cu drept exclusiv unui singur titular;
• DO și IG vor fi valorificate numai de agenții economici care produc şi comercializează
produsele din aria geografică corespunzătoare, cu condiţia respectării unor norme de producere şi
standarde de calitate;
• DO și IG pot fi folosite doar pentru un singur produs, ale cărui calităţi, reputaţie sau
caracteristici se asociază cu denumirea geografică respectivă;
• înregistrarea DO ȘI IG va fi acceptată cu condiția de recunoaşterea a calităţilor lor
incluse în caietul de sarcini IG de către organele abilitate;
• protecţia lor la nivel internaţional sau prin procedurile naţionale în alte ţări este
condiţionată de înregistrarea IG în ţara de origine.
Termenul de protecție a DO și IG este condiționat de existenţa continuă a premiselor ce
determină calitatea lor, care și-au găsit expresia în caietul de sarcini. Cele mai cunoscute DO și
IG sunt cele de origine franceză și anume: Champagne, Cognac, Cahors, Camembert, Roquefort
și altele. Anume aceste denumiri de origine, protejate în RM prin Aranjamentul de la Lisabona
au servit temei de a respinge înregistrarea mai multor mărci moldovenești depuse la AGEPI. În
acest sens au fost respinse de la înregistrare mărcile Conacul Verde, La Conac, Coniac, fiind
opusă denumirea de origine Cognac, la fel a fost opusă denumirea de Origine franceză Cahors la
înregistrarea mărcilor КАГОР ОСОБЫЙ, КАГОР РУБИНОВЫЙ și altele.
Poate fi protejată în calitate de denumire de origine, denumirea geografică a unei regiuni
sau localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la
desemnarea unui produs: originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau
din această ţară; şi a cărui calitate sau caracteristici sunt, în mod esenţial sau exclusiv, datorate
mediului geografic, cuprinzând factorii naturali şi cei umani; şi a cărui producere, prelucrare şi
preparare au loc în aria geografică delimitată.
Poate fi protejată în calitate de indicaţie geografică denumirea unei regiuni sau localităţi,
a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui
produs: originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această ţară;
şi care posedă o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini
geografice; şi a cărui producere şi/sau prelucrare, şi/sau preparare au loc în aria geografică
delimitată.
În calitate de specialitate tradiţională garantată poate fi protejat un produs agricol sau
alimentar care: este obţinut din materie primă tradiţională; sau se caracterizează printr-o
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compoziţie tradiţională; sau se caracterizează printr-un mod de producere şi/sau de prelucrare ce
corespunde unui tip tradiţional de producere şi/sau de prelucrare.

§ 23. Statutul refugiaţilor (D. Visternicean, E. Osmochescu)

Introducere
Una dintre preocupările cele mai importante după al doilea război mondial a fost cea
vizînd drepturile omului. În preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului adoptată de
către Adunarea Generală a ONU1 este inserat că:
... recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a
drepturilor lor legale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi
păcii în lume, ...
Dezvoltarea acestui domeniu al dreptului internaţional ţine de o istorie mai îndelungată,
dar un pas important a fost efectuat numai în secolul XX, odată cu crearea Ligii Naţiunilor. Pînă
atunci locul de bază era ocupat de doctrina pozitivistă conform căreia suveranitatea statului şi
dreptul său intern se afla pe poziţii supreme faţă de sfera internaţională. Oricum unele domenii
constituiau excepţii din regulă şi se refereau la: pirateria jus gentium; sclavaj;1 soldaţii răniţi;1
statele fiind obligate de a respecta unele standarde minime în atitudinea faţă de străini. La fel
reglementări internaţionale se refereau la posibilitatea intervenţiei umanitare1 cu toate că
extinderea sa nu era clară.1
După cum s-a menţionat un pas important în domeniul protecţiei internaţionale
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drepturilor omului a fost întreprins odată cu apariţia primei organizaţii cu vocaţie universală –
Liga Naţiunilor. Conform Pactului Ligii Naţiunilor se crea un sistem de mandat în colonii pentru
cei care nu au posibilitatea de a confrunta problemele lumii moderne1 şi prevedea un tratament
„just” al populaţiei native din teritoriile respective.1 Acordurile de pace cu statele est europene şi
din Balcani stipulau norme privind protecţia minorităţilor şi dreptul acestora la un tratament egal
şi posibilităţi egale în întreprinderea activităţilor colective. În cazul încălcării prevederilor
respective exista dreptul la petiţie înaintat Ligii Naţiunilor. Un alt drept care şi-a găsit reflectare
în instrumentele internaţionale a fost cel al asocierii, Partea XIII a Tratatului de la Versailles
stipulînd crearea Organizaţiei Internaţionale a Muncii,1 unul din scopuri ale cărei fiind
promovarea unor standarde mai bune ale condiţiilor de muncă şi sprijinul dreptului amintit.
Impactul celui de al doilea flagel mondial a catalizat necesitatea unei dezvoltări mai
ample şi adecvate pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, precum şi protecţia
drepturilor omului.
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Protecţia internaţională a drepturilor omului se bazează pe anumite principii, dar
deoarece obiectul acestui compartiment constituie o anumită categorie de persoane şi anume
refugiaţi/solicitanţi de azil, ne vom referi pe parcurs anume la ea. 1 Mai mult, tot mai des în
doctrină se întrebuinţează sintagma de „drept al refugiaţilor”, desenînd o ramură a dreptului
internaţional public care reglementează relaţii specifice dislocării forţate pe anumite motive a
persoanelor şi solicitării azilului teritorial.1
Societatea contemporană a pus drept scop a evoluţiei sale dezvoltarea sistemelor de
protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, argumentînd aceasta prin faptul că
este mai simplu pentru o societate să evolueze dacă există o bază bine stabilită, prin care fiecare
persoană este protejată, se simte în siguranţă şi astfel este stimulată de a respecta prevederile
legale. De asemenea această tendinţă este explicată şi de faptul că în prezent există o tendinţă din
partea guvernelor de a aplica teoria Statului de Drept în practică.1
Astfel protecţia drepturilor omului s-a consolidat sub mai multe forme: protecţia
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor de către statul său de origine, protecţia drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor străini sau apatrizilor de către alte state, crearea organelor internaţionale
care să supravegheze protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor de către state etc.
Cu toate acestea, în prezent apar deseori situaţii cînd persoanele nu sînt în posibilitatea de
a dispune de protecţie din partea statului, cetăţeni ai căruia sînt ei. Aceasta se datorează faptului
că nu toate statele au aderat la teoria Statului de Drept sau o interpretează într-o formă mai
specifică decît cea acceptată pe arena internaţională. Reieşind din aceasta apar situaţii de conflict
(între state sau în interiorul unui stat), care conduc la faptul că unii cetăţeni a astfel de state
părăsesc ţara sa de origine şi pleacă în alte state pentru a supravieţui. De asemenea apar situaţii
cînd statul sau societatea din anumite considerente prigoneşte o persoană sau alta.

1. Concept
Refugiaţii/solicitanţii de azil,1 fiind acele persoane care au o temere bine întemeiată de a
fi persecutate pe anumite motive şi caută refugiu de la anumite turbulenţe sociale ori politice, au
existat de la bunul început al dezvoltării fiinţei umane, deoarece încă din acele timpuri persoana
putea să-şi salveze pielea prin bejenie.
Conceptul acestui domeniu poate fi privit atît din punct de vedere religios, cît şi
filozofic/politic/juridic. Daca ne referim la componentul religios vom întîlni mai multe exemple
de refugiu: Oedipus,1 care a scăpat de persecuţie prin solicitarea azilului împreună cu familia sa
lui Theseus, Rege al Atenei, ofertant al adăpostului sanctuar;1 Testamentul Vechi ne spune
despre Poporul Israelului care trebuia să găsească şase oraşe pentru a oferi protecţie victimelor
inocente ale persecuţiilor; cazul Sfintei Familii care a fost nevoită să-şi părăsească locul pentru a
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salva viaţa lui Isus, motiv pentru care el este asociat mai des cu Nazareth, locul refugiului
familiei sale şi nu cu Bethlehem, locul său de naştere; Mohammed, care s-a refugiat de două ori
– în Abyssinia şi în Medina.
Cel de al doilea component poate fi găsit inter alia în lucrarea „Legile” a lui Plato, care
spune despre necesitatea protecţiei străinilor din punct de vedere etnic; Hugo Grotius, unul dintre
părinţii fondatori ai dreptului internaţional a abordat în învăţămintele sale problema azilului.
3. Instrumente internaţionale în materia dreptului refugiaţilor
Reglementarea dreptului refugiaţilor poate fi divizată din punct de vedere istoric în două
etape de bază:
[Primele]Instrumente internaţionale (1922 – 1946)
Instrumente internaţionale după al doilea război mondial
a) Această etapă este reflectată în activitatea Ligii Naţiunilor sub egida căreia au fost
încheiate un şir de tratate şi acorduri. Caracteristic acestei perioade este atitudinea de grup ori de
categorie faţă de persoane. Faptul că persoana se află în afara statului său de origine şi nu profită
de protecţie din partea statului respectiv constituia o condiţie necesară şi satisfăcătoare.1
b) După cel de al doilea război ţinînd cont de faptul că problema refugiaţilor nu a fost
rezolvată s-a ridicat problema elaborării unui nou instrument internaţional universal în domeniu.
Drept rezultat a fost adoptarea Convenţiei privind statutul refugiaţilor de către Conferinţa
Plenipotenţiarilor Naţiunilor Unite la 28 iulie 1951 (Convenţia din 1951).1 Pentru aplicarea
adecvată a Convenţiei s-a decis asupra adoptării unui Protocol, instrument deschis aderării la 31
ianuarie 1967 şi intrat în vigoare la 4 octombrie 1967.1
Un alt document în domeniu este Statutul Biroului Înaltului Comisariat al naţiunilor
Unite pentru Refugiaţi, creat la 1 ianuarie 1951.1 Statutul conţine definiţii ale persoanelor în
jurisdicţia mandatului ICNUR.
Pe lîngă instrumentele universale în domeniu sunt de menţionat şi cele regionale, în
special în Africa, cele două Americi şi Europa care redau conţinutul normelor din Convenţia din
1951 şi sunt menite pentru îmbunătăţirea situaţiei refugiaţilor în regiunile respective. În această
ordine de idei ne referim la: Convenţia OUA din 1969 asupra problemelor refugiaţilor; 1 la u şir
de tratate latino-americane, cum ar fi inter alia Tratatul de drept penal internaţional de la
Montevideo din 1889, Acordul asupra extradării de la Caracas din 1911, Convenţia privind azilul
de la Havana din 1928, Convenţia asupra azilului politic de la Montevideo din 1933, 1 Convenţia
asupra azilului teritorial de la Caracas din 1954, Declaraţia de la Cartagena din 1954; la
instrumente europene cum ar fi CEDO din 4 noiembrie 1950 şi acquis communautaire în materie
de azil din cadrul Uniunii Europene.
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Astfel, Convenţia din 1951 a devenit prima reglementare internaţională vastă a acestei
instituţii, care a avut drept scop soluţionarea problemelor legate de protecţia drepturilor şi
libertăţilor acestei categorii de persoane. Această Convenţie a constituit o revizuire şi codificare
a acordurilor internaţionale existente în materia statutului refugiaţilor, la încheierea acesteia,
avîndu-se în vedere necesitatea solidarizării internaţionale pentru soluţionarea sarcinilor
deosebit de grele legate de dreptul de azil şi determinarea potenţialilor refugiaţi, precum şi în
scopul evitării tensiunilor dintre state, conform principiilor recunoscute de Organizaţia
Naţiunilor Unite.
3. Instrumente naţionale în materia dreptului refugiaţilor
În ţara noastră, primul pas spre soluţionarea problemelor menţionate, s-a înfăptuit prin
adoptarea Constituţiei la 27.07.1994, care a pus baza sistemului legislativ naţional, iar una
dintre cele mai importante reglementări, este cea conţinută de art. 1 al. 3):
Republica Moldova este un 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 sînt garantate.
Această prevedere, în cumul cu prevederile art. 4 şi 19 creează o bază de aplicare directă a
dispoziţiilor internaţionale de către executorul legislaţiei, în special de către instanţele de
judecată. Prin aceste norme constituţionale, se acordă străinilor şi apatrizilor, drepturi similare cu
cele ale cetăţenilor Republicii Moldova, desigur cu excepţia celor politice.
Puţin mai tîrziu, Republica Moldova a aderat la Convenţia din 1951, prin Legea nr. 677XV din 23.11.2001, fapt care a constituit inspiraţia legislativă a adoptării ulterioare a Legii
privind statutul refugiaţilor, lege – cadru ce reglementează statutul acestei categorii de persoane.
Astfel, dacă pînă la data ratificării Convenţiei din 1951, în Republica Moldova nu exista un
sistem de azil instituţionalizat, acest vid legislativ a fost acoperit prin activitatea Reprezentanţei
Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în Republica Moldova (în continuare
ICNUR). Pentru prima dată, acest act internaţional, oferă o definiţie generalizată a termenului de
„refugiat”. Astfel, art. 1 alin. 2) a statuat că se încadrează în această categorie, persoanele care, în
urma unor evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 şi a unor temeri justificate de a fi
persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau
datorită opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are, şi care nu poate, sau
datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări, sau care, neavînd nici o cetăţenie şi
găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de evenimente,
nu poate sau datorită acestei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă. ICNUR a oferit şi o serie de
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recomandări, în privinţa criteriilor de determinare a persoanelor, care se încadrează în noţiunea
de refugiat.
Contextul obiectiv naţional şi internaţional, a suscitat reglementarea problemelor legate
de statutul refugiaţilor. Acest fapt s-a datorat, în mod esenţial, existenţei unor conflicte interne şi
internaţionale, situaţiei economice neadecvate în care se află mai multe ţări, fapt care a generat
exoduri masive ale populaţiei, Republica Moldova devenind un stat de tranzit către ţările cu o
economie avansată. Astfel, după aderarea la Convenţia din 1951, la data de 25 iulie 2002,
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1286 cu privire la statutul refugiaţilor.
Această lege a fost abrogată ulterior prin adoptarea la 18 decembrie 2008 a Legii nr. 270 privind
azilul în Republica Moldova. Actul legislativ, în tangenţă cu alte legi şi acte normative, stabileşte
cadrul normativ în privinţa azilului, prin reglementarea formelor de protecţie a străinilor –
statutul de refugiat, solicitantul de azil, azilul politic, protecţia temporară. Legea enunţată a
influenţat nu numai sistemul de drept substanţial prin introducerea unei noi instituţii de drept, dar
şi alte instituţii de drept, printre care - procesul civil, prin apariţia unor noi raporturi juridice şi
prin apariţia de noi subiecţi de drept în cadrul diversităţii raporturilor juridice.
Prin aderarea la Convenţia din 1951 şi Protocolul din 1967 cu privire la statutul
refugiaţilor, aceste acte internaţionale au devenit obligatorii şi executorii pe teritoriul ţării, iar
conform art. 4 din Constituţie, în cazul în care legislaţia internă este incompatibilă cu prevederile
actelor internaţionale, acestea se vor aplica cu precădere.
Legislaţia naţională ce reglementează statutul refugiaţilor, a solicitanţilor de azil şi a
persoanelor ce beneficiază de protecţie temporară este bazată pe o serie de principii, spiritul
cărora necesită a fi luat în considerare la aprecierea unor situaţii juridice concrete: accesul în
teritoriu; nediscriminarea; neretunrarea; unitatea familiei; confidenţialitatea; protecţia minorilor;
şi integrarea socială, dar şi alte principii generale. Aceste principii se vor aprecia în cadrul
analizării compatibilităţii reglementărilor interne cu prevederile Convenţiei din 1951.
Ne vom referi la principalele acte normative incidente, ce reglementează materia
statutului refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil.
Constituţia Republicii Moldova, la art. 19 alin. 2) stipulează că, dreptul de azil se
acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte. Astfel, dreptul enunţat a dobîndit protecţie constituţională. Reieşind din
situaţia politică din Republica Moldova şi pentru a nu fi calificată ca ţară care nu-şi respectă
angajamentele internaţionale, statul a declarat că, pînă la restabilirea integrităţii teritoriale,
prevederile Convenţiei sînt aplicabile doar pe teritoriul controlat de autorităţile de la Chişinău.
De asemenea, în legătură cu aplicarea Convenţiei în corelaţie cu actele normative naţionale, ţara
noastră a formulat o serie de rezerve:
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- s-a rezervat dreptul ca prevederile Convenţiei conform cărora, refugiaţilor le este acordat
un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat de obicei străinilor, să nu fie
interpretate ca obligaţie de a oferi refugiaţilor un regim similar celui acordat cetăţenilor
statelor cu care Republica Moldova are încheiate tratate regionale vamale, economice,
politice şi de protecţie socială;
- un alt drept rezervat – de a considera prevederile art. 13 din Convenţie, potrivit cărora,
statele vor acorda fiecărui refugiat, un tratament cît mai favorabil posibil, şi în orice caz,
un tratament, care să nu fie mai puţin favorabil decît cel acordat, în aceleaşi împrejurări,
străinilor în general, în ce priveşte dobîndirea proprietăţilor mobiliare şi imobiliare,
precum şi de alte drepturi, care se referă la acestea, închirierea şi alte contracte privind
proprietatea mobiliară şi imobiliară, se vor considera nu ca obligaţii şi nu ca obligaţii;
- de asemenea, se consideră recomandări şi prevederile art. 17 ale Convenţiei referitoare la
profesiile salarizate exercitate de către refugiaţi;
- dispoziţiile art. 21 din Convenţie se interpretează în sensul că statul nu este obligat să
acorde refugiaţilor locuinţe, în măsura în care acest fapt nu este prevăzut de legea internă;
- prevederile Convenţiei referitoare la legislaţia muncii şi securităţii sociale, inserate în art.
24 al Convenţiei, se interpretează astefel, încît să nu contravină preverderilor
constituţionale şi legislaţiei naţionale privind dreptul la muncă şi la protecţie socială;
- concomitent, Republica Moldova şi-a rezervat dreptul de a stabili locul de reşedinţă
pentru anumiţi refugiaţi sau grupuri de refugiaţi, în interesul statului şi al societăţii.
În art. 1 al Legii enunţate, prin care s-a aderat la Convenţie au fost inserate şi alte rezerve,
astfel că în cazul aplicării dispoziţiilor Convenţiei, se va ţine cont de interpretările, declaraţiile şi
rezervele respective.
În altă ordine de idei, subliniem că în ţara noastră, Legea privind azilul a instituit
categorii de subiecţi de drept, definite prin formulările aferente:
a) solicitantul de azil – străinul care a depus o cerere de azil, nesoluţionată încă printr-o
decizie irevocabilă;
b) statut de refugiat – formă de protecţie, recunoscută de Republica Moldova, a străinului
sau apatridului, care întruneşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul
refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi în Protocolul privind statutul
refugiaţilor din 31 ianuarie 1967;
c) azil – instituţie juridică prin al cărei intermediu statul oferă străinului protecţie,
acordîndu-i statutul de refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil politic;
d) azil politic – protecţie excepţională acordată străinului de către Preşedintele R. Moldova;
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e) protecţie internaţională – asigurarea accesului egal la un proces echitabil şi eficient al
procedurii de azil, exercitarea drepturilor solicitanţilor de azil, refugiaţilor, beneficiarilor
de protecţie umanitară şi temporară în conformitate cu legislaţia naţională şi cu tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
f) protecţie umanitară – formă de protecţie, recunoscută de Republica Moldova, acordată
străinului sau apatridului din alte motive decît cele prevăzute de Convenţia de la Geneva
din 28 iulie 1951;
g) protecţie temporară – protecţie cu caracter excepţional menită să asigure, în cazul unui
aflux masiv şi spontan de persoane strămutate care nu se pot întoarce în ţara de origine,
protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, dacă există riscul ca sistemul de
azil să nu poată procesa acest aflux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa eficientă, în
interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie.
Subliniem necesitatea neconfundării noţiunii de „refugiat” în sensul Legii privind azilul,
cu termenul uzual de „refugiat din stînga Nistrului”, teritoriu care este, de jure, parte componentă
a Republicii Moldova.
Abilitat cu dreptul de a decide daca persoana este în drept să primească statut de refugiat
sau altă formă de protecţie acordată de către Republica Moldova este Direcţia refugiaţi a
Biroului migraţie şi azil (în continuare DR), subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne. În
urma activităţii sale, DR emite o decizie prin care se pronunţă asupra faptului dacă persoana
corespunde criteriilor înaintate de legislaţia Republicii Moldova şi poate să primească una din
formele de protecţie prevăzute. Reieşind din aceasta se poate conchide că, în cazul cînd persoana
nu este de acord cu decizia emisă de DR, ea poate să se adreseze în instanţa de judecată în
contencios administrativ, pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile considerate a fi lezate prin
aceasta decizie.
În diferite ţări sistemul azilului şi procedura de contestare a deciziilor organelor abilitate
cu dreptul de a decide ce formă de protecţie urmează de acordat străinului este diferită, fiind
implicate diverse structuri speciale create pentru aceasta.
În Republica Moldova, reieşind din faptul că numărul persoanelor care se adresează
pentru a le fi acordată o formă sau alta de protecţie este relativ mic, 1 şi reieşind din faptul că
Republica Moldova, declarîndu-se un stat de drept şi democratic, care protejează şi garantează
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, avînd ca act normativ de căpătîi Convenţia
Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cu Protocoalele
adiţionale, în care în art. 6 se prevede dreptul la un proces echitabil, s-a pornit pe o cale separată.
Legiuitorul a decis că nu este rentabil de a crea structuri diferenţiate, care să se ocupe cu
examinarea contestaţiilor privind procedura de acordare a azilului, precum şi a reieşit din faptul
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că deciziile emise de către DR sînt nişte acte normative emise de către un organ al administraţiei
publice, şi prin urmare instanţa de judecată poate să se pronunţe asupra lui în contencios
administrativ.1
În continuare von enumera actele normative naţionale şi internaţionale, care în mod direct
sau tangenţial reglementează materia solicitanţilor de azil/statutului refugiaţilor:
-

