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CONGRESUL UNIUNII AVOCAȚILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

din 24 mai 2013

RAPORTUL CONSILIULUI UNIUNII AVOCAţILOR  
DIN REPUBLICA MOLDOVA

prezentat Congresului Avocaţilor din 24 mai 2013 cu privire la activitatea 
Consiliului pe parcursul anului 2012

A HOTĂRÎT:
1. A alege secretariatul Congresului Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova în următoarea 
componență:
- Barbăneagră Sergiu, avocat,
- Șuntova Ecaterina, avocat,
- Onei-Cupcenco Vladlena, avocat.   

2. A aproba ordinea de zi a  Congresului Uniunii 
Avocaților din Republica Moldova.

3. A aproba prin calificativ satisfăcător raportul 
Consiliului Uniunii Avocaților din  Republica Mol-
dova;

4. A aproba prin calificativ satisfăcător raportul 
Consiliului Comisiei pentru Etică și Disciplină 

5. A aproba prin calificativ satisfăcător raportul Co-
misiei de Licențiere a Profesiei de Avocat;

6. A aproba prin calificativ nesatisfăcător raportul 
Comisiei de Cenzori;

7. A aproba comisia de numărare a voturilor pentru 
alegerea Președintelui Uniunii Avocaților  din Re-
publica Moldova în următoarea componență:
- Sîrbu-Beșliu Irina,
- Albu Inga,

- Dobrea Oleg,
- Strulea Nicolae,
- Lichii Boris,
- Popa Paulian,
- Malanciuc Viorel,
- Tuhari Igor,
- Panțîru Victor,
- Cevdari Vladimir,
- Străisteanu Alexandru.

8. A delega Consiliului Uniunii Avocaților împuterni-
cirile de înaintare a propunerilor de modificare a 
Legii nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatu-
ră;

9. A valida rezultatele votului acordat pentru 
președintele Uniunii Avocaților din Republica Mol-
dova;

10. A-l declara ales în calitate de președinte al Uniu-
nii Avocaților din Republica Moldova pe dl Ami-
halachioaie  Gheorghe.

Preşedintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 
Gheorghe Amihalachioaie

Stimaţi colegi! În conformitate cu stipulările art.36 al Legii cu privire la avocatură, Congresul Uniunii Avocaţilor 
din Republica Moldova se întruneşte anual în sesiune ordinară, fiind convocat de Consiliul Uniunii Avocaţilor cu cel 
puţin o lună de la data stabilită, prin publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi prin înştiinţarea 
Barourilor de avocaţi.

Gheorghe Amihalachioaie, 
preşedintele Uniunii Avocaţilor din Moldova
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Procedura de convocare a Congresului a fost respec-
tată, decizia Consiliului din 29 martie 2013 cu ordinea 
de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, acest anunţ fiind republicat şi în revista noas-
tră de specialitate, Avocatul poporului.

Au fost anunţate Barourile de avocaţi, care, la adu-
nările generale, şi-au ales delegaţii la Congres, prezen-
tând Consiliului Uniunii Avocaţilor procesele-verbale 
ale adunărilor generale şi listele delegaţilor aleşi, con-
form normei de reprezentare stabilite în Statutul pro-
fesiei de avocat: un delegat din partea a cinci avocaţi.

Una dintre competenţele Congresului rezidă în au-
dierea şi aprobarea rapoartelor anuale privind activi-
tatea Consiliului şi a comisiilor permanente ale Uniunii 
Avocaţilor, care sunt obligate să-şi prezinte rapoartele.

Eu voi prezenta raportul privind activitatea Consi-
liului Avocaţilor pe parcursul anului 2012.

Stimaţi colegi! La ziua de astăzi au primit licenţă 
pentru exercitarea profesiei de avocat 2489 de avocaţi, 
dintre care 1753 de avocaţi sunt incluşi în lista celor 
care au dreptul să exercite profesia de avocat în anul 
2013.

Motivele neincluderii în Listă sunt diverse: suspen-
darea activităţii la cererea avocatului, încetarea activi-
tăţii prin renunţare, retragere a licenţei în caz de deces 
sau condamnare, iar 92 de avocaţi nu au intrat în lista 
respectivă pentru neachitarea mai mult de şase luni a 
cotizațiilor de membru.

Pe parcursul anului 2012 au obţinut licenţa pentru 
exercitarea profesiei de avocat 104 avocaţi dintre ei 50 
de avocaţi în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 
10 al Legii cu privire la avocatură, adică ex-judecători, 
procurori cu vechime în muncă de 10 ani şi care deţin 
titlul de doctor, au fost admişi la stagiu profesional 280 
de stagiari, şi-au suspendat activitatea 72 de avocaţi, 
şi-au reluat activitatea 17 avocaţi, au încetat activita-
tea 12 avocaţi, au decedat 11 avocaţi: Terpan Olga de 
30 ani; Cuţulab Petru de 63 ani; Negruş Dumitru – 69 
ani; Petrenco Alexandru – 64 ani; Sandu Valerian – 67 
ani; Şuberniţchi Pavel – 76 ani; Guţu Vasile – 77 ani; 
Pruteanu Spiridon – 72 ani; Ungureanu Tudor – 51 ani; 
Tatar Ghenadie – 53 ani, Toma Ion – 62 ani.

În memoria colegilor noştri decedaţi propun un mi-
nut de reculegere în semn de recunoştinţă şi omagiu.

Stimaţi colegi! Nu pot trece cu vederea evenimen-
tele importante care au avut loc pe parcursul anului 
2012 şi cu o plăcere deosebită vă reamintesc că la 11 
mai 2012 la şedinţa solemnă a Consiliului a fost sem-
nat Acordul de colaborare între Uniunea Avocaţilor din 
Italia şi Uniunea Avocaţilor din Moldova cu participarea 
activă a ambasadei Italiei în Republica Moldova şi care 
a avut loc graţie efortului esenţial depus de către avo-
catul, colegul nostru Eduard Digore, pentru care efort îi 
aducem sincere mulţumiri. În realizarea acestui Acord 
delegaţia moldovenească a participat anul acesta la lu-
crările Congresului Uniunii Avocaţilor din Italia unde s-a 
convenit că, pe parcursul anului 2013, vor fi organizate 
câteva seminare cu participarea nemijlocită a avocaţi-
lor din Italia.

 La fel, a fost semnat Acordul de colaborare şi cu Uni-
unea Naţională a Barourilor de Avocaţi din România, 

la 17 noiembrie 2012, la şedinţa comună şi solemnă a 
Consiliului Uniunii Avocaţilor din România şi Moldova 
care a avut loc la Bucureşti.

Vreau să aduc la cunoştinţa tuturor colegilor, că au 
fost duse tratative de semnare a astfel de acorduri de 
colaborare cu încă patru asociaţii profesionale şi ră-
mân cu speranţa realizării acestor bune intenţii pe par-
cursul anului curent, 2013.

Stimaţi colegi! Cunoaştem cu toţii obligaţiunea 
fiecărui avocat să-şi actualizeze cunoştinţele şi să-şi 
desăvârşească pregătirea profesională prin extinderea 
cunoştinţelor în domeniul dreptului. Este clar pentru 
fiecare că aceasta are loc, în primul rând, în mod indivi-
dual, dar este şi obligaţiunea stipulată în art. 54 al Legii 
cu privire la avocatură a urmării anuale a cursurilor de 
formare profesională continuă, în volum de cel puţin 
40 de ore, pentru ca parţial să se poată verifica această 
pregătire profesională.

Da, nimeni dintre noi nu pune la îndoială faptul că, 
în majoritatea absolută a cazurilor, avocaţii lucrează 
eficient în vederea ridicării nivelului de pregătire profe-
sională şi aceasta o demonstrează activitatea zi de zi 
a avocaţilor, participând activ la înfăptuirea justiţiei, 
onorându-şi misiunea de a apăra interesele şi dreptu-
rile legale ale cetăţenilor, fapt demonstrat prin lipsă a 
hotărârii instanţei judecătoreşti de încălcare a dreptu-
lui fundamental al cetăţeanului la apărare din partea 
unui avocat.

Ce-i drept, în adresa Uniunii Avocaţilor parvin di-
ferite petiţii şi de acest fel, mai mult în cazurile în care 
hotărârea judecătorească este în defavoarea petiţio-
narului sau când acesta nu mai are nevoie de asistenţa 
avocatului.

Aş vrea să menţionez faptul că, pe parcursul anului 
2012, Consiliul Uniunii Avocaţilor a organizat cursuri 
de instruire, colaborând fructuos cu Centrul de Drept 
al Avocaţilor, condus de avocatul Oleg Palii şi cu toate 
organizaţiile internaţionale care activează pe teritoriul 
Republicii Moldova în domeniul dreptului.

Am menţionat de fiecare dată, când a fost ocazia 
potrivită, dar o aşa colaborare fructuoasă, ca pe par-
cursul anului 2012, cu organizaţiile internaţionale în 
domeniul dreptului Uniunea Avocaţilor din Republica 
Moldova nu a avut-o şi, în primul rând, menţionez Con-
siliul Europei, Asociaţia Avocaţilor Americani - ABA-
ROLI, Fundaţia SOROS Moldova, Fundaţia Germană 
pentru Cooperare - Juridică Internaţională – IRZ, Fun-
daţia „NORLAM” din Norvegia, PNUD, Amnistia Inter-
naţională , Institutul de Reforme Penale – IRP, Misiunea 
OSCE în Moldova şi altele.

Au fost organizate multiple seminare, mese rotun-
de, sesiuni de vară, toamnă atât la Chişinău, cât şi în 
teritoriu: Cahul, Comrat, Căuşeni, Bălţi, Soroca, activi-
tăţi la care a participat majoritatea avocaţilor care au 
dat dovadă de atitudine profesională destul de activă 
şi interesată.

Aş vrea să evidenţiez la acest capitol rolul fundaţi-
ei SOROS care a organizat, în colaborare cu Centrul de 
Drept al Avocaţilor şi Consiliul Uniunii, 8 seminare, Fun-
daţia Germană IRZ – 4, Fundaţia „NORLAM” – 4, ABA 
ROLI şi Amnesty International Moldova – 16 ş.a.m.d.
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După calculele şi datele de care dispune Consiliul 
Uniunii Avocaţilor, pe parcursul anului 2012, au frec-
ventat cursurile de formare continuă 1086 de avocaţi.

Plus la aceasta, un număr impunător de avocaţi au 
participat în calitate de moderatori la diferite eveni-
mente dedicate unor manifestări în domeniul dreptului 
(Ziua Juristului, Asociaţia Juriştilor din RM, Juriştii pen-
tru Dreptul Omului etc.), discuţii la televiziune şi radio, 
întâlniri cu elevi, studenţi …, editarea unor cărţi, ma-
nuale, broşuri, articole în diferite reviste, jurnale, ziare.

Cu toate acestea, noi suntem în imposibilitate de a 
realiza volumul de 40 de ore de formare profesională 
continuă anuală şi ţine de competenţa exclusivă a Con-
gresului de a elabora propuneri pentru perfecţionarea 
legislaţiei şi cred că acest lucru poate fi realizat prin ce-
rinţa de a fi modificat art. 54, lit. i) din Legea cu privire la 
avocatură, deoarece volumul de 40 de ore de formare 
profesională continuă este imposibil de realizat.

Aş vrea, la fel, să menţionez că unii colegi au ignorat 
totalmente participarea la activităţile de perfecţionare 
profesională, nu au participat la nici o oră de perfec-
ţionare şi datorită atitudinii dumnealor au fost cazuri, 
când la unele seminare participa un număr redus de 
avocaţi.

Un rol aparte la acest capitol îi revine Revistei „Avo-
catul poporului”, care publică pe paginile sale articole 
practico-ştiinţifice scrise de către avocaţi, profesori, 
specialişti în domeniul dreptului, în mod special şi obli-
gatoriu publică hronicul hotărârilor CEDO, pronunţate 
împotriva Republicii Moldova, practica Curţii Supreme 
de Justiţie, iar în ediţia specială nr. 7–10, 2012, au fost 
editate toate modificările efectuate în 2012 în toate Co-
durile de legi ale Republicii Moldova (160 pagini), care 
au fost şi mai sunt utile în activitatea avocaţilor, ţinând 
cont că unele modificări încă nu au fost editate aparte.

Pe parcursul anului 2012 au fost elaborate: Ghidul 
avocatului în apărare, aprobat de către Consiliul Uniu-
nii Avocaţilor la 30 martie 2012 şi publicat în Avocatul 
poporului nr.3–4, 2012, susţinut de Programul Drept la 
Fundaţiei SOROS; Îndrumar pentru avocaţi, publicat în 
Avocatul poporului nr. 1–3 , 2013 cu sprijinul Asociaţiei 
Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, 
autori Vlad Gribincea, avocat, Natalia Curăgău, doctor 
în economie, Sorina Macrinici, avocat.

Ghidul Avocatului stagiar, lansat în martie 2013.
Elaborarea şi lansarea paginii web a Uniunii Avo-

caţilor, coordonator fiind Alexandru Ţurcan, Uniunea 
Avocaţilor, şi Olimpia Iovu, ABA ROLI.

Stimaţi colegi! La acest capitol aş putea încă mult 
să vă reţin atenţia fiindcă au mai fost activităţi pe par-
cursul anului 2012, însă consider că mulţi dintre Dum-
neavoastră aţi participat personal la aceste măsuri şi 
de aceea vreau să vă informez că, în conformitate cu 
Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei (2011–
2016), Republica Moldova şi-a asumat angajamente 
internaţionale cu privire la protejarea drepturilor ca-
tegoriilor vulnerabile de justiţiabili în procesul penal 
la nivel european şi unul din paşii concreţi în această 
direcţie l-a constituit introducerea art. 110¹ în CPP, care 
reglementează cazurile speciale de audiere a martoru-
lui şi victimei minore exclusiv de către judecătorul de in-

strucţie cu participarea psihopedagogului şi celorlalte 
părţi în spaţii special amenajate.

În această ordine de idei, la propunerea Fundaţiei 
Norvegiene NORLAM, am acceptat un proiect comun 
care are ca scop implementarea noilor prevederi legale 
referitoare la protecţia drepturilor minorilor victime şi 
martori, iar pentru etapa iniţială a proiectului au fost 
selectate trei regiuni pilot – sectorul Botanica din Chişi-
nău, Bălţi şi Căuşeni, unde vor avea loc şi primele semi-
nare în domeniul dat.

Tot la acest capitol, vă informez că am ajuns la un 
acord comun cu reprezentanţii Consiliului Europei în 
Moldova în vederea organizării a cinci seminare cu 
participarea experţilor care activează la CEDO în dife-
rite posturi.

Mai mult ca atât, am creat un grup de moderatori, 
colegi de-ai noştri, pentru organizarea unui şir de semi-
nare în tot teritoriul ţării cu privire la multiplele modifi-
cări ale legislaţiei în toate domeniile care au fost efec-
tuate pe parcursul anului 2012 şi care sunt necesare 
pentru stabilirea bunelor practici în activitatea tuturor 
avocaţilor.

Onoraţi colegi! Un alt domeniu, nu mai puţin im-
portant, este deontologia avocaţilor, care, cu regret, 
dar în unele cazuri nu corespunde numelui şi profesiei 
de avocat.

La acest capitol se va expune în raportul său de 
activitate la modul cel mai concret Comisia de Etică şi 
Disciplină însă eu ţin să vă aduc la cunoştinţă că multe 
cazuri de încălcare a normelor deontologice nu ajung 
în vizorul Comisiei de profil şi nici al Consiliului.

Noi cu Dumneavoastră suntem deseori martori 
oculari, când colegii noştri se comportă neadecvat, 
urât, uşor spus, şi când unii şi aceiaşi colegi îşi permit 
mai de fiecare dată un aşa comportament, încât dese-
ori ajungi la concluzia că ceva nu-i în ordine cu psihicul 
avocatului respectiv sau cu cei şapte ani de acasă.

Unii dintre aceşti avocaţi au zeci de petiţii adresate 
Comisiei de Etică, însă alţii rămân fără nici o atenţie şi 
continuă comportamentul neadecvat.

Consider că o bună parte dintre noi nu reacţionăm 
adecvat în aceste situaţii, nu-l atenţionăm pe coleg, nu 
informăm organele competente ale avocaturii pentru a 
lua măsurile de rigoare, nu neapărat cele mai drastice, 
dar pentru a evita în viitor un asemenea comportament, 
pentru ca, în final, să nu fie ştirbită autoritatea avocaturii 
în ansamblu.

O problemă a devenit şi disciplina financiară. Avo-
catul încheie contractul de asistență juridică cu clientul 
pur formal atunci când onorariul este primit de către 
avocat fără ca acesta să fie trecut prin contabilitate, 
fără a fi eliberat bonul de plată, iar uneori fără a fi în-
tocmit chiar şi contractul. Sunt cazuri când avocatul 
eliberează recipisă că a primit onorariul şi multe alte 
invenţii care sunt o încălcare a disciplinei financiare şi 
care duc la urmări nefaste.

S-au depistat şi cazuri, când unii avocaţi nu au cont 
bancar sau când pe cont nu a fost transferat niciun bă-
nuţ pe parcursul existenţei acestuia şi multe alte cazuri 
dubioase de încălcare a disciplinei financiare care pot 
fi foarte uşor demonstrate documentar.
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Vreau să fac un apel către toţi colegii să fie preca-
uţi şi disciplinaţi la nivel financiar, fiindcă pot fi urmări 
foarte grave, iar pentru a-şi onora aceste obligaţiuni 
nu sunt necesare mari eforturi sau cheltuieli, este nece-
sară doar responsabilitate.