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;

-

Declaraţia universală a drepturilor omului (art. 14) din 10.12.1948, ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 217 din 28.07.1990;

-

Convenţia privind statutul refugiaţilor din 28.07.1951, ratificată prin Legea nr. 677 din
23.11.2001 şi Protocolul adiţional de la New York din 1967;

-

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din
04.11.1950, inclusiv Protocoalele adiţionale nr. 4, 7, 6 şi 12, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului R. Moldova nr. 1298 din 24.07.1997;

-

Convenţia europeană cu privire la cetăţenie din 06.11.1997, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 621 din 14.10.1999;

-

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (art. 13), ratificat prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217 din 28.07.1990;

-

Convenţia cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 408 din 12.12.1990;

-

Tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte (spre exemplu: Acordul dintre
Republica Moldova şi Republica Cehă din 07.08.2003 privind readmisia persoanelor la
frontierele de stat);

-

Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica
Moldova nr. 275 din 10.11.1994;

-

Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008;

-

Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.07.2010;

-

Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova nr. 274 din 27.12.2011;

-

Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002;

-

Codul Muncii al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 154 din 28.03.2003;

-

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din
30.05.2003;

-

Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;

-

Legea cu privire la ratificarea Convenţiei cu privire la statutul refugiaţilor nr. 677 din
23.11.2001;
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-

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului privind
acordarea azilului politic nr. 1506 din 31.10.2003;

-

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 626 din 28.06.2005 cu privire la actele de
identitate ale refugiaţilor;

-

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 15.12.2010 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc rambursabil
refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară;

-

alte acte naţionale, regionale şi internaţionale.
În contextul enunţat ţinem să subliniem faptul că procedura soluţionării cererii

solicitantului de azil, modalitatea de determinare şi acordare a protecţiei cît şi contestarea
deciziilor adoptate este o procedură specifică, care nu are elemente comune cu alte proceduri din
activitatea organelor de administraţie publică cunoscute.
În susţinerea opiniei prezentate, vom expune în mod succint procedura de determinare a
statutului care are loc în cadrul DR, procedura examinării contestaţiilor urmînd a fi expusă
ulterior.
După ce persoana este introdusă în procedura de determinare a statutului, se încep
verificările.1 Pe parcursul acestei proceduri se intervievează persoana, se determină condiţiile
care au forţat-o să solicite azil în Republica Moldova, care mai apoi se verifică prin examinarea
informaţiei din ţara de origine a solicitantului de azil (această informaţie se obţine prin mai multe
modalităţi: informaţii din reviste, declaraţii oficiale, rapoarte şi analize efectuate de diverse
organizaţii internaţionale etc.). Concomitent cu aceasta se examinează dacă persoana corespunde
criteriilor înaintate de către Convenţia din 1951 pentru obţinerea statutului de refugiat. În caz că
persoana nu corespunde acestor criterii, se analizează dacă ea cade sub incidenţa criteriilor
înaintate pentru acordarea protecţiei umanitare.
În cazul dacă persoana nu corespunde nici unor criterii, ea primeşte o decizie negativă,
prin care i se refuză acordarea oricărei protecţii din partea Republicii Moldova.
Efectuînd o privire generală asupra legii, se pot evidenţia următoarele elemente semnificative:
-

statutul de solicitant de azil începe din momentul depunerii cererii, de către străin, de
acordare a statutului de refugiat şi se încheie odată cu emiterea deciziei de recunoaştere a
calităţii de refugiat sau de respingere a cererii, caz în care statutul de solicitant de azil se
menţine pînă la epuizarea tuturor căilor ordinare de atac;

-

articolul 28 stipulează drepturile şi obligaţiile solicitantului de azil, inclusiv dreptul de a
nu fi returnat sau expulzat pînă la soluţionarea cererii sale de azil, precum şi de a şedea în
Republica Moldova pînă la expirarea unui termen de 15 zile de la data rămînerii
irevocabile a deciziei privind respingerea cererii;
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-

articolele 41-80 stipulează procedura de acordare a statutului de refugiat (inclusiv
garanţiile procedurale, procedura ordinară, procedura rapidă, procedura în cazul
persoanelor cu necesităţi speciale, procedura de reunificare a familiei, procedura de
soluţionare a noii cereri de acordare a unei forme de protecţie);

-

articolel 33-38 determină statutul, adică drepturile şi obligaţiile persoanelor care au
dobîndit statutul de refugiat, conform legii.
Concomitent, Legea stabileşte procedura de atacare a deciziei DR, precum şi condiţiile de

încetare a statutului de refugiat.
De asemenea, instanţele judecătoreşti, la soluţionarea litigiilor respective, ar putea lua în
considerare şi interpreta unele noţiuni şi texte normative, prin prisma actelor internaţionale cu
caracter de recomandare, cum ar fi: Poziţia Comună a statelor Membre ale Uniunii Europene din
04.03.1996 privind interpretarea unică a termenului de refugiat; Recomandările Comitetului de
Miniştri al Consiliului Europei referitoare la domeniul respectiv, cum ar fi: Recomandarea
privind azilul persoanelor aflate în pericol de persecuţie din 1967, Recomandarea privind
obţinerea de către refugiaţi a cetăţeniei ţării de reşedinţă din 1970, Declaraţia privind avizul
teritorial, Recomandarea privind conceptul ţării terţe sigure din 1997, Recomandarea privind
protecţia „de facto” a refugiaţilor, Recomandarea privind întoarcerea solicitanţilor de azil
respinşi etc. Concomitent, se vor lua în considerare explicaţiile Plenului Curţii Supreme de
Justiţie, oferite în cadrul următoarelor Hotărîri explicative:
-

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 2 din 30.01.1996 „Cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei R. Moldova”;

-

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19.06.2000 „Privind aplicarea în
practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale CEDO”;

-

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 10 din 30.10.2009 „Privind practica
aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii
contenciosului administrativ”.
De asemenea urmează a ţine cont de Recomandările adoptate de către Colegiul Civil,

comercial şi de contencios administrativ, a CSJ, întru asigurarea aplicării corecte şi uniforme a
normelor de drept material şi procedural, la examinarea pricinilor civile. În acest sens, referitor la
tema expusă, este relativă Recomandarea nr. 24 din 11 decembrie 2012, privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.155 din 05 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Codului
de Procedură Civilă al Republicii Moldova (M.O. nr 185 din 31 august 2012).
4. Clauze de includere, încetare, excludere şi anulare
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Conform cadrului juridic internaţional,1 dar şi naţional al Republicii Moldova,1 cazuri în
care raportul juridic între stat şi refugiat/solicitant apare, încetează sau nu poate exista, pot fi
prezentate după cum urmează:


Clauze de includere



Clauze de încetare



Clauze de excludere



Clauze de anulare

Clauze de includere
Clauzele de includere enunţă condiţiile în care o persoană dobîndeşte statutul de refugiat.
Conform art, 1A (1) al Convenţiei din 1951 sunt recunoscute persoanele ce au fost considerate
refugiaţi în baza instrumentelor internaţionale ce au precedat Convenţia din 1951, conform:
•

Aranjamentelor din 12.05.1926 şi din 20.06.1928;

•

Convenţiilor din 28.10.1933 şi din 10.02.1938 şi Protocolul din 14.09.1939;

•

Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi.
Definiţia generală dată de Convenţia din 1951, în art. 1A (2), aplică termenul de

“refugiat” oricărei persoane, care :
“În urma unor evenimente survenite înainte de 01.01.1951 şi unei temeri bine întemeiate
de a fi persecutat datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social
sau opiniei politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită
acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care, neavînd nici o cetăţenie
şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de
evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreste să se reîntoarcă.”
Articolul 17 alin. (1) al Legii privind azilul reflectă1 definiţia data de Convenţia din 1951.
Reiesind din acestea se cristalizează următorele componente, fiind legate de rasă, religie,
naţionalităte, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică:
•

Evenimente survenite înainte de 01.01.1951.
Data limită de 01 ianuarie 1951 a fost fixată potrivit dorinţei guvernelor, în momentul

elaborării Convenţiei, pentru a limita obligaţiile lor la situaţii ale refugiaţilor ce erau cunoscute
ca existente la vremea aceia sau la cele ce ar putea apărea ulterior dar cauzate de evenimentele ce
deja se produseseră.
După adoptarea Protocolului din 1967, această date şi-a perdut mult din semnificaţia
practică.
•

Temere bine întemeiată de a fi persecutat.
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Este determinată nu numai de prezenţa unei stări de spirit a solicitantului de azil ci si de
situaţia obiectivă pe care se bazează aceasta. Acest termen conţine atît un element subiectiv –
“temere”, cît şi un element obiectiv - “bine întemeiată”. Pentru determinarea existenţei unei
temeri bine întemeiate, trebuie luate în consideraţie ambele elemente.
Din art. 33 al Convenţiei din 1951 deducem că o ameninţare a vieţii sau a libertăţii pe
motive de rasă, religie, naţionalitate, opinie politică sau apartenenţa la un anumit grup social
constituie întotdeauna persecuţie. Alte violări grave ale drepturilor omului - din aceleaşi motive vor constitui, de asemenea, persecuţie.
•

Se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are.
Protecţia internaţională nu poate fi aplicată atîta timp cît o persoană se află sub jurisdicţia

teritorială a ţării sale de origine. Cetăţenia poate fi dovedită prin posesia unui pasaport naţional.
Dacă nu se poate de stabilit cetăţenia, statutul de refugiat trebuie de determinat similar cu situaţia
persoanelor apatride. La fel, temerea de persecuţie trebuie să fie în legătură cu ţara a cărei
cetăţenie o are solicitantul. Nu este nevoie ca temerea de persecuţie să se extindă pe întreg
teritoriul ţării, a cărei cetăţenie o are refugiatul. În cazul unei persoane cu mai multe cetăţenii,
expresia “ţară a cărei cetăţenie o are” vizează fiecare ţară a cărei cetăţean este solicitantul. Nu
va fi considerată ca lipsită de protecţia ţării a cărei cetăţenie o are orice persoană care, fără un
motiv valabil, bazat pe o temere bine întemeiată, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările a căror
cetăţenie o are.
•

Care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări.

 nu poate..
Stare de război, razboi civil, sau alte tulburări grave ce împiedică ţara să acorde protecţie
cetăţeanului său.
Ţara a refuzat să acorde protecţie cetăţeanului său (ţara a refuzat săi acorde solicitantului
servicii de eliberare a paşaportului naţional sau a prelungirii acestuia sau accesul pe
teritoriul naţional, ce în mod normal se acordă compatrioţilor săi).
 nu doreşte...
Sintagma “nu doreşte” se referă la refugiaţii care refuză să accepte protecţia ţării sale.
Această situaţie este explicată de fraza “datorită acestei temeri”. Acolo unde o persoană
doreşte protecţia ţării sale, o astfel de dorinţă va fi, în mod normal incompatibilă cu
afirmaţia că se află în afara ţării sale “datorită unei temeri bine întemeiate de a fi
persecutată”
•

Care, neavînd nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită
ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu
doreste să se reîntoarcă.
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Refugiatul apatrid nu poate, în mod evident, să solicite protecţia ţării în care avea, în mod
obişnuit reşedinţa. Mai mult ca atît, odată ce o persoană apatridă a părăsit ţara în care îşi avea
reşedinţa obişnuită, din motivele indicate în definiţie, aceasta este de obicei în imposibilitate de a
se reîntoarce. Un apatrid poate avea mai multe ţări în care a avut reşedinţă obişnuită. Definiţia nu
cere ca această persoană să satisfacă criteriile faţă de toate aceste ţări. Odată ce o persoană
apatridă a fost recunoscută ca fiind refugiat în raport cu “ţara în care îşi avea reşedinţa
obişnuită”, orice schimbare viitoare a ţării de reşedinţă obişnuită nu-i va afecta statutul de
refugiat.
Clauze de încetare
Clauzele de încetare enunţă condiţiile în care o persoană încetează de a mai fi refugiat.
Acestea au la baza considerentul că protecţia nu trebuie acordată acolo unde nu mai este necesara
sau nu se mai justifică. Clauzele de încetare enunţă condiţii negative şi sunt exhaustive – ele
trebuie interpretate restrictiv şi nici un alt motiv neputînd fi invocat, prin analogie, pentru a
justifica retragerea statutului de refugiat. Clauzele relevante se reflectă în art. 81 al Legii privind
azilul şi în art. 1C din Convenţia din 1951:
•

Persoana a redobîndit, voluntar, protecţia ţării sale de origine
 Un refugiat care s-a repus sub protecţia ţării de origine a demonstrat că nu mai
este în situaţia în care “nu poate, sau, datorita acestei temeri nu doreşte să solicite
protecţia ţării a cărei cetăţenie o are”.
 Presupune realizarea a trei cerinţe:
o Refugiatul trebuie să acţioneze de bunăvoie;
o Refugiatul trebuie să realizeze cu intenţie actul prin care s-a repus sub
protecţia ţării de origine;
o Refugiatul trebuie să obţină, în mod efectiv, astfel de protecţie.