Au fost depistate cazuri în care unii avocaţi, fără a 
fi incluşi în lista persoanelor care acordă asistenţă ga-
rantată de stat, se prezintă la urmărirea penală şi in-
stanţele de judecată cu mandatul întocmit, fără a avea 
contract de acordare a asistenţei juridice şi fac acest lu-
cru prin intermediul ofiţerilor de urmărire penală, pro-
curori sau judecători cu care au relaţii de prietenie sau 
de alt gen. Cele mai frecvente cazuri sunt înregistrate 
în cadrul tagmei ex-colaboratorilor organelor de drept, 
care profită de funcţiile deţinute anterior.

Un caz şocant a avut loc recent la Centrul Naţional 
Anticorupţie, când avocatul (Botnaru Ion) s-a prezen-
tat, fără nici un drept, la urmărirea penală, la reţinerea 
unei persoane, într-un dosar penal cu iz politic, iar aşa-
zisul client al său s-a adresat cu o plângere la Uniunea 
Avocaţilor, invocând că i-a fost violat dreptul funda-
mental la apărare de către avocatul dat şi că acesta nu 
a reacţionat la toate încălcările legii ce au avut loc la 
reţinerea bănuitului, motivând că avocatul este apă-
rătorul intereselor organului de urmărire penală şi s-a 
prezentat ilegal la procedura de reţinere la iniţiativa şi 
propunerea persoanelor angajate la CNA şi multe alte 
argumente de acest fel. Pentru aceasta avocatul nomi-
nalizat a fost sancţionat de către Comisia pentru Etică 
şi Disciplină, însă fenomenul avocaţilor „de buzunar”, 
aşa l-a numit un coleg din Consiliu, nu a luat sfârşit şi 
Dumneavoastră îl cunoaşteţi, însă deseori nu luaţi nici 
o atitudine nu informaţi organele de conducere abilita-
te ca să ia măsurile de rigoare.

Stimaţi colegi! Un alt fenomen nefast şi care conti-
nuă ani în şir este neachitarea cotizaţiilor de membru 
în mărime de 100 lei pe lună. Au fost luate măsurile de 
rigoare, nu au fost, până la urmă, incluşi în lista avoca-
ţilor care au dreptul de a profesa acei avocaţi care nu 
plătesc cotizaţiile mai mult de şase luni, cu toate aces-
tea cam unii şi aceiaşi avocaţi aşa şi nu achită cotiza-
ţiile.

Consiliul Uniunii a pus în discuţie problema dată şi 
s-a convenit că lista tuturor avocaţilor ce nu au drep-
tul de a profesa în legătură cu neplata cotizaţiilor de 
membru să fie trimisă în adresa tuturor organelor de 
urmărire penală, procuratură, instanţele de judeca-
tă cu cerinţa de a nu permite avocaţilor nominalizaţi 
participarea la examinarea cauzelor penale, civile din 
motivul încălcării dreptului fundamental al cetăţenilor 
la apărare.

Noi avem un caz, cred că unic, nu numai în isto-
ria avocaturii noastre, dar cred că şi în cele ale altor 
avocaturi, când un avocat s-a adresat către Consiliul 
Uniunii cu o cerere de scutire a sa de la plata cotizaţi-
ilor de membru pe perioada de când a devenit avocat 
(23.06.2010 – Gaber Constantin) şi pe viitor pe un ter-
men de trei ani din motivul că nu are posibilitatea de 
a plăti fiindcă a fost nevoit să se adreseze în judecată, 
contestând hotărârea Comisiei de licenţiere prin care 
nu a fost admis în profesie, că nu a susţinut examenul 

la proba orală, iar judecata i-a admis cererea, el deve-
nind avocat cu întârziere de câteva luni şi a fost lipsit de 
posibilitatea de a deveni avocat la momentul cuvenit 
ş.a.m.d.

Consiliul Uniunii a respins cererea dată şi atunci 
avocatul s-a adresat în instanţa de judecată cu ace-
leaşi cerinţe şi, adăugător, pentru încasarea altor sume 
în calitate de prejudiciu moral, material. Cauza este în 
curs de examinare la judecătoria Râşcani, iar noi sun-
tem în aşteptarea verdictului la data de 31.05.2013.

Stimaţi colegi! La capitolul participărilor în 
instanțele de judecată în reperezentarea intereselor 
Uniunii Avocaților nici nu vreau să mă opresc, deoare-
ce pe noi ne reclamează în judecată cui nu-i este lene, 
iar cele mai multe chemări le are Comisia de Licențiere 
apoi Comisia pentru Etică şi Disciplină şi apoi Consiliul 
Uniunii, însă sunt unele cauze care durează deja 2-3 
ani.

Aici iarăşi reamintim grupul foştilor stagiari care nu 
au promovat ambele probe ale examenului de califica-
re (Sorochin, Racu şi compania) şi examinarea cauzelor 
continuă la Curtea de Apel, însă, între timp, Sorochin Iurii 
a devenit avocat la Baroul Avocaților din Iaşi şi s-a adre-
sat cu cererea de a fi inclus în Registrul avocaților din alte 
state, iar când i s-a refuzat din motivul că am primit date 
oficiale de la UNBAR că un asemenea avocat nu există în 
lista dumnealor, am fost reclamați în judecată pentru a 
ne impune să-l includem în Registru şi să-i plătim preju-
diciul moral şi material, cu aplicarea sechestrului pe con-
tul Uniunii Avocaților.

Cazuri de acest fel nu au existat în practica Republi-
cii Moldova şi este unul provocat tot de cetățeanul nos-
tru care continuă să se judece cu Uniunea Avocaților 
din anul 2010 pentru a deveni avocat al RM.

Stimaţi colegi! O altă problemă este cea a ținutei 
vestimentare, avocatul fiind obligat prin Legea cu 
privire la avocatură să se prezinte în fața instanțelor 
judecătoreşti în robă.

Ştim cu toții că instanțele judecătoreşti trebu-
ie să-i asigure avocatului spațiu pentru exercitarea 
atribuțiilor profesionale în incinta instanțelor, însă 
acest lucru nu s-a întâmplat până-n prezent în majori-
tatea instanțelor din diferite motive.

Cu toate acestea, sunt unii judecători (de exemplu, 
în sectorul Botanica) care nu le permit avocaților care 
nu poartă robă să participe la examinarea cauzelor şi 
amână şedințele anume din acest motiv. Personal am 
discutat cu mulți judecători în această privință, dar 
ei nu se lasă convinşi şi aduc argumentele lor, făcând 
trimitere la art. 62 din Legea cu privire la avocatu-
ră. Am dus tratative cu mulți preşedinți ai instanțelor 
judecătoreşti, inclusiv cu domnul Ion Pleşca, Cur-
tea de Apel Chişinău şi cu domnul Mihai Poalelungi, 
preşedintele CSJ. Rezultatele acestor tratative au fost 
diferite, însă cert este faptul că, mai devreme sau mai 
târziu, noi vom apărea în fața instanțelor judecătoreşti 
numai şi numai îmbrăcați în robă. Din acest motiv tre-
buie să fim pregătiți din toate punctele de vedre şi să de-
punem eforturi necesare pentru crearea unor condiții 
cât de cât convinabile pentru a putea să corespundem 
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cerințelor legii cu privire la ținuta vestimentară.
Vreau să-mi expun opinia personală în această 

privință şi să confirm faptul că avocatul îmbrăcat în 
robă este unul mai responsabil şi chiar îi stă mai bine 
pe fundalul clientului mai prezentabil decât avocatul. 
Lucrul acesta îi va disciplina pe mulți avocați.

Mai mult ca atât, a fost nu demult un caz, când avo-
catul-stagiar nu a fost acceptat în şedința judiciară fără 
robă. Iarăşi m-am implicat personal, am ajuns până la 
domnul preşedinte al CSJ Mihai Poalelungi, care i-a dat 
„câştig de cauză„ judecătorului, iarăşi de la Botanica, 
spunând că cerințele Legii cu privire la avocatură sunt 
aceleaşi şi față de stagiari.

Stimați colegi, problema ținutei vestimentare este 
una delicată şi deloc simplă, însă noi trebuie să fim cei 
care vom contribui neapărat la rezolvarea ei în mod 
pozitiv, fiind toleranți față de condițiile în care suntem 
impuşi să respectăm această ținută vestimentară.

Stimaţi colegi! Pe parcursul anului de dare de sea-
mă Consiliul Uniunii a avut multiple activități, care 
poate nu sunt esențiale, dar care sunt în competența 
Consiliului şi cer implicarea tuturor membrilor Consi-
liului.

S-a conlucrat cu Consiliul Național pentru Asistență 
Juridică Granatată de Stat, prin intermediul membrilor 
Consiliului Mihail Lupu şi Eduard Revenco, delegați în 
componența acestui Consiliu, unde sunt o mulțume de 
probleme nerezolvate până-n prezent şi Dumneavoas-
tră le cunoaşteți.

S-a conlucrat cu Ministerul Finanțelor, Casa 
Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională 
de Asigurări în medicină fiind antrenați mai toți mem-
brii Consiliului, fiindcă problemele în aceste domenii 
există şi sunt unele dificile, fiindcă toți demnitarii gân-
desc că toți avocații au venituri mari şi câştigă mult în-
tr-o țară în care bântuie sărăcia şi este foarte greu a-i 
convinge de contrariu.

Am fost antrenați masiv în acțiuni de apărare a 
independenții avocaților care au fost supuşi diferi-
tor presiuni din partea organelor de drept, deoarece 
acestora nu le este pe plac, atunci când avocatul este 
insistent, activ şi contestă acțiunile şi actele ilegale ale 
acestor organe.

Avocații erau citați pentru a depune explicații cu 
privire la modalitatea exercitării profesiei de avocat în 
cazuri concrete, fiind amenințați cu tragerea la răspun-
derea penală, fapt care s-a întâmplat în două cazuri.

Cu privire la aceste evenimente, a fost informat 
publicul prin conferința de presă şi colegii noşti prin 
Memoriul Public, publicat şi în Avocatul poporului nr. 
7-12/2012.

În adresa Consiliului Uniunii Avocaților au par-
venit pe parcursul anului 2012 multiple sesizări din 
partea procurorilor, prin care se solicită sancționarea 
avocaților care participă la urmărirea penală în cauze 
în care aceasta este efectuată de aceşti procurori. Prin 
aceste sesizări autorii nu numai că solicită sancționarea 
avocatului, dar în conținutul lor sunt deja stabilite toa-
te încălcările Codului deontologic al avocaților. Aseme-
nea sesizări parvin şi în adresa Comisiei pentru Etică şi 
Disciplină.

Nu o să rețin atenția Dumneavoastră la această 
temă, deoarece există o practică de ani de zile şi noi 
răspundem autorilor unor astfel de sesizări, că acestea 
nu corespund legislației în vigoare şi că procurorul este 
în drept să sesizeze perosnale juridice privind lichida-
rea încălcărilor de lege privind înfăptuirea cauzelor şi 
a condițiilor care au favorizat încălcările depistate pe 
parcursul urmăririi penale în temeiul prvederilor art. 
217 CPP.

Mai mult ca atât, în aceste cazuri se încalcă princi-
piile contradictorialității, al egalității armelor părților 
într-un proces echitabil.

Cu toate acestea, în unele cazuri avocații chiar 
nu au un comportament deontologic corect şi a fost 
anunțată Procuratura Generală cu privire la necesita-
tea informării Consiliului Uniunii Avocaților în caz de 
comportament neadecvat al avocatului, dar nu prin 
sesizări ilegale.

De exemplu, cum poate fi apreciat comportamen-
tul avocatului nominalizat prin sesizarea parvenită la 
07.05.2013 de la Procuratura sectorului Centru, mun. 
Chişinău, în care s-a descris amănunțit acțiunile avoca-
tului (Lazăr Andrieş), care s-a prezentat la 30.04.2013 la 
urmărirea penală, împreună cu clientul său, dar fără a 
prezenta mandatul, motivând că îl va prezenta cu altă 
ocazie, solicitând unele acte din dosar, iar când i s-a re-
fuzat, a devenit agresiv, amenințându-l cu implicarea 
unui procuror ierarhic superior, cunoscut al avocatului, 
respingând propunerea de a părăsi incinta cabinetului 
procurorului...

La conversația avută cu avocatul în cauză, acesta 
a recunoscut tot ce a fost indicat în sesizarea procuro-
rului.

Este foarte dureros când auzim uneori la televizor 
sau suntem informați despre comiterea de către avocați 
a unei infracțiunii. Pe parcursul anului 2012 au fost 8 
cazuri de tragere la răspundere penală a avocaților, 
ultima înştiințare a parvenit la 08.04.2013, când la 
03.04.2013, în flagrant, a fost reținut avocatul care a 
primit suma de 1000 euro, returnând benevol 500 euro 
primiţi anterior (Efimia Toderenco). Avocatul în cauză a 
fost procuror timp îndelungat, iar din 20.08.2011 a pri-
mit licența de avocat.

Stimați colegi, cunoaştem cu toții că persistă uenle 
subtilități în privința eliberării licenței de avocat în confor-
mitate cu prevederile alin. (2) al art. 10 din Legea cu privire 
la avocatură, când ex-procurorii, judecătorii şi doctorii în 
ştiință juridică primesc licența de avocat fără parcurgerea 
stagiului profesional şi fără susținerea examneului de ca-
lificare.

Nu vreau să obijduesc pe nimeni, vreau să confirm 
cu certitudine şi cunoştință de cauză că unii dintre ei 
sunt avocați remarcabili, profesionişti excelenți, însă 
sunt şi cazuri inverse, când unii procurori vin numai cu 
scopul de a primi licența, dar nu şi a activa, peste 1-2 
luni pleacă înapoi în procuratură, iar alții au fost impuşi 
să se concedieze din proprie dorință, pentru a avea po-
sibilitatea de a primi licența de avocat cu toate că tre-
buiau concediați din motive compromițătoare. Cazuri 
similare sunt şi în privinţa unor judecători, care demisi-
onează până la atingerea plafonului de vârstă
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Avem cazuri când doctorii în ştiință depun cereri de 
suspendare a activității de avocat din motivul că sunt 
angajați permanent în funcție şi nu numai de rector, 
decan, şef catedră, dar şi de lector. Noi suntem impuşi 
în situația când suntem obligați de a admite asemenea 
cereri, însă există şi cazuri când nu sunt admise cererile 
de admietere în profesie din aceleaşi motive şi atunci 
suntem chemați în judecată, răspundem la petițiile de-
puse la Parlament, Guvern, Ministerul Justiției, suntem 
invinuiți că ilegal am prevăzut şi stabilit taxa pentru 
primirea şi examinarea cererilor de admitere în profe-
sia de avocat, cum că aceasta nu este prevăzută de Le-
gea cu privire la avocatură şi este una ilegală şi că toți 
ceilalți pretendenți în profesia de avocat trebuie să plă-
tească mai multe taxe, iar ei niciuna, că sunt privilegiați 
în toate cazurile.

Pornind de la situația creată în acest domeniu, vom 
solicita Congresului să vină cu inițiativa de a modifica 
art. 10 al Legii cu privire la avocatură prin eliminarea 
dispozițiilor alin. (2), creând condiții egale pentru toți 
juriştii, cetățeni ai Republicii Moldova, de acces în profe-
sia de avocat şi de excludere în continuare a situațiilor 
de conflict, ca să nu fim învinuiți de violarea principiilor 
unanim recunoscute, iar egalitatea tuturor cetățenilor în 
fața legii şi nediscriminarea acestora să fie primordiale.

Aici aş vrea să menționez faptul că avocatura nu 
este dată uitării şi de unii parlamentari şi Dumnea-
voastră cunoaşteți despre inițiativa legislativă a depu-
tatului Sergiu Sîrbu cu privire, după cum dumnealui s-a 
exprimat, la anularea privilegiului avocaților de a ple-
da numai ei în fața instanțelor judecătoreşti.

Noi am avizat acest proiect de lege foarte convin-
gător, în opinia mea, că este neconstituțional şi aş vrea 
să aduc mulțumiri colegilor noştri care au contribuit 
esențial la elaborarea acestui aviz (Alexandru Țurcan, 
Teodor Bordei, Dobrea Oleg, Gribincea Vladislav, Na-
dejda Hriptievschi, Vladimir Palamarciuc...).

Stimaţi colegi! Nu pot trece cu vederea inițiativa 
Consiliului Uniunii Avocaților cu privire la imobilul nos-
tru din str.Bănulescu-Bodoni, care necesită intervenții 
de restaurare şi reconstrucție, însă lucrul acesta nu este 

simplu, deoarece această clădire are statut de monu-
ment protejat la scară națională. Din acest punct de 
vedere, ne-am adresat către Parlamentul RM cu cerința 
de a exclude clădirea din lista monumentelor. Parla-
mentul a remis-o pentru examinare Ministerului Cul-
turii care, prin scrisoarea din 28.03.2013, ne-a respins 
cerințele noastre şi ne-a amintit de cele două răspun-
suri din 2010, prin care ne recomandă proiectarea unei 
mansarde în limitele volumului existent al acoperişului 
clădirii cu consolidarea şi restaurarea tuturor fațadelor.