•

Persoana a dobîndit sau redobîndit, în mod voluntar, cetăţenia pierdută sau o noua
cetăţenie (inclusiv şi cea a Republicii Moldova) şi se bucură de protecţia statului a cărei
cetăţean a devenit
 Clauza dată derivă din principiul că o persoană care se bucură de protecţia
naţională oferită de cetăţenie nu are nevoie de protecţia oferită de statutul de
refugiat.
 Ca şi în cazul precedent, dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei trebuie să fie făcută
cu intenţie, efectiv şi voluntar.
 Acordarea cetăţeniei prin efectul legii sau prin decret nu implică o redobîndire
voluntară, cu excepţia cînd această cetăţenie a fost acceptată în mod expres sau
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tacit. Adică o persoană nu încetează a fi refugiat prin simplu fapt că ar fi putut să
opteze pentru dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei.
•

Persoana şi-a restabilit în mod voluntar domiciliul în ţara pe care a părăsit-o.

•

Persoana a renunţat la statutul de refugiat.

•

În caz de deces, fapt care nu este menţionat în art. 81 al Legii privind azilul.

Clauze de excludere
În cazul clauzelor de excludere există o legătură între ideea de umanitate, echitate şi
conceptul de refugiat. În travaux preparatoire ale Convenţiei din 1951 determinăm două scopuri
pentru apariţia art. 1F (respectiv art. 18 din Legea privind azilul):
 Să protejeze statutul de refugiat (prin interdicţii) de abuzuri din partea persoanelor
ce nu-l merită datorită faptelor comise în trecut.
 Să se asigure că cei ce au comis crime grave în al doilea război mondial să nu
fugă de pedeapsa penală.
Clauzele de excludere presupun următoarele cazuri:
•

În cadrul Legii si Convenţiei statutul de refugiat nu poate fi acordat străinului care:
 A comis o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o infracţiune
împotriva umanităţii, aşa cum sînt definite în tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, precum şi în legislaţia penală a Republicii
Moldova.
În sensul dat, Legea şi Convenţia fac o referire în general la instrumentele internaţionale

elaborate pentru a prevedea dispoziţii cu privire la aceste crime. Numărul acestor instrumente
este considerabil, spre exemplu unele din cele mai pertinente sunt: Acordul de la Londra din
1945 si Statutul Tribunalului Militar Internaţional; Convenţia din 1948 pentru prevenirea si
pedepsirea crimei de genocid; Convenţia din 1968 asupra imprescriptibilităţii crimelor de război
şi crimelor împotriva umanităţii etc.
Important de menţionat că Legea face referinţă şi la legislaţia penală a Republicii
Moldova.
 A comis o crimă gravă de drept comun în afara Republicii Moldova, înainte
de a solicita azil ori a planificat, a facilitat sau a participat la săvîrşirea unor acte
de terorism, după cum sînt definite în tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
Scopul clauzei date este de a proteja populaţia RM de o persoană ce a comis crime
extrem de grave, inclusiv tangente terorismului. În acest caz – de crimă “extrem de gravă” - chiar
şi Convenţia în art. 33 (2) derogă de la principiul non-refoulment admiţînd expulzarea sau
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returnarea unui refugiat. Trebuie, totuşi, să se păstreze şansa unui refugiat care a comis o crimă
de drept comun de natură mai puţin gravă, ori a comis infracţiune cu caracter politic, unde
elementul politic al infracţiunii are o pondere mult mai mare decît caracterul său de drept comun.
În evaluarea crimei presupuse trebuie luaţi în consideraţie toţi factorii relevanţi – să se
ţină cont de circumstanţele agravante şi atenuante, în cazul dat spre exemplu dacă crima a fost
comisă pentru a putea fugi de persecuţie din statul de origine acesta va servi drept circumstanţă
atenuantă.
 A comis acte contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În esenţă această clauză se suprapune cu celelalte doua menţionate, astfel se intenţionează
acoperirea într-un mod general a actelor ce sunt împotriva scopurilor şi principiilor ONU care nu
ar putea fi acoperite în totalitate de celelalte două.
Aceste scopuri şi principii sunt stabilite în preambul precum şi în articolele 1 şi 2 ale
Cartei Naţiunilor Unite, din care se poate deduce că un individ, pentru a comite un act contrar
acestor principii, trebuie să fi fost la putere într-un stat parte şi să fi contribuit la încălcarea
acestor principii de către statul său.
Conform Convenţiei, pentru ca aceste clauze să fie aplicate, este suficient să se
stabilească faptul că exista “motive serioase să se considere” că unul din actele vizate de aceste
clauze a fost comis, ori „motive întemeiate” – conform art. 18 alin. (1) al Legii. Nu sunt cerute
dovezi formale că solicitantul a făcut obiectul unei urmăriri penale. Totuşi, ţinînd cont de
consecinţele grave pentru solicitant, interpretarea acestor clauze trebuie să fie restrictiva.
Convenţia mai conţine în art. 1D şi E două clauze de excludere, reflectate în art. 17 alin
(2) al Legii:
 Persoane ce beneficiază deja de protecţie sau asistenţă din partea Naţiunilor Unite.
Drept exemplu pot servi fosta Agenţie Naţiunilor Unite Pentru Reconstrucţia
Coreei (UNKPA) şi actuala Agenţie a Naţinuilor Unite de Ajutor şi Lucrări pentru
Refugiaţii Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA).
 Persoane considerate de autorităţile competente ale ţării unde acesta şi-a stabilit
reşedinţa ca avînd drepturi şi obligaţii legale de posesie a cetăţeniei acelei ţări.
În elaborarea acestei clauze de excludere, autorii Convenţiei s-au gîndit în special la
refugiaţii de origine germană sosiţi în RFG şi care au fost recunoscuţi ca avînd drepturi şi
obligaţii specifice cetăţeniei germane.

Clauze de anulare
Clauzele de anulare presupun circumstanţe conform cărora o persoană n-ar fi trebuit
niciodată să fie recunoscută ca refugiat. Acestea dau posibilitate statului să întrerupă raportul
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juridic de drept al azilului cu pretinsul refugiat în mod voluntar şi să considere protecţia de pînă
la aflarea circumstanţelor date ca inexistenţa.
Clauze de anulare apar:
•

Cînd statutul i s-a acordat în baza unor declaraţii false sau a unor date obţinute de el în
mod fraudulos.

•

Una din clauzele de excludere i s-ar fi putut aplica daca s-ar fi cunoscut toate faptele
pertinente (în Lege: după acordarea statutului de refugiat, străinul a săvîrşit una din
faptele specificate la art.18 ori s-a descoperit că a săvîrşit o asemenea faptă înainte de
rămînerea irevocabilă a deciziei prin care i s-a acordat acest statut).

•

Se dovedeşte că persoana are mai multe cetăţenii şi, fără un motiv real bine întemeiat, nu
a solicitat protecţia uneia dintre ţările al căror cetăţean este.

5. Procedura examinării pricinilor ce rezultă din aplicarea Legii privind azilul
Posibilitatea adresării în justiţie a solicitanţilor de azil care consideră că au fost lezaţi în
drepturi, prin faptul refuzului de a se acorda statutul de refugiat sau faptul retragerii sau anulării
statutului de refugiat, s-a constituit ca un deziderat, care şi-a găsit reflectare şi în legislaţia
privind azilul, la art. 84 alin. (2) al Legii privind azilul. Potrivit acestui text de lege, decizia DR,
poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile. Din
enunţarea acestui text de lege, coroborat cu faptul inexistenţei stipulării exprese a unei prevederi
care ar include posibilitatea contestării actului de retragere sau anulare a statutului de refugiat, a
apărut o legitimă întrebare – există sau nu posibilitatea contestării ultimelor două categorii de
acte, iar dacă da, care este procedura?
Reieşind din spiritul relativ novator al legislaţiei în domeniu, ţinînd cont de practica
judiciară constantă considerăm că posibilitatea adresării cu astfel de cereri, poate fi legal
justificată. Reieşind din prevederile art. 84 alin. (2) al Legii privind azilul, conţinutul căruia l-am
expus mai sus, coroborat cu principiile paralelizmului şi simetriei formelor de decizie, şi reieşind
din prevederile exprese ale art. 4 al. (3), organul care va dispune anularea sau retragerea
statutului de refugiat va fi, acelaşi organ care dispune acordarea acestui statut, adică DR, care
conform art. 4-5 din Lege, este autoritatea care soluţionează şi administrează problemele
solicitanţilor de azil, a refugiaţilor şi a beneficiarilor de protecţie umanitară. În mod concret,
decizia se va lua de către conducătorul DR, iar bazîndu-ne pe principiile enunţate, conchidem că
persoanele cărora li s-a retras sau anulat statutul de refugiat, prin decizia conducătorul DR şi
consideră ilegale aceste acte, dispun de dreptul contestării acestora în instanţa de contencios
administrativ. Pe lîngă argumentele expuse, în tăcerea legii speciale, această soluţie se motivează
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şi pe legea generală în materia contestării actelor emise de autorităţile publice – art. 1 al. 2) al
Legii contenciosului administrativ, care prevede posibilitatea adresării în instanţa de contencios
administrativ competentă, a persoanei care se consideră lezată printr-un act administrativ emis de
o autoritate publică sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.
Următorul aspect care necesită a fi elucidat, este legat de instituţia procedurii prealabile,
în contextul examinării cererilor de contestare a actelor de acordare, retragere şi anulare a
statutului de refugiat. Conform art. 16 alin. 2) din Legea contenciosului administrativ, acţiunea
poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ, în cazurile expres prevăzute de
lege, iar conform art. 32 din Legea cu privire la statutul de refugiat, cererea privind contestarea
deciziei directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi este susceptibilă de a fi contestată fără
respectarea procedurii prealabile. Deci, conchidem că, cazul instituit de art. 32 al Legii cu privire
la statutul de refugiat, se încadrează în una din situaţiile la care se referă art. 16 alin. 2) din Legea
contenciosului administrativ, în care adresarea în instanţa de contencios administrativ nu este
condiţionată de respectarea procedurii prealabile. În acelaşi context, reiterăm extinderea acestor
dispoziţii şi asupra deciziilor de retragere şi anulare a statutului de refugiat, din raţiunile enunţate
la alineatul precedent.
În practica judiciară, s-au depistat situaţii controversate, instanţa de judecată referindu-se
la respectarea procedurii prealabile de către reclamant. În aceste cazuri (spre exemplu: în
Hotărîrea pronunţată în dosarul 3r-1227/05, s-a menţionat în partea motivată că „la cererea
prealabilă, i s-a dat un răspuns negativ”; motivare similară în dosarul nr. 3r-1361/2005), instanţa
de judecată a calificat, considerăm că în mod eronat, cererile, sub formă de chestionar, prin care
solicitanţii de azil au cerut acordarea statutului de refugiat, conform art. 26 alin 2) din Legea cu
privire la statutul refugiaţilor1 cu cererea prealabilă prevăzută de art. 14 al Legii contenciosului
administrativ. Ultima categorie de cerere poate fi adresată, numai după emiterea actului
administrativ contestat sau după expirarea termenului de emitere, astfel că este subsecventă
cererii de contestare, însăşi a actului administrativ, or, după cum am menţionat, în litigiile
analizate, nu este necesară respectarea procedurii prealabile. Astfel, cererea prin care se solicită
acordarea statutului de refugiat şi altele, nu trebuie interpretate ca cereri prealabile, ci ca cereri
iniţiale adresate organului administrativ, în scopul emiterii unui act administrativ constitutiv de
drepturi. Concomitent, menţionăm că, instanţa de judecată nu trebuie să verifice respectarea
procedurii prealabile la primirea cererii de chemare în judecată, iar restituirea cererii de chemare
în judecată ce are ca obiect contestarea deciziilor la care ne-am referit, în baza art. 170 al. 1 lit. a)
CPC, este necesară a fi calificată ca soluţie ilegală, ce va atrage casarea încheierii de restituire, în
recurs, cu trimiterea cauzei la prima instanţă pentru examinarea în fond a pricinii.
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Conform art. 60 al. (2) şi (3) din Legea privind azilul, decizia privind cererea de azil va fi
motivată şi se va comunica solicitantului de îndată. În cazul cînd cererea de acordare a statutului
de refugiat sau a protecţiei umanitare se respinge, în decizie se va indica dreptul şi termenul în
care solicitantul de azil o poate ataca, precum şi obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii
Moldova la expirarea termenului de 15 zile1 de la data rămînerii irevocabile a deciziei privind
respingerea cererii.
În acest context menţionăm că referitor la termenul în care solicitantul poate ataca decizia
DR, vor fi aplicate prevederile stabilite în art. 17 din Legea contenciosului administrativ, prin
care se stabileşte că cererea prin care se solicită anularea deciziei urmează a fi înaintată în termen
de 30 de zile, care începe a curge de la data comunicării deciziei solicitantului.
Urmează a fi menţionat că solicitantul va fi în drept de a contesta decizia DR în termenul
enunţat chiar şi în cazul cînd în decizie nu va fi indicat termenul în care solicitantul de azil o
poate ataca. Acelaşi termen de 30 de zile va fi aplicat şi în cazul cînd în decizia DR va fi indicat
un termen mai mare, or termenul de 30 de zile este un termen legal de prescripţie şi conform art.
270 din Codul Civil al Republicii Moldova nu poate fi modificat la discreţia părţilor.
Altă regulă ce ţine de aplicarea termenului de prescripţie este că instanţa de judecată nu
este în drept de a refuza în primirea cererii de chemare în judecată sau de a o restitui pe motivul
omiterii termenului de prescripţiei.
Urmează de reţinut şi faptul că în cazul omiterii termenului de adresare în instanţa de
judecată din motive întemeiate, la cererea persoanei interesate, instanţa poate repune în termen
cererea depusă, conform art. 116 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova.
Subliniem faptul că instanţa nu este în drept de a se expune din oficiu în privinţa omiterii
sau repunerii în termenul de prescripţie, or, conform art. 271 din Codul Civil al Republicii
Moldova, acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului
de prescripţie numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia depusă pînă la
încheierea dezbaterilor în fond.
Reţinem că la cererea de chemare în judecată în mod obligatoriu urmează a fi anexată
decizia DR, iar prezentarea altor înscrisuri fiind lăsată la discreţia reclamantului. În calitate de
reclamant va fi solicitantul de azil, care nu este de acord cu decizia contestată, iar în calitate de
pîrît va fi DR.
Reieşind din faptul că, procedura examinării este cea de contencios administrativ,
reclamanţii sînt scutiţi, prin efectul legii, în baza art. 85 al. 1 lit. a) CPC de la plata taxei de stat,
atît pentru cererile de chemare în judecată cît şi pentru exercitarea căii de atac a recursului.
Reieşind din calitatea pîrîtului de organ central de specialitate, necesită a se ţine cont că pîrîtul,
la fel este scutit de plata taxei de stat, indiferent de calitatea sa procesuală, reieşind din
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modificările operate la art. 85 al. 1 lit. i) CPC, prin Legea nr. 154 din 21.07.2005. Astfel, în cazul
restituirii cererii pe motivul neachitării taxei de stat, încheierea va fi casabilă în recurs.
Este contradictorie practica judiciară naţională, în privinţa respectării prevederilor art. 5
al Legi cu privire la statutul refugiaţilor (abrogată) şi actualele art. 13 şi 61 alin (2) ale Legii
privind azilul. Astfel, din partea introductivă a hotărîrilor pronunţate pe cauzele respective şi din
procesele-verbale ale şedinţelor de judecată, rezultă faptul că aceste şedinţe sînt publice. Cu titlu
de exemplu menţionăm Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 iunie 2005 pronunţată în
dosarul nr. 3-1781/2005; Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 iunie 2005 pronunţată în
dosarul nr. 3-1482/05. Contrar caracterului public al şedinţelor în dosarele menţionate, în dosarul
nr. 3-1490, examinat de aceeaşi instanţă, în cadrul căruia hotărîrea a fost pronunţată la data de 23
iunie 2005, şedinţa de judecată a avut caracter secret. Reieşind din prevederile textului de lege
invocat, orice şedinţă, a oricărui organ competent, deci inclusiv şedinţele de judecată, trebuie să
poarte un caracter confidenţial, iar informaţia referitoare la solicitanţii de azil sau refugiaţi, poate
fi comunicată terţilor, doar cu acordul persoanelor vizate. La soluţionarea cererilor, pot fi
prezenţi, cu acordul solicitanţilor de azil sau a refugiaţilor, doar reprezentanţii legali şi
reprezentanţii Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Astfel, din esenţa acestor
dispoziţii, rezultă încadrarea informaţiei respective la informaţia cu caracter personal, calificată
conform art. 8 al Legii privind accesul la informaţie, astfel că conform art. 23 al. 3) al CPC, la
judecarea acestor cauze, instanţa de judecată, trebuie să dispună examinarea în şedinţă închisă a
acestora, prin încheiere motivată, confidenţialitatea informaţiei respective constituind o
circumstanţă care ar putea prejudicia interesele părţii în proces, în sensul art. 23 alin. 3) CPC.
Totodată, conţinutul prevederilor legislaţiei privind azilul nu