Din acest punct de vedere vom veni cu inițiativa 
către Congres de a permite şi aloca resurse financiare 
pentru necesitățile de reconstrucție a edificiului Uniunii 
Avocaților.

Stimaţi colegi! Este clar pentru fiecare că sunt şi 
alte probleme ce țin de activitatea Consiliului Uniunii 
Avocaților şi poate că trebuie puse în discuție, dar las 
la discreția Dumneavoastră să le abordați în luările de 
cuvânt.

De exemplu, vacanta funcție de Secretar general al 
Uniunii Avocaților, care nu a putut fi selectat în urma 
organizării a patru concursuri publice anunțate de 
Consiliul Uniunii.

Poate că va parveni inițiativa Congresului de modifi-
care a Legii cu privire la avocatură şi poate ar fi necesar 
de a fi prevăzute alte cerințe față de persoana Secreta-
rului general sau de a fi înlocuită această funcție cu un 
vice-preşedinte al Uniunii Avocaților sau alte opinii.

Stimaţi colegi! La finalul raportului de activitate a 
Consiliului Uniunii Avocaților vreau să vă încredintez că 
toate problemele ce țin de profesia de avocat sunt cu-
noscute şi au fost obiectul discuțiilor la şedințele Consi-
liului şi vă asigur că toate aceste probleme vor rămâne 
în agenda de lucru a Consiliului şi, în acest context, sunt 
necesare şi opiniile D-stră pentru buna funcționare a 
Consiliului Uniunii Avocaților în activitatea sa pe vii-
tor urmărind scopul consolidării şi bunei funcționări a 
instituției Avocaturii în Republica Moldova.

Gheorghe Amihalachioaie, 
preşedintele Uniunii Avocaţilor din Moldova

Multstimată audienţă!
În raportul prezentat astăzi, mă voi referi la aspec-

tele de bază ale activităţii Comisiei pentru anul 2012, 
după cum urmează.

Comisia de Licenţiere a fost instituită la 7 august 
2011 activând în baza Legii cu privire la avocatură 
din 19.07.2002, cu modificările respective şi a Statu-
tului profesiei de avocat. 

Pe parcursul anului 2012 Comisia de Licenţiere a ţi-

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE LICENţIERE  
A PROfESIEI DE AVOCAT îN ANUL 2012

nut 19 şedinţe. La aceste şedinţe s-au examinat cererile 
persoanelor care au solicitat admiterea la stagiu, admi-
terea în profesia de avocat şi ale doctorilor în drept, 
persoanelor ce au activat anterior în procuratură sau 
judecători. în total s-au depus 40 de cereri (ale docto-
rilor în drept, judecători şi procurori), dintre care 4 au 
fost respinse deoarece nu întruneau condiţiile art. 10 al 
Legii cu privire la avocatura. La fel, s-au examinat con-
testări şi cereri prealabile privind dezacordul la rezulta-
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tele examenelor, toate fiind respinse ca neîntemeiate.
În continuare mă voi referi la examenul de admite-

re la stagiul profesional în avocatură. În acest sens, au 
fost revizuite şi ajustate cu legislaţia în vigoare 1000 de 
teste pentru examenul de admitere la stagiu precum şi 
subiectele la proba scrisă şi proba verbală a examenu-
lui de calificare în profesia de avocat, ulterior publicate 
pe site-ul Uniunii Avocaţilor.

La sesiunea de primăvară a examenului de admi-
tere la stagiu din 2-3 aprilie 2012, au fost depuse 187 
de cereri. Comisia a verificat corespunderea cererilor 
şi a actelor prezentate cu art. 21 al Legii cu privire la 
avocatură. La examen s-au prezentat 176 de candi-
daţi dintre care au promovat 129 candidaţi.

La sesiunea de toamnă a examenului de admitere 
la stagiu din 16 octombrie 2012 au fost depuse 195 
de cereri. Comisia a verificat corespunderea cererilor 
şi a actelor prezentate cu art. 21 al Legii cu privire la 
avocatură. La examen s-au prezentat 191 candidaţi 
dintre care au promovat 141 candidaţi.

În primăvara anului 2012 au avut loc două sesiuni 
ale examenului de calificare în profesia de avocat. 
Prima sesiune a avut loc în perioada 23-29 martie 
2012. La această sesiune au fost depuse 29 de cereri. 
Din numărul total de 29 de candidaţi înscrişi la prima 
sesiune din primăvara anului 2012, au fost admise în 
profesie 10 persoane. 

A doua sesiune a avut loc în perioada 28 mai – 4 
iunie 2012. La această sesiune au fost depuse 93 de 
cereri dintre care 7 cereri au fost respinse pe motiv 
că nu au corespuns cerinţelor Legii cu privire la avo-
catură. Din numărul total de 93 candidaţi înscrişi la a 
doua sesiune din primăvara anului 2012, au fost ad-
mise în profesie 15 persoane.

Sesiunea de toamnă din 2012 a examenului de 
calificare în profesia de avocat a avut loc în perioada 

23 noiembrie – 30 noiembrie 2012. La această sesi-
une au fost depuse 101 cereri. Din numărul total de 
101 candidaţi înscrişi la sesiunea din toamna 2012, 
au fost admise în profesie 39 de persoane. 

Astfel, în perioada de activitate a Comisiei de Licen-
ţiere, ianuarie – decembrie 2012, au fost admise în pro-
fesia de avocat 36 de persoane în baza articolului 10 
alin. 2 din Legea cu privire la avocatură, 270 de persoa-
ne au fost admise la stagiul profesional în avocatură şi 
64 de persoane au obţinut calitatea de avocat.

Toata activitatea Comisiei a fost şi este îndreptată 
spre garantarea acordării asistenţei juridice la un ni-
vel înalt profesional. În sensul prestării serviciilor ju-
ridice de calitate, Comisia şi-a propus să promoveze 
persoanele bine pregătite la nivel teoretic şi practic, 
persoanele care merită a fi avocat, iar pentru aceasta 
a ridicat standardele la un nivel mai înalt. 

În acest context, mă adresez colegilor care accep-
tă a fi îndrumători să susţină această idee a Comisiei 
şi să ofere acel minim necesar practic stagiarilor pen-
tru a se prezenta la examene la cel mai înalt nivel.

Nu în cele din urma, vreau să menţionez faptul că 
acest nivel ridicat al exigenţelor au influenţat atitudi-
nea candidaţilor faţă de examene şi munca Comisiei, 
precum şi cea a instanţelor de judecata vizavi de exa-
minarea cauzelor ce ţin de rezultatele examenelor.

Avem deja o practica judiciară pornită ce nu permi-
te a contesta calificativul răspunsului, astfel fiind res-
pinse cererile de chemare în judecată ca neîntemeiate.

În final, vreau să le mulţumesc, în primul rând, 
membrilor Comisiei pentru munca asiduă depusă, 
precum şi celor care au colaborat cu noi şi ne-au susţi-
nut, iar celor care au trecut peste bariera înaltă de Co-
misie le doresc succese în nobila profesie de avocat!!!

Nina Lozan, preşedintele 
Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE ETICă  
şI DISCIPLINă A UNIUNII AVOCAţILOR PE ANUL 2012

Stimaţi colegi!
Comisia pentru etică şi disciplină în componenţa 

actuală a fost aleasă la Congresul Avocaţilor din 25 iu-

nie 2011, adică perioada pentru care prezint raportul 
este anul 2012.

Precum aţi hotărât Dvs., prin votul exprimat pentru 

Eugeniu TETELEA, 
preşedinte al Comisiei de etică şi disciplină
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componenţa nominală a Comisiei pentru etică şi dis-
ciplină, atât la baza formării, precum şi ulterior la baza 
activităţii Comisiei au stat mai multe principii, inclusiv 
principiul continuităţii, adică în actuala comisie acti-
vează 6 avocaţi cu practică în domeniu, care au activat 
şi în Comisiile precedente. Din cei 11 membri aleşi ai 
Comisiei au activat doar 10, membrul comisiei - avoca-
tul Zelinschaia Irina n-a participat la nicio şedinţă. 

În perioada de raportare, în adresa Comisiei au par-
venit, 315 plângeri şi sesizări în privinţa avocaţilor, in-
clusiv, sesizaţi în adresări:

de la clienţii avocaţilor - 215 
de la partea adversă în proces - 31 
de la organele procuraturii - 14 
de la instanţele judecătoreşti - 11 
de la alţi avocaţi - 10 
de la alte organizaţii - 34
Au avut loc 11 şedinţe ale comisiei.
Este de menţionat faptul că, în perioada preceden-

tă de un an de zile, au fost inregistrate 197 de plângeri 
şi petiţii.

Deci, în perioada elucidată în raport, numărul pe-
tiţiilor a crescut semnificativ: cu 54,7%, iar de la clienţi 
chiar cu 108,7%, fapt ce urmează să ne îngrijoreze pe 
noi toţi.