trebuie interpretate în mod

restrictiv, în privinţa persoanelor care ar putea participa la proces motivat pe faptul că se prevede
posibilitatea participării în proces doar a reprezentanţilor legali şi a reprezentanţilor Înaltului
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, deoarece conform art. 8 al Legii privind accesul
la informaţie, informaţia cu caracter personal poate fi divulgată, cu acordul persoanei la care se
referă. Astfel, coroborînd textele enunţate, se conchide posibilitatea participării în şedinţa de
judecată, cu acordul solicitantului de azil sau a refugiatului, a altor persoane, inclusiv a
reprezentantului convenţional.
De asemenea, la examinarea acestor pricini, se impune respectarea legislaţiei referitoare
la limba procesului, în caz de necesitate, conform art. 24 din CPC asigurîndu-se comunicarea
prin interpret, cu solicitantul de azil. Or, conform art. 400, al. (3), lit. c) al CPC al Republicii
Moldova judecarea pricinii cu încălcarea regulilor cu privire la limba procesului este temei
pentru casarea hotărîrii.
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Un subcapitol aparte este constituit din probaţiunea în cadrul proceselor judiciare ce
formează obiectul prezentului Titlu. Reieşind din prevederile art. 31 al Legii, solicitantul de azil
va prezenta elemente (va depune eforturi), care vor justifica temerile sale de a fi persecutat şi va
oferi informaţiile necesare pentru examinarea cererii. În acest context apare legitima întrebare –
este aceasta o excepţie de la regula instituită de art. 24 al. 3) din Legea contenciosului
administrativ, care prevede că sarcina probaţiunii la examinarea cauzei în contencios
administrativ, aparţine pîrîtului?

Credem că nu, din următoarele considerente. Instanţa de

contencios administrativ nu poate fi considerată „autoritate competentă în materie de azil”, iar
din formularea respectivă rezultă că legea se referă asupra organului, anume specializat pe
materia azilului, or, instanţa de contencios administrativ este autoritate judecătorească abilitată să
examineze diferite cauze, nefiind specializată pe cauzele cu privire la azil. Astfel, se poate
concluziona că, la examinarea cererilor de contestare a actelor administrative emise de DR,
sarcina probei va aparţine celei din urmă, dar nu reclamantului (solicitantului de azil), conform
regulii generale instituită de art. 24 din Legea contenciosului administrativ. Pîrîtul respectiv va
trebui să probeze faptul că actul emis este fondat atît în fapt, cît şi în drept (spre exemplu:
reclamantul nu a prezentat careva probe că este persecutat politic).
Reieşind din specificul acestor cauze, aşa cum am menţionat anterior la alt context, în
instanţa de judecată pot fi considerate ca fiind admisibile, atît probele directe, adică cele care se
referă nemijlocit la persoana în cauză, cît şi probele indirecte, adică cele care se referă la un grup
social, importantă fiind aprecierea corectă pe fond a acestor probe, iar dacă se constată
veridicitatea acestora, să se constate legătura de cauzalitate a probelor respective cu persoana
vizată (spre exemplu: dacă s-a constatat existenţa unei intoleranţe totale faţă de creştinii
ortodocşi într-o ţară musulmană, din sursele oferite de sistemul INTERNET, prezentate de
reclamant, în continuare va fi necesară dovedirea faptului că reclamantul face parte din religia
netolerată, adică din grupul social respectiv).
Judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ va dispune de următoarele
posibilităţi:
- respinge acţiunea ca nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de prescripţie.
După cum am menţionat anterior, instanţa va putea respinge acţiunea pe motivul omiterii
termenului de prescripţie numai la cererea pîrîtului. În cazul în care există motive temeinic
justificate, instanţa va dispune repunerea în termen. Spre exemplu, în practica judiciară, s-a
considerat temeinice, următoarele motive de repunere: faptul necunoaşterii limbii de stat, limbă
în care i s-a înmînat decizia de refuz în acordarea statutului de refugiat, decizia nu a fost tradusă ,
în textul deciziei nu a fost indicată calea de atac şi instanţa la care este susceptibilă examinarea
contestării (Dosarul nr. 3-1487/2005, soluţionat prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din
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20.06.2005). De asemenea subliniem faptul că în cazul respingerii acţiunii pe motivul omiterii
termenului de prescripţie, instanţa nu este în drept de a se expune asupra fondului cauzei;
- admite acţiunea şi anulează în tot sau în parte decizia contestată, cu obligarea organului
emitent la acordarea unei forme de protecţie, în cazul în care prin actul contestat s-a refuzat în
acordarea azilului; cu obligarea restabilirii statutului de refugiat, în cazul în care, prin actul
contestat statutul de refugiat a fost anulat etc. Sub acest aspect, este necesar de subliniat faptul că
instanţa judecătorească nu este organ administrativ şi nu se poate substitui DR, pentru a dispune
în mod direct acordarea unei forme de protecţie reclamantului, or, instanţa poate numai obliga
organul administrativ abilitat să acorde statutul respectiv reclamantului, în sensul recomandărilor
Curţii Supreme de Justiţie oferite în Hotărîrea Plenului nr. 27 din 24.12.2001”Cu privire la
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ”. Practica judiciară este consecventă la acest compartiment. Spre exemplu, prin
Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 iunie 2005, s-a dispus admiterea acţiunii înaintată de
A.S.O. împotriva Direcţiei Principale pentru Refugiaţi1, casarea deciziei nr. 029/04/SF din 16
ianuarie 2004 şi obligarea Direcţiei Principale pentru Refugiaţi de a acorda statut de refugiat
reclamantului. Nu suntem de acord cu soluţia de „casare a deciziei”, corectă fiind noţiunea de
„anulare a deciziei”, care este conformă cu dispoziţiile art. 25 ale Legii contenciosului
administrativ şi, în acelaşi timp, cu principiul conform căruia poate fi casată numai hotărîrea
judecătorească de către instanţa judecătorească superioară, dar nu o hotărîre a organului
administrativ de către o instanţă judecătorească.
În contextul alineatului precedent, ar mai apărea o problemă: care sînt limitele devolutive
ale examinării acţiunii în instanţa de contencios administrativ, în cazuri specifice – cînd
solicitantul de azil a invocat alt temei pentru acordarea statutului de refugiat faţă de cel invocat şi
cercetat în faţa DR (ex: în faţa instanţei invocă motive de persecuţie fondate pe divergenţe
religioase, iar la organul administrativ temeiul invocat şi cercetat a fost cel de persecuţii bazate
pe naţionalitate); sau în cazul în care în sprijinul aceluiaşi motiv, invocat la DR se anexează
probe suplimentare? Considerăm că, reieşind din acelaşi principiu, al imposibilităţii de
substituire a instanţei în locul organului administrativ, aplicabilitatea căruia rezidă în aceea că
instanţa este pusă în faţa pronunţării asupra unor cerinţe sau probe noi, care nu au fost precăutate
de organul administrativ, instanţa va proceda după cum urmează: dacă se invocă un alt motiv
pentru acordarea statutului de refugiat, acţiunea se va examina numai în raport cu motivul
invocat la DR; dacă se solicită administrarea unor probe noi, faţă de cele cercetate de către
organul administrativ, considerăm că acestea sînt impertinente cu raţiunile care au stat la
emiterea actului administrativ, deoarece aceste nu pot să combată sau să pună la îndoială
concluziile organului administrativ fiindcă nu le-a cercetat la momentul oportun, respectiv
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depăşesc cadrul relaţional raţiuni (circumstanţe) – act contestat, astfel că nu vor fi admise spre
examinare şi cercetare, conform art. 121 CPC, de către instanţa de judecată.
În pofida faptului că nu s-au depistat cazuri practice, în care reclamanţii ar fi solicitat şi
repararea prejudiciului cauzat, prin neacordarea ilegală, retragerea, anularea statutului de
refugiat, sau prin alte acte ce rezultă din aplicarea Legii privind azilul, reieşind din procedura
examinării acestor litigii se poate menţiona posibilitatea legală a existenţei acestor pretenţii.
Conform art.33 prim CPC în redacţia Legii nr.155 din 05 iulie 2012, judecătoriile
examinează şi soluţionează în fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede altfel. Articolele
6, 7, 8, 10 din Legea contenciosului administrativ sunt caduce încă din 17 noiembrie 2006 cînd
sa pus în aplicare LP 244-XVI din 21 iulie 2006 prin care s-au completat art.32 şi 33 CPC.
Deoarece din 1 decembrie 2012, aceste articole au un alt conţinut, prevederile Legii
contenciosului administrativ nu vor fi aplicabile. În consecinţă cererile ce ţin dreptul de azil vor
fi examinate de instanţa de judecată în procedura contenciosului administrativ cu adoptarea
hotărîrii, care va putea fi supusă căilor de atac – apel şi recurs în ordinea şi procedura stabilită de
CPC procedura dată urmează a fi respectată începînd cu 1 decembrie 2012.
În finalul acestui capitol, este necesar de menţionat că, depunerea unei cereri de revizuire
a hotărîrii prin care s-a respins cererea reclamantului privind contestarea deciziei DR, hotărîre
rămasă irevocabilă, nu constituie temei legal de suspendare a consecinţelor acestei hotărîri (ex.
returnarea străinului), însă reieşind din natura acestor consecinţe, „de lege ferenda”, considerăm
că ar fi necesară prevederea expresă a unei soluţii facilitare, sub acest aspect, spre exemplu:
examinarea prioritară şi cu precădere a acestor cereri. Concomitent, subliniem că, pe motivul
apariţiei unor circumstanţe noi, cererea de revizuire se va considera inadmisibilă, deoarece
străinul poate adresa o nouă cerere, în cazul apariţiei unor noi probe sau motive.
La capitolul aspectelor de drept material, se impune de reiterat faptul că, majoritatea
absolută a litigiilor ce rezultă din aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei privind
refugiaţii, au ca obiect contestarea deciziei de refuz în acordarea statutului de refugiat. Însă
reieşind din previziunea posibilităţii existenţiale a unor alte litigii, potenţialitatea lor rezultînd din
conţinutul material al Legii privind azilul, ne vom referi şi la aceste aspecte.
Astfel, calitatea (statutul de refugiat) va fi recunoscută persoanei străine, numai în cazul
în care corespunde criteriilor de determinare a acestei categorii de persoane, stabilite de legislaţia
naţională, la art. 17 al Legii privind azilul.
Reieşind din definiţia generală, oferită statutului de refugiat de Convenţia din 1951 şi
Protocolul adiţional din 1967, care a fost preluată de legiuitorul naţional în textul de lege
susmenţionat. În consecinţă, se va recunoaşte acest statut străinilor, care au temeri bine
întemeiate de a fi persecutaţi pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit
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grup social sau pentru opiniile sale politice, care se află în afara ţării a căror cetăţenie o au şi care
nu pot, sau în virtutea temerilor expuse, nu doresc să se pună sub protecţia acestei ţări, sau care
neavînd nici o cetăţenie şi aflîndu-se în afara ţării în care îşi au reşedinţa obişnuită, în virtutea
temerilor menţionate, nu pot sau no doresc să se întoarcă în ţara de origine.
Din definiţia expusă, se pot deduce circumstanţele care necesită a fi constatate de către
instanţa judecătorească, în cazul acţiunii de contestare a deciziei de refuz în acordarea statutului
de refugiat, care se reflectă în următoarele elemente:
a) străinul se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are, iar pentru apatrizi – în afara ţării în
care îşi are reşedinţa obişnuită;
b) invocă temeri bine întemeiate;
c) temerile se referă la o eventuală persecuţie;
d) temeiurile temerilor invocate se fundamentează pe motivele expres şi limitativ prevăzute;
e) cu toate că nu dovedesc o eventuală persecuţie, temerile dovedite şi motivate pe
temeiurile legal expuse, fundamentează dorinţa de a nu putea sau a nu dori să se pună sub
protecţia ţării a cărei cetăţean este, iar pentru apatrizi - să se întoarcă în ţara de origine.
În aprecierea întrunirii criteriilor de determinare a statutului de refugiat, s-ar recomanda,
inclusiv, luarea în considerare de către judecători, a criteriilor inserate în „Manualul referitor la
proceduri şi criterii de determinare a statutului de refugiat”, editat sub egida ONU de către
Reprezentanţa Chişinău a Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, reieşind din
faptul că această posibilitate a fost indirect instituţionalizată prin art. 5 al. 3), 10 al. 3), 13 al. 1),
14, 17 al. 1) din Legea privind statutul refugiaţilor. Recomandările respective, după natura lor, ar
putea fi asemuite prin analogie cu recomandările CM al CE, în privinţa aplicării CEDO.
În continuare, vom expune cîteva repere în contextul aprecierii sintagmelor legale. Astfel,
sintagma „se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are”, se referă la persoanele care au cetăţenie,
pentru a le distinge de apatrizi. Această condiţie constituie o regulă generală, neexistînd nici o
excepţie, deci, protecţia este inoperantă, atîta timp cît persoana se află sub jurisdicţia teritorială a
ţării sale de origine. În cazul în care o persoană invocă temerea de persecuţie în raport cu ţara de
a cărei cetăţenie dispune, instanţa va stabili faptul dacă această persoană deţine în mod efectiv
cetăţenia acestei ţări, iar pentru apatrizi, se va stabili faptul deţinerii anterioare a unei reşedinţe
obişnuite, în ţara de care sînt legate temerile de persecuţie. Din analiza practicii judiciare
naţionale, rezultă faptul că, majoritatea solicitanţilor de azil, statut deţinut de către persoanele
respective pînă la epuizarea căilor de atac, pretind a dispune de cetăţenia ţării de care se leagă
eventualele temeiuri de acordare a statutului de refugiat, însă la dosarele civile respective nu sînt
anexate dovezi referitoare la cetăţenia acestui stat.
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În cazul în care persoana dispune de cetăţenia mai multor ţări, noţiunea „ţară a cărei
cetăţenie o are”, se referă la fiecare dintre ţările a cărei cetăţenie o are. Nu va fi considerată ca
lipsită de protecţia ţării a cărei cetăţenie o are orice persoană care, fără careva motiv bazat pe o
temere justificată, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările a cărei cetăţenie o are. Această
stipulare are ca scop excluderea de beneficierea statutului de refugiat, toate persoanele care au
dublă sau multiplă cetăţenie şi care pot solicita cel puţin, protecţia uneia dintre ţările a cărei
cetăţenie o deţin. Cerinţa ca persoana să se afle în afara ţării sale pentru a fi considerată refugiat,
nu semnifică că aceasta trebuie să fi părăsit în mod necesar şi ilegal ţara sa, nici măcar că a
trebuit să o părăsească din cauza unei temeri bine întemeiate. Persoana vizată trebuie să fi
petrecut o anumită perioadă de timp în ţara în care se pretinde că ar fi susceptibil persecuţiei.
Concomitent, străinul poate deveni refugiat şi datorită evenimentelor care au avut loc în ţara sa
de origine, pe perioada absenţei din această ţară, ori ca rezultat a creării temerilor în urma
propriilor acţiuni. Determinarea faptului că, aceste acţiuni sînt suficiente pentru justificarea
temerilor de persecuţie, se efectuiază prin examinarea minuţioasă a circumstanţelor fiecărei
cauze în parte, luîndu-se în considerare dacă aceste acţiuni au ajuns la cunoştinţa organelor ţării
de origine precum şi modalitatea de apreciere a acestora de către organele respectivei ţări.
Elementul ce se referă la „temerile bine întemeiate”, necesită a fi interpretate ca fiind o
anumită stare psihologică a reclamantului, care trebuie să fie argumentată cu anumite probe
concludente şi veridice ce ar fi de natură să justifice aceste temeri. Existenţa temerilor justificate
se va analiza reieşind din declaraţiile reclamantului, răspunsurile oferite DR, care se confruntă cu
situaţia obiectivă ce rezultă din materialul probator. Temerea trebuie să se afle în legătură
condiţională cu ţara de origine, iar dacă nu se află în acest raport condiţional, rezultă că străinul
nu are nevoie de protecţie, fapt care va conduce la respingerea acţiunii. Cu titlu de exemplu în
dosarul nr. 3-1487/05, motivul invocat de reclamant – temerea că va fi înrolat în armată, în ţara
sa de origine Sudan, nu a fost apreciat ca un motiv de „temere bine justificată”, acţiunea fiind
respinsă, soluţia devenind irevocabilă prin Încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 28
decembrie 2005, prin care s-a dispus încetarea procedurii de recurs. Urmează de menţionat faptul
că instanţa de judecată nu poate să considere drept temere bine întemeiată pentru acordarea
statutului de refugiat persoanei în cazul cînd în ţara lui de origine au loc conflicte militare
(naţionale sau internaţionale), aceasta fiind expres prevăzut de către Convenţia din 1951 şi Legea
privind azilul. În caz că persoana invocă drept temei de imposibilitate de a se întoarce în ţara sa
de origine existenţa unor conflicte militare, instanţa poate să acorde protecţie umanitară,
deoarece în Legea privind azilul este expres prevăzută aceasta ca condiţie de acordare a
statutului de beneficiar de protecţie umanitară.
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Următorul element, necesar de a fi apreciat de instanţa de judecată este – susceptibilitatea
temerilor de a referi la o eventuală persecuţie. Menţionăm că nu este necesar de a se dovedi,
respectiv constata, faptul că reclamantul ar fi fost supus anterior persecuţiilor, ci numai iminenţa
sau eventualitatea intervenirii persecuţiilor în statul de origine sau statul a cărui cetăţean este, în
cazul refuzului acordării statutului de refugiat.
Prin prisma art. 33 al Convenţiei din 1951, se poate afirma că prin persecuţie se înţelege
o ameninţare a vieţii sau a libertăţii, pe motivele expuse la art. 17 din Legea privind azilul. Întruna din opiniile specialiştilor, a fost întîlnită o expunere mai cuprinzătoare a noţiunii de
„persecuţie”: acţiunea care este suficient de gravă prin ea însăşi, ori prin repetarea faptelor,
pentru a expune unor pericole reale viaţa, integritatea corporală sau libertatea solicitantului de
azil, ori pentru a-l împiedica în mod evident să trăiască în ţara de origine şi are la bază unul sau
mai multe din motivele expuse la art. 17 din Lege. Alte motive decît cele prevăzute de lege, vor
putea fi considerate ca susceptibile de a provoca persecuţia, numai dacă se constituie în violări
grave ale drepturilor omului, care se vor aprecia în dependenţă de circumstanţele concrete ale
cazului.
Într-o altă speţă, soluţionată prin Hotărîrea Curţii de Apel din 20 iunie 2005 pronunţată în
dosarul nr. 3-1484/05, menţinută prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 02 noiembrie 2005,
necătînd la faptul că reclamantul a dovedit că a fost membru al Partidului Democrat Islamic din
Sudan şi a părăsit acest partid, ale cărui idei nu le mai împărtăşeşte, încă din anul 1994, temerile
de o eventuală persecuţie sînt înlăturate prin existenţa la dosar a dovezii, conform căreia
reclamantul s-a întors în Sudan în anul 1999, fără a avea careva probleme cu autorităţile de
guvernămînt. Ne exprimăm unele rezerve în legătură cu această motivare, deoarece, astfel cum
am motivat mai sus, persecuţia trebuie să fie eventuală, dar nu deja existentă în privinţa
reclamantului, însă instanţele de judecată au motivat anume pe faptul că persecuţia nu a avut loc,
cu toate că reclamantul a vizitat ţara sa.
Într-o altă situaţie, depistată în dosarul 3-660/2005, reclamantul nu a invocat eventuala
persecuţie, dar a motivat prin aceea că nu a satisfăcut serviciul militar în ţara de origine – Siria,
iar autorităţile siriene au o atitudine ostilă faţă de cei care nu au satisfăcut serviciul militar. Prin
hotărîrea Curţii de Apel din 20 iunie 2005 acţiunea reclamantului a fost respinsă, pe motiv că nu
a fost constatată întrunirea elementelor prevăzute de art. 21 din Legea, abrogată, privind statutul
refugiaţilor (actualul art. 17 al Legii privind azilul).
Astfel, observăm că practica judiciară este, în general unitară la aprecierea legalităţii
deciziilor directorului DR de soluţionare a cererii privind acordarea statutului de refugiat. Pentru
consecvenţă enunţăm cîteva referiri la motivele expres prevăzute pentru conexiunea cu temerea
de persecuţie, şi anume la ultimele două, care ar provoca discuţii sub aspectul semnificaţiei lor.
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Astfel, apartenenţa la un grup social, se înţelege apartenenţa la un grup care are aceleaşi
obiceiuri, origini sau statut social. Apartenenţa la un grup social poate constitui motiv de
persecuţie, în cazul lipsei de încredere în loialitatea grupului faţă de guvern, al antecedentelor şi
activităţilor economice ale membrilor grupului, sau chiar şi în cazul în care, simpla existenţă a
grupului social este privită ca obstacol în calea exercitării politicii guvernamentale. Temerile
motivate pe „opiniile politice” constituie motiv de acordare a statutului de refugiat, numai dacă:
reclamantul dovedeşte că există riscul persecuţiei pentru opiniile politice ale sale, aceste opinii
nu sînt tolerate de autorităţi sau constau în critică la adresa autorităţilor. Opiniile politice ale unei
persoane care are o legătură mai extinsă cu publicul (ex. un scriitor),pot fi cunoscute într-o
măsură mai mare decît a celorlalte persoane, aspect care necesită a se lua în considerare la
formarea concluziei instanţei de judecată. Dacă reclamantul invocă faptul că a fost urmărit sau
pedepsit pentru opiniile sale politice, se impune stabilirea raportului de cauzalitate (chiar dacă
este ascuns de autorităţile din ţara de origine a reclamantului) dintre opiniile politice şi urmărirea
penală sau pedepsirea.
În cazul în care se constată unul din motivele prevăzute la art. 18 din Lege, acest fapt va
constitui temei de refuz în acordarea statutului de refugiat şi respectiv de respingere a acţiunii de
contestare a actului administrativ de refuz. Tot aici se includ şi membrii partidelor politice
incluse de către organizaţiile internaţionale în lista organizaţiilor teroriste, cu recomandarea de a
nu acorda azil acestor persoane din considerentul că ar crea pericol pentru securitatea naţională şi
internaţională.
În situaţiile în care solicitantul de azil nu întruneşte condiţiile pentru acordarea statutului
de refugiat, acesta va putea să solicite acordarea protecţiei sub alte forme prevăzute de legislaţie,
cu condiţia întrunirii temeiurilor legal stabilite. Astfel, dacă străinul întruneşte condiţiile
prevăzute la art. 19, nu se vor mai lua în considerare şi respectiv constata legătura de cauzalitate
a circumstanţelor prevăzute de acest text de lege, cu motivele prevăzute la art. 17 din Lege (rasă,
religie etc.). Deocamdată, practica judiciară este aproape inexistentă în privinţa litigiilor ce ar
avea alt obiect decît cel de contestare a deciziei de refuz în acordarea statutului de refugiat.
Totuşi, într-un exemplu, dosarul 3-2827/2005, s-a constatat că reclamantul M.A. a solicitat DPR
acordarea unei forme de protecţie. Prin Decizia directorului DPR nr. 037/04/NP din 10.05.04
cererea a fost respinsă. Instanţa de judecată, prin hotărîrea din 21 noiembrie 2005, a admis
acţiunea şi a casat decizia administrativă cu obligarea DPR la acordarea protecţiei umanitare faţă
de reclamant. S-a motivat că deşi nu întruneşte condiţiile acordării statutului de refugiat, le
întruneşte pe cele pentru acordarea protecţiei umanitare. În fapt, instanţa a motivat pe aceea că
reclamantul a trecut de la religia islamistă la creştinism, iar în cazul în care va reveni în ţara de
origine va fi forţat să revină la islamism, iar în caz contrar, este ameninţat cu moartea. Ne
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exprimăm rezervele în legătură cu admiterea integrală a acţiunii şi anularea integrală a deciziei
DPR, deoarece reieşind din pretenţiile reclamantului şi soluţia pronunţată cererea necesita a fi
admisă numai în parte. Or, din soluţia pronunţată rezultă că a fost anulată decizia directorului
DPR, inclusiv în privinţa neacordării statutului de refugiat, ceea ce este contrar motivării şi
soluţiei avute în vedere de către instanţa de judecată.
Protecţia pe care Republica Moldova o acordă străinilor în baza statutului de refugiat
avînd un caracter continuu, în unele circumstanţe, poate fi retrasă. Reieşind din consecinţele pe
care le produce retragerea acestui statut, este oportun de nuanţat unele aspecte ale acestei
instituţii.
Retragerea statutului de refugiat poate avea loc în circumstanţe şi condiţii expres
prevăzute de Legea privind azilul şi are la bază motivul că protecţia nu trebuie acordată
refugiatului acolo unde nu mai este necesară sau nu se mai justifică.
Conform art. 81 al Legii cu privire la statutul refugiaţilor, statutul de refugiat i se retrage
străinului care:
a) a redobîndit, în mod voluntar, cetăţenia pierdută sau a dobîndit o nouă cetăţenie şi se
bucură de protecţia ţării al cărei cetăţean a devenit;
b) a redobîndit, în mod voluntar, protecţia ţării sale de origine;
c) poate beneficia de protecţia ţării al cărei cetăţean este, deoarece motivele pentru care i
s-a acordat statutul de refugiat au încetat să existe;
d) nu are o cetăţenie şi se poate reîntoarce în ţara în care îşi avea domiciliul legal şi
obişnuit, deoarece motivele pentru care i s-a acordat statutul de refugiat au încetat să existe;
e) a obţinut cetăţenia Republicii Moldova;
f) şi-a restabilit domiciliul legal şi obişnuit, în mod voluntar, în ţara pe care a părăsit-o în
virtutea temerilor prevăzute pentru acordarea statutului de refugiat.
Condiţiile de retragere a statutului de refugiat sînt enumerate în mod exhaustiv de textul
de lege amintit mai sus. Concomitent, menţionăm că, dacă un refugiat nu mai doreşte să fie
considerat ca atare, indiferent din care motive, nu va mai fi nevoie să se continue statutul de
refugiat, dispunînd de posibilitatea depunerii unei cereri la DR pentru renunţarea la acest statut.
Nuanţăm unele din aceste temeiuri, în scopul comprehensibilităţii lor:
- a redobîndit, în mod voluntar, protecţia ţării sale de origine.
Acest temei de retragere a statutului de refugiat se referă la un refugiat ce posedă o
cetăţenie şi care rămîne în afara ţării a cărei cetăţenie o are. El a demonstrat că nu mai este în
situaţia în care “nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să solicite protecţia ţării a cărei
cetăţenie o are”.
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Dacă refugiatul nu acţionează în mod volitiv, el nu va înceta să fie refugiat. Dacă
primeşte un ordin de la o autoritate (de exemplu, din ţara sa de reşedinţă) să facă împotriva
dorinţei sale un gest ce poate fi interpretat ca o solicitare a protecţiei ţării a cărei cetăţenie o are,
el nu va înceta să fie un refugiat doar pentru simplul fapt că s-a supus unei astfel de instrucţiuni.
Pentru a determina dacă statutul de refugiat este pierdut în astfel de circumstanţe, trebuie făcută
distincţia între adevărata solicitare a protecţiei şi contactele ocazionale cu autorităţile ţării de
origine.
Un refugiat dacă cere protecţia autorităţilor ţării a cărei cetăţenie o are poate fi considerat
că s-a “repus” sub această protecţie numai cînd cererea i-a fost aprobată în mod efectiv. Cele mai
frecvente cazuri de “repunere sub protecţie” sînt cele în care refugiatul doreşte să se reîntoarcă în
ţara a cărei cetăţenie o are. El nu va înceta să fie refugiat numai pentru că a cerut să se repatrieze.
Pe de altă parte, obţinerea unui permis de intrare sau a unui paşaport naţional, în scopul
reîntoarcerii, vor fi considerate, în absenţa unor dovezi contrare, ca generînd pierderea statutului
de refugiat. O dată cu primirea voluntară a paşaportului naţional, în mod normal el încetează să
mai fie refugiat. Dacă ulterior, acesta renunţă la oricare din intenţiile de repunere în ţara sa, este
nevoie de o nouă determinare a statutului de refugiat.
- poate beneficia de protecţia ţării al cărei cetăţean este, deoarece motivele pentru care i
s-a acordat statutul de refugiat au încetat să existe.
Condiţia că motivele pentru care i s-a acordat statutul de refugiat au încetat să mai existe
se referă la schimbări fundamentale care au avut loc în ţara de origine şi care pot fi considerate
ca înlăturînd bazele temerii de persecuţie. O simplă schimbare – posibil tranzitorie – a faptelor
pe care se bazează temerea individuală a refugiatului, care nu impune schimbări majore ale
împrejurărilor, nu este suficientă pentru a face aplicabilă această clauză. În principiu. statutul
unui refugiat nu va fi subiectul unor revizuiri frecvente în detrimentul sensului său de securitate
care este, de fapt, scopul protecţiei acordat în baza statutului de refugiat.
-

nu are o cetăţenie şi se poate reîntoarce în ţara în care îşi avea domiciliul legal şi