Şi Dvs., acei prezenţi azi la congres, cred că o să 
cădeţi deacord cu calificativul nesatisfăcător al disci-
plinei, dacă nu suntem în stare deja al doilea an con-
secutiv să convocăm din prima încercare o adunare a 
Baroului Chişinău-cel mai numeros din Uniune, chiar 
şi Congres. Noi cei din sală ne cunoaştem unul pe altul 
la faţă şi mai putem astfel concluziona că la adunările 
Baroului, Congres vin unii şi aceiaşi avocaţi, cu unele 
excepţii.

În conformitate cu Legea cu privire la avocatură, 
Statutul profesiei de avocat şi Codul deontologic al 
avocaţilor, au fost recunoscute admisibile 9 plângeri 
şi sesizări, ceea ce constituie aproximativ 2,86 % din 
numărul total de plângeri şi sesizări, cu tragerea avo-
caţilor la raspundere disciplinară. Indicele anului 2011 
fiind de 4,5 la sută.

Au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 
avertizare – în privinţa a 1 avocat; 
amenda – în privinţa a 4 avocaţi; 
retragerea licenţei – în privinţa a 4 avocaţi.
Restul – 306 de plângeri şi sesizări – au fost recu-

noscute drept inadmisibile, neîntemeiate.
Petiţiile şi sesizările au fost recunoscute inadmisibi-

le, în majoritatea cazurilor, deoarece avocaţii vizaţi în 
petiţii, după părerea Comisiei, n-au admis încălcări ale 
prevederilor Legii cu privire la avocatură, ale Statutului 
profesiei de avocat şi ale Codului deontologic al avo-
caţilor. Printre alte temeiuri de recunoaştere a plânge-
rilor drept inadmisibile au fost: expirarea termenului 
pentru tragere la raspundere disciplinară, retragerea 
plângerilor de către solicitanţi, alte împrejurări ce ex-
clud răspunderea disciplinară.

Stimaţi colegi! Noi, avocaţii, atât Dvs., acei prezenţi 
în sală, cât şi acei care nu sunt prezenţi, avocaţii-mem-
bri ai Comisiei pentru etică şi disciplină, suntem colegi 
şi, respectiv, urmează să ne stimăm reciproc, să ne pro-

tejăm interesele prin unitatea şi solidaritatea noastră.
Chiar la prima şedinţă a Comisiei am convenit asu-

pra faptului, cum vom lucra în Comisie, cum vom apre-
cia colegial diverse situaţii, cazuri concrete. În aceas-
tă ordine de idei, am exclus din start orice atitudine 
necolegială faţă de avocaţii vizaţi în petiţii. Poziţia Co-
misie - maximă înţelegere colegilor, care, în raport cu 
clienţii, alte instituţii, în cadrul exercitării profesiei de 
avocet, au nimerit în situaţii dificile şi necesită susţine-
rea noastră.

Plângerile şi sesizările au fost examinate, de regu-
lă, după înştiinţarea avocaţilor vizaţi în petiţii despre 
parvenirea petiţiilor la CED în privinţa lor, depunerea 
de către ultimii a referinţelor cât priveşte cele invocate 
de petiţionari, uneori şi după solicitarea materialelor 
suplimentare, în unele cazuri cu prezenţa avocaţilor 
şi a petiţionarilor. Aceste masuri au avut menirea de a 
contribui la examinarea corectă şi în termene posibil 
reduse a adresărilor, excluderea pe viitor de adresări 
repetate ale petiţionarilor la diverse instituţii ale Sta-
tului ş.a. Însă, la acest capitol, deşi de ani de zile vor-
bim despre crearea cu forţe comune a unei baze de 
date personale a tuturor avocaţilor, până la moment 
aceasta lipseşte. Avocaţii nu pot fi găsiţi nici la te-
lefon, nici pe adresele indicate, dacă şi acestea sunt, 
iar dacă răspund la sunetele membrilor Comisiei, unii 
avocaţi reacţionează la sunete cu indignare, nu doresc 
să prezinte informaţii referitoare la cazul expus în pe-
tiţie, în caz de necessitate nu doresc să dea explicaţii, 
să se prezinte la şedinţele Comisiei în cazul în care se 
decide prezenţa acestuia la şedinţă. Toate aceste mo-
mente creează nu numai dificultăţi în activitatea Co-
misiei, dar chiar, câte odată, examinarea unei petiţii în 
privinţa unui asemenea avocat, devine imposibilă. Mai 
mult ca atât, în astfel de situaţii, trebuie să apreciem 
comportamentul avocaţilor respectivi faţă de colegii 
din comisie prin prevederile Codului deontologic,ceea 
ce, desigur, nu facem.

Cele mai frecvente plângeri şi sesizări au fost gene-
rate de perfectarea nu pe deplin clară a contractului de 
asistenţă juridică şi respectiv a relaţiilor avocat-client, 
achitarea serviciilor juridice, onorarea obligaţiilor con-
tractuale de către avocaţi a ţinutei vestimentare: Drept 
exemplu elucidez un caz: la Curtea de Apel Chişinău o 
avocată s-a prezentat în şedinţa Colegiului penal fără 
robă, mai mult ca atât, fusta, cele câteva bluze de diferi-
te culori şi dimensiuni după lungime au creat o impresie 
nu chiar plăcută, dilicat fie spus.

Ori, cel mai frecvent, petiţionarii invocau faptul că 
pentru sumele plătite în contul achitarii serviciilor pre-
state nu se eliberau bonurile de plată sau se eliberau 
pentru sume mai mici decât cele real plătite, precum şi 
faptul că nu sunt mulţumiţi de calitatea asisţenţei ju-
ridice prestate, ba chiar invocau faptul că avocaţii nu 
şi-au onorat obligaţiunile asumate prin contractul de 
asistenţă juridică: când - pe deplin, când - în parte, pre-
cum că nu sunt găsiţi după încheierea contractului la 
niciun număr de telefon.

Adeseori se solicită ca avocaţii să restituie integral 
sau parţial sumele plătite, fapt care nu ţine de compe-
tenţa Comisiei. Or, încheierea corectă a unui contract 
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de asistenţă juridică, cu prevederi contractuale clare, 
concrete, îl protejează, în primul rând, pe avocat, dar, 
totodată, stabileşte, strict şi fără posibile şi diverse tra-
teri, relaţiile cu clientul.

În mai multe cazuri în care Comisia a considerat că 
abaterile comise de avocaţi sunt minore, s-a decis a se 
limita la avertizări verbale a avocaţilor vizaţi în plân-
geri şi sesizări.

În baza petiţiilor adresate Comisiei şi a materiale-
lor examinate, pot fi trase unele concluzii de ordin mai 
general, care vizeaza institutul avocaturii în Republică, 
inclusiv activitatea Comisiei de etică şi disciplină în 
contextul asigurării respectării de către avocaţi a nor-
melor legale şi a eticii de avocat.

Uniunea Avocaţilor, Comisia, adeseori, sunt înşti-
inţate de cetăţeni că în dosare participă avocaţi, care 
de ani de zile, le reprezintă interesele, aceştia fiind 
condamnaţi prin sentinţe definitive şi irevocabile, fapt 
care aruncă o umbră pe întreaga corporaţie a avoca-
turii.

Vorbind de prestigiul profesiei de avocat şi de pre-
stigiul avocaţilor în parte, unii avocaţi nu conştienti-
zează faptul că nu este vorba de opinia personală a 
avocatului, despre importanţa şi rolul lui în societate 
prin participarea sa în procesele penale, civile etc. 

Desigur, opinia dată are o anumită semnificaţie, dar 
nici pe departe nu este principală. Or, prestigiul profe-
siei de avocat se determină nu prin autoapreciere in-
ternă, dar, din contra, prin aprecierea din exterior, ca în 
cazul altor profesii, dealtfel. Iar, la o armonie dintre au-
toaprecierea internă şi aprecierea din exterior se poate 
ajunge prin respectarea de către avocaţi a cerinţelor 
legii şi a Codului deontologic, prin comportament ci-
vilizat şi prin inaltă ţinută profesională şi morală. Alte 
căi şi criterii de obţinere a prestigiului râvnit nu există. 

În caz contrar, o avocatură, care nu respectă anumi-
te principii etice unanim acceptate, în care unii avocaţi 
incalcă, direct şi premeditat, legea, savârşind fraude şi 
infracţiuni, nu poate miza pe increderea societăţii. Iar 
neîincrederea societăţii poate conduce, la rândul său, 
spre cresterea imixtiunii Statului în treburile avocatu-
rii, pur şi simplu pentru a face ordine, dacă comunita-
tea avocaţilor nu este în stare să facă această ordine. O 
asemenea imixtiune excesivă ar atrage limitarea inde-
pendenţei reale a avocaturii. Este de prisos să repetăm 
că, fară independenţa reală, avocatura ca instituţie de 
apărare a drepturilor este ineficientă, dacă nu chiar im-
posibilă.

Dar, aici, totusi, trebuie să avem în vedere că Statul, 
prin Constituţie şi alte legi, şi-a asumat obligaţia de a 
asigura accesul la asistenţa juridică calificată tuturor 
persoanelor în condiţiile legii. În acest scop, a fost insti-
tuită avocatura, la dispoziţia avocaţilor fiind pus com-
plet mediul de activitate în instanţe privind apărarea 
drepturilor şi intereselor persoanelor fizice şi juridice 
în domeniul penal şi contravenţional, iar din 1 ianuarie 
2012 - şi în cel civil. Cu alte cuvinte, la drept vorbind, la 
dispoziţia avocaţilor a fost pusă o piaţă, în care există 
cerere permanentă într-un domeniu destul de specific. 
La dispoziţia avocaţilor este pusă şi o parte din infra-
structura ce contribuie la asigurarea activităţii lor pro-

fesionale. 
Pe de alta parte, pentru ca activitatea avocaţilor în 

instanţele de judecată să aibă un rol pozitiv, benefic 
pentru clienţi, în societate faţă de avocaţi să se creeze 
o aditudine pozitivă, avocatura trebuie să fie reprezen-
tată doar de profesionişti, cu înalte calităţi profesiona-
le şi din punct de vedere etico-moral la un nivel înalt, 
corespunzător cerinţelor vremii, adică pregătirea pro-
fesională a avocaţilor trebuie să fie incontinuă. Numai 
în aşa caz, avocatura, va putea face faţă cerinţelor zilei 
de azi şi celor de mâine. Situaţia la moment, nu poate 
să nu influenţeze şi asupra calităţii serviciilor prestate, 
şi asupra respectării normelor legale şi etice de către 
avocaţi.

În perioada de raportare au fost soluţionate şi unele 
chestiuni de ordin organizatoric care privesc Comisia 
pentru etică şi disciplină. Astfel, prin hotărârea Consi-
liului Uniunii s-a soluţionat chestiunea privind acope-
rirea cheltuielilor de deplasare a avocaţilor-membri ai 
Comisiei din afara Chişinăului, care crea în activitatea 
Comisiei adeseori dificultăţi de ordin organizatoric, 
erau frecvente cazuri în care lipsa membrilor Comisiei 
din raioane nu era cvorumul, iar, drept consecinţă, şe-
dinţele Comisiei nu erau convocate cu regularitate - nu 
mai rar de o şedinţă pe lună, iar petiţiile parvenite la 
Comisie se examinau, respectiv, cu întârziere.

O alta chestiune de ordin organizatoric, care într-o 
anumită masură influenţează asupra eficacităţii activi-
tăţii Comisiei, este faptul că Comisia activează în com-
ponenţă numerică nedeplină. Dealtfel, în această ordine 
de idei, pe viitor în componenţa Comisiei ar urma a fi 
propuşi doar avocaţii care-şi dau acordul la o asemenea 
activitate.

A rămas nesolutionată şi chestiunea remiterii în 
adresa Uniunii Avocatilor a sentinţelor şi a altor acte 
judecătoreşti emise în privinţa avocaţilor, care au ad-
mis infracţiuni. Este de prisos de spus că majoritatea 
acestor infracţiuni sunt legate de activitatea profesio-
nală a avocaţilor respectivi. Până în present, asemenea 
acte parvin de la persoane fizice, persoane juridice, 
procurori, şi mai rar de la instanţele de judecată. 

Soluţionarea chestiunii date este necesară, avand în 
vedere şi faptul că avocaţii traşi la râspundere penală sau 
administrativă de către instanţe dau dovadă de „modes-
tie” excesivă şi nu se grăbesc să informeze Uniunea Avo-
caţilor despre o asemenea schimbare în CV-ul lor.

 Drept urmare, şi măsurile prescrise de lege pentru 
asemenea fapte nu se iau la timp de către Comisie.

În contextul celor expuse, mai urmează a fi sublini-
at faptul, că avocatura reprezintă în sinea sa o opozitie 
juridică legalizată faţă de stat în toate dosarele pena-
le şi civile. Iar prestigiul şi valoarea ei, adică a acestei 
opozitii, depinde în mare masură de comportamen-
tul, profesionalismul şi ţinuta morală a fiecarui avocat. 
Când triada dată – comportament, profesionalism, ti-
nuta morală – vor fi în cadrul avocaturii la nivelul cuve-
nit şi adecvat unei societati democratice, numai atunci 
Comisia de etică şi disciplină are şansa să devină un 
instrument mai mult consultativ, şi nu „represiv”, al co-
munităţii avocaţiale.

 24.05.2013
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La 23 iulie 2013, CEDO a pronunţat hotărârea Gorea 
c. Moldovei (cererea nr. 6343/11).

Reclamantul Mihail Gorea, la 15 iulie 2008 a fost vi-
zitat la domiciliul său de trei ofiţeri de poliţie care l-au 
întrebat de locul aflării fiului său şi au dorit să perchezi-
ţioneze casa reclamantului. Când reclamantul a solici-
tat să-i fie arătat mandatul care le permite o asemenea 
acţiune, ofiţerii au început să-l bată, după ce, l-au încă-
tuşat şi l-au dus la secţia de poliţie. La secţia de poliţie a 
continuat maltratarea. Reclamantul a primit o lovitură 
la cap, urmare a căreia a căzut jos şi a pierdut cunoştin-
ţa. Acesta s-a trezit într-o baltă de sânge şi a fost obligat 
să cureţe podeaua. 

Reclamantul a fost eliberat din detenţie cinci zile mai 
târziu.

La 23 iulie 2008 un medic legist a examinat reclaman-
tul şi a stabilit că el avea zgârieturi şi vânătăi pe faţă, piept 
şi pe piciorul drept. Medicul a concluzionat că leziunile ar 
putut fi cauzate de lovituri cu un obiect contondent, cu o 
suprafaţă limitată, eventual, în condiţiile descrise de re-
clamant, şi nu au putut fi provocate de sine stătător sau 
să fie cauza unei căderi.

La o dată nespecificată, reclamantul a depus o plân-
gere împotriva ofiţerilor de poliţie care l-ar fi maltratat. 
Urmărirea penală pornită în baza plângerii sale a fost 
încetată de către Procuratură din mai multe motive, dar 
de fiecare dată instanţa de judecată dispunea reluarea 
acesteia.

În faţa Curţii reclamantul s-a plâns în temeiul art. 3 al 
Convenţiei de maltratarea de către poliţie şi de omisiunea 
autorităţilor naţionale de a investiga eficient circumstan-
ţele maltratării sale. De asemenea, reclamantul s-a plâns 
în temeiul art. 6 al Convenţiei de durata excesivă a proce-
durilor penale.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea artico-
lului 3 din Convenţie, notând că la 15 iulie 2008 recla-
mantul a fost reţinut de poliţie şi la eliberarea sa au fost 
depistate leziuni pe corpul acestuia. Natura leziunilor 
este consistentă cu versiunea reclamantului în privinţa 
evenimentelor. Mai mult ca atât, poliţiştii acuzaţi nu au 
negat cauzarea leziunilor, însă au afirmat că s-au produs 
în urma opunerii rezistenţei de către acesta. Totuşi aceas-
tă versiune este inconsistentă cu constatările instanţelor 
naţionale, care au achitat reclamantul în privinţa tutu-
ror acuzaţiilor de opunere a rezistenţei. În aceste circum-
stanţe, Curtea a considerat că este antrenată responsa-
bilitatea statului.

În continuare Curtea a notat că investigaţia asupra 
plângerii reclamantului ridică serioase îngrijorări. În 
opinia Curţii, investigaţia nu a fost de o complexitate 
deosebită şi aceasta a durat în faţa instanţelor naţio-

nale aproape şase ani. Procuratura a fost foarte lentă 
în iniţierea urmăririi penale şi a respins plângerea recla-
mantului de şase ori pe motive, care aparent s-au bazat 
pe o investigaţie superficială. Aparent procuratura s-a 
bazat exclusiv pe declaraţiilor poliţiştilor, fără a audia 
alţi martori sau a atrage atenţia asupra expertizelor 
medicale. Doar în aprilie 2011, după trei ani de zile, pro-
curatura a iniţiat urmărirea penală şi a expediat dosarul 
în instanţa de judecată. Situaţia însă nu s-a îmbunătăţit 
în instanţa de judecată, unde cauza a fost pendinte fără 
nici un progres. În aceste circumstanţe, Curtea nu a pu-
tut concluziona că investigaţia respectivă a fost adecva-
tă sau suficientă.

Curtea a respins plângerea reclamantului în privinţa 
articolului 6 din Convenţie, reiterând că Convenţia nu 
garantează dreptul de a continua procedurile penale 
împotriva terţilor şi că articolul 6 nu este aplicabil pro-
cedurilor privind iniţierea urmăririi penale împotriva 
terţilor.