obişnuit, deoarece motivele pentru care i s-a acordat statutul de refugiat au încetat să existe.
Această clauză tratează exclusiv cazul persoanelor apatride ce sunt în măsură să se
reîntoarcă în ţara în care aveau reşedinţa obişnuită. “Motivele pentru care i s-a acordat statutul de
refugiat au încetat să existe” trebuie interpretate în acelaşi fel ca în cadrul temeiului precedent şi
se referă la schimbări fundamentale care au avut loc în ţara de origine; ele pot fi considerate ca
înlăturînd bazele temerii de persecuţie. O simplă schimbare, posibil temporară, a motivelor pe
care se bazează temerea individuală a refugiatului, care nu impune schimbări majore ale
împrejurărilor, nu este suficientă pentru a face aplicabilă această clauză.
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Se poate conchide că, protecţia juridică a străinilor în R. Moldova, inclusiv prin
acordarea statutului de refugiat, constituie şi respectiv necesită a fi concepută, ca pe o formă de
realizare în fapt a instrumentelor internaţionale şi naţionale aplicabile în domeniu, iar eficacitatea
acestei realizări, inclusiv în cadrul instanţelor judecătoreşti, depinde de corectitudinea şi
minuţiozitatea examinării cauzelor deduse judecăţii, ce au ca obiect de soluţionare cauzele ce
rezidă din aplicarea legislaţiei în domeniu.
§ 24. Executarea obligaţiilor contractuale (V. Puică, T.Tabuncic)
1. Consideraţii generale privind executarea obligaţiilor
Contractul este principalul izvor ce dă naştere la drepturi şi obligaţii civile. Funcţia
contractului este indicată în art. 666 din Codul civil al Republicii Moldova (în continuare - Cc)1,
conform căruia contratul stabileşte, modifică sau stinge raporturi juridice. Art.667 din Cc
consfinţeşte principiul libertăţii contractuale. Astfel, participanţii la circuitul civil, persoanele
fizice ori juridice, sunt libere să încheie orice tip de contract şi să stabilească conţinutul lor, cu
condiţia respectării normelor imperative ale dreptului, ordinii publice şi bunelor moravuri
(art.220 alin.2 Cc). Tot în baza acestui principiu, părţile contractante sunt libere de a alege să
încheie orice fel de contract, atât reglementat de lege (contracte numite), cât şi contracte ce nu
sunt reglementate de lege (contractele nenumite), precum şi contracte complexe.
Realizarea principiului libertăţii contractuale este garantat prin prisma reglementărilor
Codului civil care sancţionează cu nulitate actele juridice încheiate în anumite împrejurări în care
libertatea exprimării voinţei este lezată. Astfel, sunt lovite de nulitate actele încheiate prin eroare
(art.227 Cc), dol (art.228 Cc), violenţă (art.229 Cc), leziune (art.230 Cc), înţelegerea dolosivă
dintre reprezentantul unei părţi cu cealaltă parte (art.231 Cc). În virtutea principiului forţei
obligatorii al contractului (art.668 Cc) orice contract încheiat legal între părţi urmează să fie
executat în strictă conformitate cu clauzele contractului. Părţile nu se pot sustrage prin voinţa lor
unilaterală de la executarea obligaţiilor contractuale, fiind obligate să execute obligaţia asumată
în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi momentul stabilit (art.572 Cc).
În cazul când una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile asumate, cealaltă parte este
îndreptăţită: a) să invoce excepţia de neexecutare (art.705 Cc); b) să ceară rezoluţiunea, rezilierea
ori revocarea contractului în condiţiile prevăzute la art.733-748 Cc sau c) să ceară executarea
forţată a obligaţiei asumate.
Prin rezoluţiunea contractului se înţelege desfiinţarea retroactivă a contractului
sinalagmatic cu executare imediată şi repunerea părţilor în situaţia existentă anterior încheierii
lui. Pentru a opera rezoluţiunea contractului este necesar ca una dintre părţi să nu-şi execute
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culpabil obligaţiile asumate. Nu orice neexecutare a obligaţiilor constituie temei pentru invocarea
rezoluţiunii, ci numai dacă există o neexecutare esenţială din parte celeilalte părţi. La
determinarea neexecutării esenţiale urmează să se ţină cont de prevederile art.735 Cc. Pot fi
rezoluţionate asemenea contracte precum vânzarea-cumpărarea, donaţia, înstrăinarea bunului cu
condiţia întreţinerii pe viaţă, împrumutul şi altele.
Prin reziliere se înţelege acea sancţiune juridică care intervine în cazul neexecutării unui
contract cu executare succesivă şi constă în încetarea efectelor contractului pentru viitor. Aceasta
înseamnă că prestaţiile efectuate anterior de către părţi nu se restituie, părţile fiind eliberate doar
de obligaţia de a presta pe viitor. La aplicarea rezilierii urmează să se tină cont de prevederile
art.747-748 Cc. Pot fi reziliate asemenea contracte precum renta, comodatul, locaţiunea, arenda,
antrepriza, prestarea serviciilor.
Prin revocare se înţelege desfiinţarea de către consumator a contractului încheiat cu un
întreprinzător în cazul în care îi revine un asemenea drept conform legii. Condiţiile şi procedura
revocării sunt reglementate la art.749-752 Cc. Este de menţionat că termenul revocare este folosit
uneori de Codul civil pentru a desemna o rezoluţiune sau reziliere a manifestării de voinţă într-un
contract unilateral. De exemplu, în cazul contractului de donaţie, când donatarul, conform art.
834 alin. 3 şi 835 Cc, poate revoca donaţia şi al contractului de mandat, conform art. 1050 Cc,
mandantul poate revoca mandatul1
Nu trebuie de confundat desfiinţarea contractului prin reziliere, rezoluţiune şi revocare cu
nulitatea acestuia. Nulitatea contractului operează datorită unor cauze anterioare sau
concomitente cu momentul încheierii lui şi se bazează pe premisa că un contract nu a fost valabil
încheiat. Cauzele rezoluţiunii, rezilierii sau revocării sunt întotdeauna posterioare încheierii
contractului şi operează în privinţa contractelor sinalagmatice valabil încheiate, dar care, în baza
legii ori prin acordul părţilor, este desfiinţat. Nulitatea contractului, în funcţie de natura lui,
conform art.219 alin. 1 Cc, poate avea efect retroactiv, precum rezoluţiune, sau poate opera
numai pentru viitor, precum rezilierea.
În continuare ne propunem scopul de a analiza regimul juridic al acţiunii oblice şi acţiunii
pauliene pentru a stabili în ce măsură acestea dau posibilitate creditorului să-şi satisfacă creanţele
sale, astfel contribuind in mod indirect la executarea obligaţiilor.
1.1 Acţiunea oblică ca mijloc de protecţie a dreptului la executarea obligaţiilor
Raportul juridic contractual este menit să producă efecte juridice. Astfel, în temeiul
acestuia creditorul are dreptul de a obţine de la debitor îndeplinirea exactă a obligaţiei asumate.
Debitorul la rândul său este ţinut să-şi execute obligaţia asumată în modul corespunzător.
Condiţiile cărora trebuie să corespundă executarea obligaţiilor sunt determinate de lege sau
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contract. Această cerinţă rezultă din art.9 Cc, care obligă părţile să-şi execute obligaţiile cu bunăcredinţă, în concordanţă cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi bunele moravuri. Astfel, în
cazul în care obligaţia se naşte din contract, ea va fi pasibilă de executare dacă nu va contraveni
atât contractului din care a luat naştere, cât şi prevederilor imperative ale legii, ordinii publice şi
bunelor moravuri. În virtutea principiului relativităţii contractului care produce afecte numai
între părţi, debitorul este ţinut să execute obligaţia contractuală. Astfel, în cazul în care debitorul
nu-şi execută obligaţia asumată, creditorul este în drept să se adreseze acestuia solicitând
executarea. Deci, creditorul are la dispoziţie o acţiune directă prin care poate obliga debitorul să
execute obligaţia. În vederea lărgirii spectrului de mecanisme prin care creditorul să-şi poată
proteja dreptul la executarea creanţei, legiuitorul pune la dispoziţia acestuia şi o acţiune
indirectă, cunoscută sub denumirea de acţiune oblică.
Noţiunea acţiunii oblice. Conform art.599 Cc creditorul a cărui creanţă este certă,
lichidă şi exigibilă poate, în numele debitorului său, exercita drepturile şi acţiunile acestuia în
cazul în care debitorul, în dauna creditorului, refuză sau omite să le exercite. Acţiunea oblică este
definită ca acel mijloc prin care creditorul exercită drepturile şi acţiunile debitorului său atunci
când acesta refuză sau omite să şi le exercite1. Reglementarea juridică a acţiunii oblice se conţine
la art.599-601 Cc. Această acţiune mai este numită şi acţiune indirectă sau subrogatorie, pentru
că este exercitată de către creditor în locul debitorului său, dar are acelaşi rezultat ca şi cum ar fi
fost exercitată de debitor. Astfel, dacă debitorul are dreptul să intenteze o acţiune în revendicarea
unui bun sau pentru plata unei creanţe, dar neglijează să-şi exercite dreptul, atunci pe calea
acţiunii oblice o va face creditorul, în numele debitorului, deci indirect.
Domeniu de aplicare. Pe calea acţiunii oblice creditorul poate exercita, în general, toate
drepturile şi acţiunile ce fac parte din patrimoniul debitorului, cum ar fi de exemplu: acţiunea în
plata unei creanţe, acţiunea în anularea unui act juridic, acţiunea în repararea unui prejudiciu
cauzat printr-o faptă ilicită, acţiunea în recunoaşterea unui drept de uzufruct, servitute sau
superficie, acţiunea în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare pentru neplata preţului,
etc. Ca excepţie de la această regulă, nu pot fi exercitate pe calea acţiunii oblice drepturile care în
baza lege sau a naturii lor, sunt considerate ca fiind exclusiv personale ale debitorului. În
această categorie intră:
a) drepturile personale nepatrimoniale, cum ar fi: acţiunile de stare civilă, stabilirea
filiaţiei, drepturile părinteşti, etc.
b) drepturile patrimoniale a căror exercitare necesută o apreciere subiectivă din partea
titularului lor, întemeiată pe raţiuni de ordin moral, cum ar fi de exemplu, acţiunea în revocarea
unei donaţii pentru ingratitudine, renunţarea la o succesiune, optiunea succesorala etc. In
doctrina s-a căutat un criteriu pentru a putea stabili daca o acţiune patrimonială poate fi sau nu
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exercitata de creditori in locul debitorului când fundamentul dreptului respectiv are valenţe
morale. In acest sens s-a propus, de exemplu, ca in ipoteza in care fundamentul dreptului este
,,pur moral” creditorii nu pot acţiona. Dimpotrivă, daca fundamentul dreptului este ,,pur
pecuniar” poate fi intentata si acţiunea ob1ica. In sfârşit în cazul dreptului care are la baza atât un
interes pecuniar cat si un interes moral, trebuie luat in considerare elementul dominant1.
c) drepturile ce au un caracter incesibile: dreptul la pensie de întreţinere, dreptul de uz,
dreptul de abitaţie.
De asemenea, creditorul nu este în drept să se substituie debitorului în administrarea
patrimoniului acestuia şi nici nu are dreptul să încheie acte de dispoziţie, deoarece o astfel de
imixtiune a creditorului ar lipsi debitorul de libertatea de acţiune, punîndu-l într-o situaţie
asemănătoare cu cea a incapabilului.
Astfel, creditorii pot exercita toate drepturile patrimoniale ale debitorului lor, în afară de
situaţiile cînd din lege sau din natura dreptului rezultă că el nu poate fi exercitat exclusiv de către
debitor. Între drepturile şi acţiunile pe care creditorii le pot exercita pot fi: acţiunea în
recunoaşterea unui drept de uzufruct, servitute sau superficie, acţiunea în plata unei creanţe,
acţiunea în partaj, acţiunea în anularea unui act juridic, acţiunea în repararea unui prejudiciu
cauzat debitorului de către o altă persoană printr-o faptă ilicită, acţiunea în rezoluţiunea unui
contract de vînzare-cumpărare pentru neplata preţului etc. De asemenea, creditorii pot să uzeze
de toate căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva unor hotărîri judecătoreşti defavorabile
debitorului, dacă debitorul nu le-a exercitat şi nu a renunţat la ele.1
Acţiunea de partaj poate fi intentată pe calea acţiunii oblice, cu motivarea că „acţiunea de
ieşire din indiviziune nu este exclusiv personală a debitorului, deoarece prin drepturi cu caracter
exclusiv personal se înţeleg acele drepturi a căror exercitare implică o apreciere subiectivă din
partea titularului lor, ceea ce nu este cazul cu privire la acţiunea de partaj care aparţine tuturor
coindivizarilor, fără ca nici unul dintre ei să nu se poată opune unei asemenea acţiuni”.1
Conditiile de exercitare a actiunii oblice, conform art. 599 Cc, sunt urmatoarele:
1. Creanţa creditorului trebuie să fie:
- certă, adică fermă, existenţa ei să nu dea naştere la discuţii;
- lichidă, adică să aibă cuantumul determinat;
- exigibilă, adică ajunsă la scadenţă.
Se susţine că creanta trebuie să fie ajunsă la termen, deoarece acţiunea oblică reprezintă o
imixtiune în afacerile debitorului.1 Ar fi neraţional să se permită creditorului să aducă în
patrimoniul debitorului valori fără o utilitate actuală, astfel că un creditor al cărui drept este încă
eventual sau suspendat de un termen sau condiţie, nu poate fi autorizat să acţioneze în numele
debitorului său.
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Inexigibilitatea creanţei ar putea avea semnificaţia lipsei de interes a creditorului, iar
pentru intentarea oricărei acţiuni, se cere un interes legitim şi actual al titularului. Nu interesează
aici data creantei, astfel că, pentru exercitarea acţiunii oblice nu se cere ca dreptul de creanţa al
creditorului să fie anterior celui pe care îl exercită, pentru că gajul general al creditorilor
chirografari se întinde asupra tututor bunurilor, prezente şi viitoare, deci şi asupra celor intrate în
patrimoniul debitorului după naşterea creanţei sale.
2. Debitorul trebuie să fie inactiv, adică să refuze sau să omită exercitarea drepturilor sau
acţiunilor sale, deoarece numai astfel se justifica imixtiunea creditorului în afacerile debitorului
sau. Nu interesează motivele refuzului sau omisiunii (neglijenţei) execitării drepturilor sau
acţiunilor de către debitor, deoarece acţiunea oblică este instituită în interesul creditorului, ca
mijloc de protecţie a dreptului la executarea obligaţiei în temeiul dreptului său de gaj general.
Unica cerinţă de examinat este conduita obiectivă a inactivităţii debitorului. Dacă debitorul a
cărui inactivitate justificase intervenţia creditorului îşi schimbă atitudinea, atunci el poate prelua
acţiunea pornită de creditor, iar creditorul poate rămîne în proces, alături de debitor, pentru a-şi
apăra propriile sale interese. Creditorul nu este îndreptăţit să exercite acţiunea oblică în cazul în
care debitorul îşi exercită el însuşi drepturile şi acţiunile sale. În acest caz creditorul n-ar putea
decat sa intervina in proces pentru a se asigura ca debitorul se va apara corect.S-a pus întrebarea
dacă acţiunea oblică va fi admisă doar în limita creanţei pe care o are creditorul reclamant asupra
debitorului. Răspunsul unanim este că întinderea dreptului pe care-l are creditorul asupra
debitorului este indiferentă, astfel ca acţiunea va fi admisa nu doar în limita creanţei.1
3. Creditorul trebuie să aibă un interes serios şi legitim. Această condiţie fiind impusă de
art.598 Cc pentru luarea oricărei măsuri de conservare a patrimoniului debitorului, inclusiv şi
pentru exercitarea acţiunii oblice.Acest interes al creditorului exista ori de cate ori debitorul este
inactiv, fie datorita relei credinţe, fie datorita simplei neglijente a acestuia, expunând creditorul
unei iminente insolvabilităţi a debitorului. Inactivitatea debitorului trebuie să fie doar
prejudiciabilă, adică să poată produce creditorului un prejudiciu. Prejudiciul este doar virtual,
posibil, dar nu efectiv. Daca debitorul nu acţionează pe cel care ii cauzează un prejudiciu, daca el
nu exercita dreptul la acţiune in termenul de prescripţie, existând riscul pierderii dreptului la
acţiune, aceasta nu înseamnă ca prejudiciul s-a produs efectiv ci doar ca exista posibilitatea
producerii lui in viitor.
Deci, acţiunea oblică poate fi intentată doar în cazul în care sunt întrunite toate condiţiile
prevăzute de art.599 Cc, inclusiv şi cerinţa ca creanţa să fie lichidă şi exigibilă. Ca excepţie,
alin.3 al art.599 Cc, permite ca acţiunea oblică să fie intentată chiar şi în cazul în care creanţa nu
este lichidă şi exigibilă, dar care va dobândi aceste caractere cel târziu la momentul examinării.
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Efectele acţiunii oblice. Creditorul exercită acţiunea oblică în locul şi în numele
debitorului, ceea ce produce următoarele efecte:
a) Pâratul actionat in justitie, poate opune creditorului reclamant, toate excepţiile
opozabile propriului creditor (art.600 Cc). O asemenea consecinţă este firească în privinţa
excepţiilor care au o cauză anterioară intentării acţiunii.
În privinţa excepţiilor întemeiate pe o cauză ulterioară chemării în judecată a debitorului,
cum este cazul tranzacţiei intervenită între debitor şi terţ. Acţiunea oblică nu-l poate împiedica
pe debitor să-şi exercite el însuşi drepturile sale, încheind acte juridice opozabile creditorului, în
măsura în care nu pot fi calificate frauduloase. Prin urmare, tranzacţia ulterioară încheiată între
debitor şi terţ, va fi opozabilă creditorului. Dacă o asemenea convenţie se va dovedi frauduloasă,
adică încheiată cu scopul diminuării patrimoniului astfel încât să se micşoreze posibilităţile
creditorului de a-şi realiza creanţa, va putea fi atacată pe calea acţiunii pauliene.
b) Hotărârea prin care este admisa acţiunea oblica profita tuturor creditorilor. Astfel,
conform art. 601 Cc, toate bunurile obţinute în baza acţiunii oblice intră în patrimoniul
debitorului şi beneficiază toţi creditorii acestuia şi nu doar creditorului reclamant, mai diligent,
cel care s-a substituit drepturilor debitorului, intentând acţiunea.
c) Hotărârea pronunţată în acţiunea oblică va fi opozabilă debitorului numai dacă a fost
introdus în proces. De principiu, nu se cere introducerea în cauza a debitorului. Însă hotărîrea
respectivă se va bucura de autoritatea lucrului judecat faţă de debitor numai dacă acesta a figurat
în proces. Prezenţa creditorului în proces, chiar dacă este explicată de substituirea debitorului, nu
poate extinde efectele hotărîrii judecătoreşti asupra debitorului neintrodus în cauză. Creditorul
are în proces un interes propriu, iar hotărârea judecătorească pronunţată are, ca oricare altă
hotărâre, efecte relative, privind doar persoanele care au figurat ca participanţi. Introducerea în
cauză a debitorului este şi pentru a evita un abuz de drept din partea creditorului care ar
manifesta un exces de zel.
Concluzia. În cazul intentării acţiunei oblice instanţa de judecată urmează să constate
dacă sunt îndeplinite atît condiţiile de admisibilitate ale intentării acesteia cît şi cele de fond
pentru admiterea acţiunii. În ceea ce priveşte legitimarea reclamantului de a intenta acţiunea
oblică, instanţa va porni de la prevederile art. 599 Cc, urmînd să constate:
- existenţa unui raport obligaţional între reclamant şi persoana în locul căreia se exercită
acţiunea care se constată prin existenţa unui contract (de exemplu, contractul de furnizare a
energiei termice în temeiul căruia reclamantul a livrat debitorului agent termic pentru încălzirea
locuinţei şi prepararea apei calde menajere, iar acesta s-a obligat de a achita la timp plata pentru
serviciile prestate locatarilor blocului);
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- dacă creanţa creditorului este certă, lichidă şi exigibilă. În vederea constatării acestor
circumstanţe este utilă atragerea în proces a debitorului care urmează să depună mărturii în
vederea constatării, de exemplu a existenţa datoriei pe care o are faţă de creditor. Debitorul este
în imposibilitatea de a plăti sumele datorate reclamantului, în primul rând datorită lipsei de
disponibil bănesc, iar în al doilea rând datorită faptului că a manifestat pasivitate în ceea ce
priveşte recuperarea creanţelor pe care le are faţă de proprietarii de apartamente. Acesta va servi
temei şi pentru justificarea unui interes serios şi legitim pentru ca în numele debitorului său să
cheme în judecată ca pârât membrul asociaţiei care cu toate că a beneficiat de serviciile asociaţiei
nu a achitat serviciile locativ-comunale;
- că reclamantului dovedeşte existenţa unui interes serios şi legitim pentru intentarea
acţiunii, condiţie cerută de art. 598 Cc. Un asemenea interes este prezent în cazul în care
inactivitatea debitorului este de natură să ameninţe patrimoniul acestuia de insolvabilitate sau de
agravarea situaţiei de insolvabilitate în care se găseşte. În condiţiile în care principala şi, de
regulă, unica sursă de venit a asociaţiei este formată din plăţile lunare ce urmează să fie achitate
pentru serviciile locativ-comunale de către membrii asociaţiei în baza bonurilor lunare eliberate
de către gestionar. Refuzul debitorului de a-l acţiona pe membrul rău-plătitor duce la adâncirea
imposibilităţii de plată faţă de furnizorul de utilităţi;
- inactivitatea debitorului, adică refuzul sau omisiunea intentării acţiunii pe care a poate
formula împotriva debitorului său. Cauza neintentării acţiunii de către debitor nu are relevanţă,
deoarece singura cerinţă de examinat este condiţia obiectivă a inacţiunii debitorului. Astfel se
poate întâmpla ca debitorul să refuze de a acţiona în judecată, apelând la ajutorul creditorului
care dispune atât de posibilităţi financiare, cât şi de jurişti care să susţină procesele în instanţă de
judecată;
- natura juridică a drepturilor şi acţiunilor a căror protejare juridică se urmăreşte. Conform
art. 599 alin.2 Cc, creditorul nu poate exercita drepturile şi acţiunile care sunt exclusiv personale
ale debitorului. Creditorul nu se poate subroga în exerciţiul tuturor drepturilor şi acţiunilor
debitorului său decât în privinţa acelora care au un conţinut patrimonial şi o prevedere legală nu
interzice executarea lor.
In ceea ce priveşte fondul cererii, instanţa de judecată urmează să constate existenţa
datoriilor din partea pîrîtului.
1.2 Acţiunea pauliană (revocatorie) ca mijloc de apărare a drepturilor creditorului
chirografar
Definiţie. Acţiunea pauliană este acea acţiune prin care creditorul poate solicita revocarea
sau desfiinţarea juridică a actelor încheiate de debitor în frauda drepturilor sale. Acţiunea
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pauliană îşi găseşte originea în dreptul roman, purtând denumirea creatorul său - pretorul
Paulus1.
Natura juridică. Acţiunea pauliană este o expresie a dreptului de gaj general al
creditorilor chirografari, care are rolul de a împiedica pericolul la care este supus patrimoniul
debitorului, ce vizează nu doar posibilitatea diminuării, ci chiar diminuarea lui efectivă în
rezultatul încheirii de acte juridice frauduloase intereselor creditorului. Acţiunea pauliană este
sancţiunea actului fraudulos pe care o pronunţă întotdeauna insţanţade judecată. De aceea,
această acţiune estemai severă decît acţiunea oblică, fiind o masură, atît reparatorie cît şi
represivă. În timp ce acţiunea oblică este exercitată de creditor în numele debitorului, acţiunea
pauliana este exercitată în numele exclusiv al creditorului chirografar prejudiciat. Un debitor
împovarat de datorii, aflat sub iminenţa urmăririi de catre creditori a bunurilor sale mobile şi
imobile, poate fi tentat să sustragă de la o posibilă executare silită, o serie de elemente active ale
patrimoniului, înstrainandu-le sub diverse forme: donaţii, vanzări simulate sau chiar reale, dar în
dauna creditorilor care-şi văd diminuate şansele de realizare a creanţelor.
Domeniul de aplicare. Fiind în principal o măsura de reparare a prejudiciului suferit de
creditor prin actele frauduloase ale debitorului, regula este ca doar actele juridice prin care are
loc sărăcirea debitorului pot fi astfel atacate. Astfel poate fi atacat orice act juridic, cu titlu
oneros sau gratuit, prin care a fost micşorat gajul general al creditorilor, ca: înstrăinarea de
bunuri, cesiunea de drepturi, constituirea unei ipoteci, remiterea de datorii, radierea de drepturi
înscrise în registrul bunurilor imobile, precum şi hotărîri judecătoreşti rămase definitive, prin
care debitorul s-ar fi lăsat obligat în urma unei înţelegeri frauduloase încheiate cu adversarul
său.1
Refuzul de a primi o donatie nu poate fi calificat fraudulos, deoarece debitorul rămîne la
fel de bogat sau, după caz, fel de sărac, astfel ca nu poate fi atacat de creditor.
Renunţarea la succesiune, este discutabilă în literatura de specialitate. Pare că majoritatea
autorilor sunt de părerea că poate fi atacată, totuşi soluţiile ar putea fi nuanţate, lăsînd
judecătorului posibilitatea de a aprecia de la caz la caz. Astfel, se poate întîmpla ca renunţarea la
succesiune să nu fie efectuată din considerente pur patrimoniale, ci gestul succesorului să aibă o
determinare esenţialmente moral, de repudiere a unei succesiuni lăsată de un autor nedemn. De
aceea, soluţia în cazul opţiunii succesorale trebuie căutata în cauza acestui act juridic, astfel
încat, atunci cînd renunţarea ar fi determinată de raţiuni morale, ea să nu poată fi atacată, fiind
asimilată actelor juridice care implică o apreciere personală a titularului.
Acte juridice care nu pot fi atacate prin acţiunea pauliană:
- actele juridice privitoare la drepturile personale nepatrimoniale;
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- actele juridice patrimoniale care implică o apreciere pur personala, precum revocarea
unei donaţii pentru ingratitudine, refuzul de a primi o donaţie;
- actele juridice referitoare la drepturi neurmaribile, cum este cazul pensiei de
intreţinere. În practica altor state, instanţele au admis acţiunea pauliană când debitorul a acceptat
să plătească o suma excesivă cu titlu de pensie de întreţinere, pentru a frauda interesele
creditorului sau cand într-un contract de întreţinere debitorul acceptă să presteze o întreţinere la
un nivel ce depăşeşte necesităţile creditorului;
- actele juridice prin care debitorul contractează noi datorii. Din punct de vedere practic
soluţia nu este în favoarea creditorului pentru ca noile angajamente ale debitorului măresc
pasivul acestuia, însă acţiunea pauliana nu este instituită pentru acest pericol;
- plata altor datorii nu poate fi calificată frauduloasă, deci nu poate fi atacată. Dacă însa
plata se face inainte de a fi exigibilă, ea nu mai poate fi considerată necesară, astfel ca n-ar trebui
exclusă a priori frauda debitorului solvens şi a tertului accipiens.
Condiţiile exercitării acţiunii pauliene
Exercitarea de către creditor a acţiunii pauliene se poate face dacă sunt întrunite
următoarele condiţii:
a) Existenta unui prejudiciu cauzat creditorului, fără de care acţiunea nu poate intentată,
deoarece ar lipsi interesul legitim. Prejudiciul poate consta în faptul că:
- la momentul acţiunii, activul debitorului nu permite creditorului de a obţine plata
integrală datorita actului fraudulos încheiat de debitor sau;
- prin actul pe care-l atacă, debitorul şi-a cauzat sau şi-a mărit o stare de insovabilitate”;1
Dar nu numai existenta prejudiciului efectiv constată interesul legitim al creditorului de a
intenta acţiunea pauliană. Un interes la fel de serios va exista şi atunci cand debitorul, avînd
intenţia frauduloasa, tinde doar sa devina insolvabil, fara ca prejudiciul sa fi devenit efectiv, el
prefigurandu-se doar, fiind un prejudiciu virtual, ipotetic, altfel spus, eventual. Practica unor
state, de exemplu a României, legitimează deja acţiunea pauliană chiar cînd actul este animat de
intenţia de a prejudicia un creditor viitor.
b) Creanta creditorului trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, precum şi anterioară
actului atacat. Creanţa este certă, fermă, dacă existenţa ei să nu dea naştere la discuţii, lichidă,
adică să aibă cuantumul determinat şi exigibilă, adică ajunsă la scadenţă
In principiu, creanţa trebuie să fie anterioară actului atacat cu acţiunea pauliana. Dacă
însă se demonstrează că debitorul a încheiat actul fraudulos cu intenţia de a frauda interesele
unui creditor, viitor, acţiunea poate fi intentată. Astfel, s-a decis ca actul juridic incheiat cu
intentia de a sustrage bunul de la executarea silita sau de la confiscare, este atacabil chiar daca a
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fost incheiat înainte de începerea urmaririi penale, dar dupa savarsirea faptei. Creditorul pierde
calitatea de avand cauza, actul astfel incheiat nefiindu-i opozabil.
Proba datei actului se poate face cu orice mijloc de proba. Cat priveste conditia ca titlul
pe care se intemeiaza creditorul sa fie executoriu, ea este diferit privita; unii autori il considera
necesar pentru formularea actiunii dat fiind caracterul subsidiar al actiunii pauliene 1 in timp ce
majoritatea celorlalti nu conditioneaza promovabilitatea actiunii pauliene de existenta titlului
executoriu, avand in vedere ca aceasta actiune nu este o masura de executare 1 Intr-adevăr,
condiţia ar fi excesivă.
Uneori, atacarea actului fraudulos trebuie făcuta în mod operativ, tocmai pentru a
împiedica înstrăinările subsecvente care ar zadarnici orice acţiune ulterioara. Or, obţinerea unui
titlu executoriu presupune formalităţi care presupun trecerea unei perioade de timp, suficienta
pentru debitorul fraudulos de a imagina un scenariu care sa împiedice admiterea acţiunii. Pe de
alta parte, un titlu executoriu ar putea fi folosit la declanşarea comandamentului, in cazul
bunurilor imobile. Or, comandamentul odată supus procedurii de publicitate, indisponibilizează
bunul, făcând inutila acţiunea revocatorie.
c) Actul juridic atacat să fi fost încheiat în frauda intereselor creditorului.
Prin fraudă a debitorului se înţelege1:
- şi-a dat seama, a cunoscut că prin actul pe care-l încheie îşi provoacă sau îşi măreşte
starea de insolvabilitate;
- intenţia debitorului de a prejudicia creditorul ;
Elementul fraudă este unul moral, de natură psihică (format în mintea debitorului), fiind
dificil de probat şi chiar imposibil prin mijloace de probă directe. Acest element se va dovedi
prin orice mijloc de probă (indirectă) ce va evidenţia acele împrejurari care să formeze
covingerea judecătorului investit cu soluţionarea cererii că debitorul la data încheierii actului
(sau anterior) cel puţin cunoaşte că prin aceasta creează un prejudiciu creditorului. Noţiunea de
fraudă – condiţie a acţiunii pauliene – are un înţeles special, ce nu se confundă cu dolul
contractual, ci este suficient ca debitorul să fi avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului
faţă de creditor. Dacă se probează cunoaşterea de către debitor a rezultatului actului (în sensul ca
proprii creditori nu vor mai avea ce executa, sau deşi vor avea, va fi insuficient) se poate
prezuma că a vrut să păgubească pe creditorii săi1.
d) Complicitatea terţului dobînditor la frauda debitorului condiţionează admiterea
acţiunii şi constă în cunoaşterea consecinţelor actului încheiat, anume insolvabilitatea
debitorului.
De această dată exigenţa nu este aceeaşi ca în cazul debitorului, afirmîndu-se că ceea ce
se cere este “să rezulte cu o certitudine suficienţa că a cunoscut insolvabilitatea debitorului“
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Consecintele actului juridic incheiat în frauda intereselor creditorului fata de terti, sunt diferite,
în raport de natura actului încheiat.
Conditia complicitatii tertului este ceruta la actele cu titlu oneros, în timp ce la cele cu
titlu gratuit ea nu este ceruta. Aici, o regula mostenită din dreptul roman si impusă de echitate,
cere solutia ca în conflictul de interese dintre creditorul ce se lupta să evite o dauna si terţul ce
se luptă să păstreze un castig, primul sa fie preferat. Prin urmare, chiar daca terţul n-a cunoscut
frauda debitorului, el nu poate fi protejat lăsîndu-i să profite de un caştig în defavoarea
creditorului care riscă o daună. În situaţia în care terţul înstrăinează bunul unui dobînditor
subsecvent, condiţia complicităţii acestuia din urmă la fraudă, se pune în aceeaşi termeni ca şi în
cazul primului tert.
Deci, pentru admiterea acţiunii pauliene, creditorul trebuie să facă dovada unei creanţe
certe, lichide şi exigibile, anterioare actului pe care îl atacă, precum şi a prejudiciului şi
convenţei frauduloase dintre debitor şi terţul achizitor, care constă în faptul că acesta din urmă a
cunoscut existenţa creanţei şi că a achiziţionat bunul urmăribil tocmai pentru a zădărnici
încasarea ei. Prin urmare, creditorul nu va putea să ceară anularea unui act de vânzare-cumpărare
încheiat anterior creanţei sale, prin care debitorul a înstrăinat bunul unui terţ.
Prejudicierea creditorului se apreciază avându-se în vedere faptul dacă prin actul
respectiv s-a micşorat patrimoniul debitorului, determinându-se insolvabilitatea lui sau agravarea
acesteia.
Efectele acţiunii pauliene
a) În raporturile cu terţul dobînditor, care are calitatea procesuală de pîrît, admiţîndu-se
acţiunea pauliană, actul juridic atacat este declarat nul. În cazul actelor cu titlu oneros este
necesar să se stabilească reaua-credinţă a terţului, participarea sa la fraudă, în sensul cunoaşterii
de către acesta a prejudicierii creditorului prin acele acte. Actul cu titlu gratuit este atacabil şi în
cazul în care terţul a fost de bună-credinţă, fiind suficient să se constate frauda debitorului şi
existenţa unui prejudiciu.
Dacă terţul care a contractat cu debitorul transmite bunul care a format obiectul
contractului către un altul, subdobînditor, urmează să se distingă următoarele situaţii:
a) dacă subdobînditorul a dobândit bunul de la un terţ împotriva căruia nu putea fi
invocată acţiunea pauliană, de exemplu, în cazul cumpărătorului de bună-credinţa, nici
subdobînditorul nu va putea fi acţionat;
b) dacă terţul de la care a dobândit bunul putea fi acţionat, subdobanditorul va putea fi
acţionat şi el, indiferent de buna sau de reaua sa credinţă, în cazul dobândirii cu titlu gratuit, iar
în cazul dobândirii cu titlu oneros numai dacă este de rea-credinţă, adică a cunoscut prejudiciul
creditorului.
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Cu toate acestea, actiunea pauliana are o configuratie proprie, deosebind-o de toate
celelalte sancţiuni de drept civil. Desfiinţarea actului se face în limita creanţei creditorului, astfel
că dacă prejudiciul este mai mic decat valoarea pe care o are obiectul actului, terţul poate păstra
bunul primit, oferind creditorului plata creanţei.1
b) În raporturile cu debitorul, actul desfiinţat rămâne valabil încheiat, desfiinţarea
operand doar în raporturile dintre creditor şi terţ. Ceea ce excede platii creditorului, apaţine
tertului. Tertul care a dobandit bunul cu titlu gratuit are actiune în regres impotriva debitorului
pentru plata facută creditorului.
c) În raporturile cu ceilalti creditori, admiterea actiunii nu produce nici-un efect. Spre
deosebire de actiunea oblica, unde efectele admiterii profitau tuturor creditorilor, în cazul
actiunii pauliene bunul reintra în patrimoniul debitorului pentru a satisface doar pe creditorul
reclamant. Ceilalti creditori pot interveni în procesul deschis de creditorul reclamant, devenind
astfel parti în proces.
Cunoscînd mecanismul acţiunii pauliene constatăm că pentru prima dată noul Cod civil al
Republicii Moldova, prin prevederile art. 218 Codul civil, pune temelia acestei acţiuni. Astfel,
nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată şi de către creditorii chirografari al părţii
ocrotite pe calea acţiunii oblice. Creditorul chirografar este creditorul creanţa căruia nu este
asigurată cu o garanţie reală sau personală, el putînd să-şi satisfacă creanţele la scadenţă din
bunurile debitorului existente la acel moment, indiferent dacă au existat sau nu la momentul
apariţiei creanţei. Întregul patrimoniu al debitorului constituie garanţia creditorului. Legiuitorul a
atribuit dreptul creditorului chirografar de a invoca nulitatea relativă a actului juridic, deoarece
realitatea dovedeşte că sunt situaţii cînd debitorul aflat în dificultate (sub ameninţarea iminenţei
executări) încheie acte juridice cu terţii creîndu-şi sau accentuîndu-şi în mod voluntar starea de
insolvabilitate cu scopul de a împiedica creditorul în satisfacerea creanţei. Constatăm însă că
legiuitorul Republicii Moldova a omis să reglementeaze în noul Cod civil mecanismul acţiunii
pauliene. S-a creat situaţia că creditorul chirografar al părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice,
conform art. 218 Cc, are dreptul să invoce nulitatea relativă, dar nu este reglementat temeiul şi
anume nulitatea actului juridic încheiat în frauda intereselor drepturilor sale, precum şi efectele
declarării nulităţii, care diferă de cele ale nulităţi relative în general. 1 Prin urmare, s-a creat
situaţia că creditorul chirografar al părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice poate invoca nulitatea
numai în baza temeiurilor generale ale nulităţii relative, ceea ce este practic ineficient pentru el,
deoarece interesul lui de bază este de a ataca actele juridice încheiate în dauna drepturilor sale.
Astfel, suntem în prezenţa unei lacune, care urmează să fie înlăturată prin operarea modificărilor
de rigoare în Codul civil. Între timp litigiile urmează să fie soluţionate chiar şi în prezenţa
lacunelor, recurgînd la analogia legii sau a dreptului (art.5 Cc). O soluţie ar fi ca actul juridic
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civil încheiat în dauna drepturilor creditorului chirografar să fie declarat nul prin prizma art.207
Cc care se referă la cauza actului juridic civil, precum şi prin coroborarea altor articole ce
reglementează nulitatea actului juridic civil.
1.3 Semnificaţia şi rolul bunei-credinţe la exercitarea dreptului şi executarea
obligaţiilor
Buna-credinţă este un concept foarte complex ce îşi găseste reglementare în majoritatea
instituţiilor dreptului civil. Buna-credinţă îşi are originea în raporturile psihologice ce trebuie să
se conformeze normelor morale care guvernează activitatea subiectelor de drept în cadrul
relaţiilor sociale. Întrucît participarea la viaţa juridică, prin încheierea de acte juridice, presupune
manifestarea în exterior a unei voinţe conştiente (voinţa liberă şi voinţa reală, internă) care
trebuie să fie în concordanţă cu bunele moravuri, clarificarea conţinutului bune-credinţe împune
descrierea faptelor psihologice care intră în sfera acestei noţiuni. Fiind strîns legată de formarea
voinţei juridice, buna-credinţă este una dintre condiţionările ce trebuie să apară în procesul
psihologic al deliberării: cîntărirea avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă dorinţele
(necesităţile omului) în raport cu mijloacele de realizare a acestora. De aceea, fiind o stare
psihică ce se caracterizează prin necunoaşterea erorii în care se găseşte o persoană care
acţionează la un moment dat, este evident că buna credinţă are la origine intenţia sinceră,
credinţa sau convingerea, liceitatea, certitudinea, diligenţa, lealitatea şi consecvenţa1.
Elementele componente ale bune-credinţe.
Instanţa de judecată la examinarea unei pricini civile, atunci când se invocă buna credinţă
sau reaua credinţă va concluziona doar analizând, cumulativ, toate elementele componente ale
bunei credinţe.
Elementele componente ale bunei credinţe sunt:
Intenţia sinceră – cere ca subiectul raportului juridic care invocă buna credinţă să aibă
un comportament caracterizat prin expunerea şi urmărirea sinceră a gândurilor trăite, prin lipsa
de prefăcătorie şi de gânduri ascunse. În momentul exprimării acordului de voinţă, a tuturor
deciziilor pe care subiectul le-a luat, informaţiilor pe care le-a avut în legătură cu o anumită stare
de fapt sau de drept, intenţia trebuie să fie fidelă şi integrală.
Credinţa sau convingerea – este suportul bunei credinţe, deoarece un subiect nu poate
să invoce o stare de spirit decât atunci când crede în adevărul pe care îl cunoaşte despre o
anumită stare de fapt, dacă este sincer convins că are dreptate ori că ceea ce cunoaşte reflectă în
mod corect realitatea, dacă are o părere fermă despre un anumit lucru.
Liceitatea – reprezintă materializarea unei stări psihice care este caracterizată prin
credinţa că actele juridice perfectate sau acţiunile subiectului sunt licite. Liceitatea se regăseşte
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în valorile corectitudinii şi integrităţii. Liceitatea presupune raportarea la propria persoană,
credinţa să acţionăm într-o astfel de manieră încât să fie respectate regulile impuse de societate.
Certitudinea – încredere deplină neîndoielnică, în ceea ce ştii, să fii sigur că cea ce
cunoşti nu se va schimba sau nu este pe cale să se schimbe. Valoarea morală a certitudinii este
încrederea care defineşte sentimentul de a te încrede în cineva sau ceva. Pentru a fi de bună
credinţă nu este suficient numai să fii convins de un anumit adevăr, dar trebuie şi să ai
certitudinea.
Diligenţa – reflectă, în planul dreptului, grija pentru a cunoaşte în mod amănunţit o
anumită stare de fapt sau de drept, geneza ei, sârguinţa în a face toate demersurile pe care orice
om având un nivel mediu de pregătire le depune pentru a cunoaşte corecta stare de fapt sau de
drept în privinţa unui imobil, de exemplu,, pentru a se feri de o primejdie sau pentru a
preîntâmpina un neajuns sau un posibil pericol.
Lealitatea – presupune raportarea la cei din jur, pentru că nu este suficient să fii corect cu
noi înşine, ci şi cu terţii, cu cei cu care intrăm în raporturi juridice. Prin urmare o persoană de
bună credinţă este acea care şi o atitudine corectă, cinstită faţă de o altă persoană sau faţă de
ceva, în înţelesul că este convinsă că prin activitatea sa nu prejudiciază interesele celelalte părţi
cu care contractează sau interesele unor terţe persoane, chiar dacă acestea nu sunt, ori în
momentul acţiunii nu pot fi identificate.
Consecvenţa - toate atributele enunţate mai sus nu ar permite calificarea unei persoane
ca fiind de bună credinţă, dacă exerciţiul lor nu ar avea în vedere şi factorul timp. Nu este
suficient să fii sincer, leal, să acţionezi cu diligenţă şi liceitate, ci trebuie ca toate aceste atribute
să se regăsească în persoana celui care invocă buna credinţa cel puţin până în momentul în care
acţionează, ori când se întâlnesc acordurile de voinţă necesare pentru perfectarea unui act
producător de efecte juridice. Drept urmare, buna credinţă cere şi o atitudine sau o acţiune
consecventă, o statornicie, o neabatere de la principii, de la cuvântul dat sau de la promisiunea
făcută cuiva sau cu privire la ceva.
În final, pentru a reţine starea de bună credinţă este absolut necesar ca toate atributele
enunţate mai sus, să fie întrunite în aceiaşi persoană şi în acelaşi moment, lipsa oricăruia dintre
acestea echivalând cu lipsa bunei credinţe, dar nu neapărat cu prezenţa relei credinţe.
În dreptul civil buna-credinţă este ridicată la rang de principiu (art. 9 Cc). Astfel,
persoanele fizice şi juridice trebuie să-şi exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile cu bunăcredinţă, care se prezumă pînă la proba contrată. Dacă persoana în exercitarea drepturilor sau în
executarea obligaţiilor a acţionat cu bună-credinţă, actele juridice încheiate de o asemenea
persoană nu vor putea fi declarate nule.
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Aplicarea conceptului bune-credinţe în materia vînzării lucrului altuia, face ca bunacredinţă să fie considerată convingerea eronată a dobînditorului că transmiţătorul este adevăratul
proprietar al bunului dobîndit. Concepţia obiectivă a bunei-credinţe, rezultînd în special din
constatarea prudenţei şi chibzuinţei, impune dobînditorului obligaţia de a face toate verificările
necesare cu privire la calitatea de proprietar al transmiţătorului, inclusiv a documentelor în baza
cărora înstrăinătorul încearcă să justifice dreptul său. Deoarece şi cea mai mică omisiune în
această verificare înlătură aparenţa de drept, cercetările trebuie apreciate în funcţie de criteriul
celui mai exigent membru al societăţii. De aceea buna-credinţă se întemeiază nu numai pe
existenţa titlului, ci şi pe verificările exigente ale titlului de proprietate pe care cumpărătorul
trebuie să le efectueze critic şi cu multă grijă, căci în raport cu demersurile pe care acesta le-a
efectuat prealabil încheierii contractului, pentru aflarea situaţiei juridice a imobilului, în scopul
înlăturării oricărui echivoc cu privire la valabilitatea titlului înstrăinătorului, se poate stabili dacă
diligenţele sale au fost de natură a-l împiedica să ajungă într-o eroare. Avînd în vedere
complextitatea conceptului bunei-credinţe, legiuitorul la art. 307 Cc, stabileşte că este
dobînditorul este de bună-credinţă dacă posedă legitim sau se consideră îndreptăţit să posede în
urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale.
Astfel, se disting două condiţii ale bunei-credinţe. Prima se referă la faptul cînd persoana
dobîndeşte posesiunea bunului în mod legitim, adică în baza unui just titlu. Titlul este just atunci
cînd este lovit de nulitate, însă dobînditorul nu cunoaşte că titlul este viciat. Acesta va fi cazul
persoanei care a dobîndit bunul de la o persoană care nu avea dreptul să-l înstrăineze, însă
dobînditorul nu ştia şi nici nu putea să ştie, la momentul dobîndirii, că procură bunul de la o
persoană care nu are dreptul să-l înstrăineze. Neavînd dreptul de proprietate, cel care a înstrăinat
bunul nu putea nici să-l înstrăineze, deoarece nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decît
are. Dobînditorul, care la momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, s-a comportat
ones, loial, cumpătat şi considera ca se comportă conform legii, deşi această credinţă a lui
ulterior se constată că a fost eronată, a procedat în mod just. Anume din acest considerent titlul
său este just, deşi actul juridic este nul dintr-o cauză determinată. Dobînditorul, ignorînd cauza
nulităţii titlului său, este considerat, în baza art.307 alin. 1 Cc, dobînditor de bună-credinţă. A
doua situaţie se referă la posesorul de bun-credinţă care se consideră îndreptăţit să posede în
urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale.
Aceasta înseamnă că, deşi bunul nu a fost dobîndit în baza unui just titlu, totuşi persoana se
consideră îndreptăţită a fi considerată ca posesor de bună-credinţă, fiindcă comportarea ei la
dobîndirea bunului nu a fost contrară ordinii publice, fiind în concordanţă cu esenţa, conţinutul şi
natura raporturilor juridice. La practică de cele mai dese ori la soluţionarea litigiilor, dobînditorul
este de buna-credinţă atunci cînd dobîndeşte bunul în baza unui titlu viciat ale cărui vicii nu-i
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sunt cunoscute la momentul dobîndirii bunului. Buna-credinţă se o prezumţie relativă, operînd
pînă la proba contrară. În procesul de judecată, reclamantul trebuie să intervertească calitatea
dobînditorului, demonstrînd că dobînditorul este de rea-credinţă. În privinţa bunurilor imobile,
reieşind din publicitatea registrului bunurilor imobile, persoana care a dobîndit bunul de la o
persoană care nu avea dreptul de a dispune de bun se consideră dobînditor de rea-credinţă. Acest
dobînditor nu va putea invoca faptul necunoaşterii informaţiei înscrise în registrul bunurilor
imobile.
De la dobînditorul de rea-credinţă bunurilor vor putea fi revendicate în toate cazurile, de
la cel de bună-credinţă urmează să se ţină cont de caracterul dobîndirii: cu titlu oneros sau
gratuit. De la dobînditorul de bună-credinţă, atunci cînd bunurile au fost dobîndite cu titlu
gratuit, proprietarul poate să le revendice oricînd (art.375 alin.2 Cc). La revendicarea bunului de
la dobînditorul de bună-credinţă cu titlu oneros urmează să se ţină cont de prevederile art.art.331
şi 375 Cc. Astfel, dobînditorul de bună-credinţă dobîndeşte dreptul de proprietate asupra
bunurilor şi atunci cînd cel care a dispus de ele nu era proprietarul lui, cu condiţia că bunul nu
este furat, pierdut sau ieşit în alt mod din posesiunea proprietarului ori persoanei căreia bunul i-a
fost transmis de proprietar în posesiune contrar voinţei lor.
Există ideea că dacă bunul nu poate fi restituit în baza acţiunii în revendicare, restituirea
este posibiliă în baza acţiunii în aplicare a efectelor nulităţii actului juridic, ceea ce este
inadmisibil. Ori de cîte ori persoana dobîndeşte cu bună-credinţă un bun mobil de la cel care nu
avea dreptul să dispună de el (cu excepţia bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesiunea
proprietarului contrar voinţei lui), aceasta devine proprietarul bunului, iar bunul nu-i va putea fi
revendicat nici în baza acţiunii în revendicare şi nici a aplicării efectelor nulităţii actului juridic
civil. Nulitatea actului juridic civil are importanţă doar pentru raporturile dintre fostul proprietar
şi persoana care, contrar voinţei acestuia, a înstrăinat bunul, în vederea stabilirii răspunderii faţă
de fostul proprietar. Instituţia nulităţii actului juridic şi apărarea dreptului de proprietate sunt
distincte una de alta, există de sine stătător şi nu urmează a fi confundate. Dacă un act juridic
civil este lovit de nulitate fie absolută sau relativă, în dependenţă de temeiul nulităţii, conform
art.219 Cc, părţile actului juridic trebuie să revină la poziţia iniţială în care s-au aflat anterior
încheierii acestuia, adică fiecare parte trebuie să restutuie tot ceea ce a primit în baza actului
declarat nul (restituţia bilaterală). Legiuitorul nu face distincţie între efectele nulităţii absolute şi
celei relativ. În cazul imposibilităţii de restituire, apare obligaţia de plată a contravalorii
prestaţiei. Dacă actul juridic iniţial este declarat nul în ce măsură afectează actul juridic
subsecvent? Este discutabil faptul că anularea actul juridic iniţial atrage şi nulitatea actului
juridic subsecvent în virtutea faptului că nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decît are
el însuşi. Pornim de la faptul că legislaţia în vigoare nu prevede ca temeiuri de nulitate a actului
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juridic subsecvent declararea nulării actului juridic iniţial sau înstrăinarea bunului altuia. Mai
mult ca atît dobîndirea cu bună-credinţă a unui bun de la o persoană care nu avea dreptul să-l
înstrăineze, duce la dobîndirea dreptului de proprietate conform art.331 Cc. Lipsa bunei-credinţe
constituie temei de nulitate numai în cazurile expres prevăzute de lege (art.351 Cc). Atunci cînd
dobînditorul nu ştia şi nici nu putea să ştie că nu există acordul tuturor coproprietarilor la
înstrăinarea bunului proprietate comună, actul de dispoziţie a bunului nu poate fi declarat nul.
Ceilalţi coproprietari au dreptul să înainteze pretenţii faţă de coproprietarul care a înstrăinat
bunul conform regulilor răspunderii delictuale.
1.4 Unele aspecte ale contractului de asistenţă juridică încheiat între avocat şi client
În conformitate cu prevederile art.60, 63 din Legea 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la
avocatură, avocatul acordă asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică,
încheiat în formă scrisă, mărimea onorariului fiind stabilită prin acordul părţilor, şi nu poate fi
schimbată de autorităţile publice şi de instanţa de judecată.
În practica judiciară uneori apar discuţii referitor la faptul dacă are dreptul instanţa de
judecată să restricţioneze onorariile avocaţilor, indicate expres în contractul de asistenţă juridică.
Considerăm că instanţa de judecată poate verifica dacă onorariul avocatului, în cuantumul
indicat în contract, este justificat reieşind din amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse de
avocat.
Conform art.96 Codul de procedură civilă, instanţa de judecată obligă partea care cade în
pretenţii să compenseze părţii care a avut câştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în
măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.
Urmează de reţinut că la examinarea unui litigiu civil, în cazul aplicării prevederilor
art.96 Codul de procedură civilă, instanţa de judecată nu intervine în contractul de asistenţă
juridică încheiat între părţi, adică nu împiedică executarea lui, nu-l modifică şi nici nu-l anulează.
În această situaţie raportul juridic care a luat naştere prin încheierea contractului de
asistenţă juridică se menţine, instanţa de judecată avînd doar posibilitatea să micşoreze
cuantumul cheltuielilor la care urmează a fi obligată partea care a pierdut procesul.
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