Reclamantul a solicitat EUR 10,000 cu titlu de preju-
diciu moral şi EUR 800 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 10,000 
cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 800 cu titlu de costuri 
şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de către 
A. Donică, avocat din Chişinău.

***
La 16 iulie 2013, CEDO a pronunţat hotărârea B. 

şi alţii c. Moldovei.
În cauza B. şi alţii c. Moldovei, reclamanta O.B. este 

mama celorlalţi reclamanţi V.B. şi I.B. În anul 1998, an-
gajatorul reclamantei i-a atribuit familiei acestea un 
apartament cu trei odăi în or. Chişinău.

Potrivit reclamantei, ea era sistematic bătută şi in-
sultată de către soţul ei. Ca rezultat, la 16 ianuarie 2007, 
soţii au divorţat, dar continuau să locuiască în acest 
apartament.

Totuşi violenţa continua şi în perioada septembrie 
2007- ianuarie 2008, reclamanta a obţinut 7 rapoarte 
medicale care confirmau prezenţa unor leziuni corpora-
le uşoare cauzate de „obiecte contondente de o suprafa-
ţă limitată”. Rapoartele au fost întocmite la cererea CPS 
Centru bazându-se pe plângerile reclamantei. Recla-
manta a declarat că toate leziunile corporale descrise 
în rapoartele medicale au apărut în rezultatul loviturilor 
cauzate de către soţul ei (V.B.).

În aceeaşi perioadă instanţele naţionale au exami-
nat şase dosare de tragere la răspundere contravenţi-
onală legate de aplicarea loviturilor corporale. Primul 
dosar a fost clasat pe motiv că părţile s-au împăcat, 
al doilea pe motivul expirării termenului de trei luni de 

HRONICUL HOTăRÂRILOR PRONUNţATE DE CEDO  
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tragere la răspundere contravenţională, iar în celelalte 
patru au fost adoptate decizii de tragere la răspundere 
contravenţională.

În conformitate cu raportul de examinare psihologi-
că întocmit de Centrul Naţional de prevenire a abuzului 
faţă de copil din 30 octombrie 2008 starea emoţională 
a fiului I.B. se caracterizată prin anxietate, disconfort şi 
agresivitate provocată de relaţiile tensionate din fami-
lie. Pe parcursul evaluării s-a constatat că tatăl copiilor 
pentru o perioadă îndelungată de timp a abuzat fizic şi 
psihologic copiii şi mama lor. Tânărul evita contactul cu 
tatăl său şi manifesta agresivitate faţă de el, ceea ce re-
prezenta un mecanism de auto-apărare.

Potrivit reclamantei, celălalt fiu V.B. a părăsit domi-
ciliul în anul 1997, deoarece nu mai putea tolera abuzul 
tatălui său, ceea ce se confirmă printr-un certificat al 
asociaţiei proprietarilor de apartamente.

Potrivit unei explicaţii din 10 iunie 2008 a lui V. B., 
adresate judecătoriei Centru, el şi-a trăit copilăria în 
stres şi frică faţă de tatăl său, care îi maltrata mama. El 
nu a putut suporta aceste condiţii şi a părăsit domiciliul.

Potrivit unui certificat eliberat de CPS Centru el era 
pus la evidenţă ca „provocator de dispute în familie”.

La o dată nespecificată în anul 2008, reclamanta a 
depus o acţiune civilă prin care a solicitat evacuarea lui 
V.B. din apartament, invocând comportamentul violent 
al soţului. V.B. a depus o acţiune reconvenţională prin 
care a cerut partajul imobilului între toţi membrii fami-
liei.

La 23 iunie 2008, judecătoria Centru a admis acţiu-
nea reclamantei şi a respins acţiunea reconvenţională a 
lui V.B. Soluţia primei instanţe a fost menţinută prin de-
cizia Curţii de Apel din 30 octombrie 2008.

La 20 mai 2009, Curtea Supremă de Justiţie a respins 
acţiunea reclamantei şi a admis acţiunea reconvenţiona-
lă a lui V.B.

În faţa Curţii reclamanţii s-au plâns de faptul că sta-
tul nu a respectat obligaţiile pozitive prevăzute de art. 
3 CEDO, deoarece ei au fost obligaţi să locuiască cu un 
bărbat care sistematic maltrata şi insulta primul recla-
mant şi care în consecinţă a fost supusă riscului de a fi 
maltratata în continuare. Ceilalţi reclamanţi au fost 
afectaţi psihologic de atmosfera nesănătoasă din casă.

De asemenea ei s-au plâns de violarea art. 6 al Con-
venţiei deoarece decizia Curţii Supreme de Justiţie este 
una arbitrară. Mai mult decât atât, din moment ce in-
stanţele inferioare au respins cererea reconvenţională 
a lui V.B., acceptarea acesteia de Curtea Supremă de 
Justiţie a împiedicat reclamanţii să o conteste şi au fost 
privaţi de dreptul la un recurs. Mai departe ei s-au plâns 
că în rezultatul deciziei Curţii Supreme de Justiţie au fost 
forţaţi să locuiască în odăile unui apartament partajul 
căruia există doar pe hârtie şi nu este susceptibil de lo-
cuit. În final, reclamanţii s-au plâns că au fost privaţi de 
o parte din apartamentul pe care reclamanta l-a primit 
în proprietate de la angajatorul său.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea arti-
colului 3 din Convenţie, notând că este clar din dosar 
că autorităţile naţionale erau conştiente de comporta-

mentul violent al lui V.B., din moment ce l-au sancţio-
nat administrativ de mai multe ori. Corespunzător este 
necesar de a determina dacă acţiunile luate de aceştia 
pentru a proteja primul reclamant au fost suficiente 
pentru a onora obligaţiile pozitive.

Ea a notat că autorităţile locale, şi anume poliţia şi in-
stanţele judecătoreşti, nu au fost în totalitate pasive. Urma-
re a incidentului cu violenţă, primul reclamant a fost dus la 
examinare medicală şi cu prima ocazie au fost iniţiate ur-
măriri penale împotriva lui V.B. Instanţa de judecată a apli-
cat amendă lui V.B. de 5 ori. În particular, Curtea a notat că 
amenzile aplicate erau mici şi nu au avut nici un efect defe-
rent.

Guvernul a inculpat reclamantului retragerea plân-
gerii penale pentru viol şi omisiunea de prezenta dovezi, 
ceea ce a prevenit autorităţile că continue proceduri-
le penale împotriva lui V.B. În speţă, autorităţile nu au 
efectuat o analiză dacă seriozitatea şi numărul atacu-
rilor asupra primului reclamant din partea lui V.B. şi se-
riozitatea primei plângeri de viol a impus continuarea 
urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii. Mai mult 
decât atât, în pofida unei plângeri evidente a tentativei 
de viol la 21 august 2011, împreună cu dovezile medi-
cale, aparent autorităţile nu au iniţiat, din oficiu, careva 
investigaţii în acest sens, limitându-se din nou la proce-
duri administrative.

Curtea, de asemenea, a notat că primul reclamant a 
încercat să obţină protecţie împotriva viitoarei violenţe 
prin cererea de evacuare a lui V.B. din apartamentul său 
comun. Totuşi, prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 
20 mai 2009 au fost respinse cerinţele respective, consta-
tând că acţiunea urmărea scopul de a îngrădi dreptul de 
a folosi apartamentul de către V.B. şi nu protecţia primu-
lui reclamant. De asemenea, ea a notat că în pofida a 6 
cauze administrative pentru violenţă sau insultă împo-
triva lui V.B., nu erau suficiente dovezi că acesta a încăl-
cat sistematic regulile de convieţuire.

Ulterior, când reclamantul a cerut evacuarea tempo-
rară a lui V.B. din apartamentul comun după atacul din 
21 august 2011, instanţele s-au referit la hotărârea din 
20 mai 2009, ca motiv de respingere a cererii. Curtea a 
considerat că instanţele naţionale urmau să i-a în con-
sideraţie circumstanţele de fapt care au avut loc după 
hotărârea din 20 mai 2009, şi anume alte două atacuri 
a lui V.B.

Era indiscutabil că V.B. din nou a atacat primul re-
clamant în apartamentul comun. Acesta a servit motiv 
pentru emiterea ordonanţei de protecţie din 01 septem-
brie 2011. Totuşi, deşi o serie de măsuri au fost adoptate 
pentru a preveni orice contact cu V.B., inclus o interdic-
ţie de apropiere, acestuia i s-a permis să să locuiască 
în continuare în apartamentul comun. Curtea a fost de 
acord cu argumentul primului reclamant, că permisiu-
nea lui V.B. de a locui în acelaşi apartament cu victima 
sa a determinat ineficienţa altor măsuri din ordonanţa 
de protecţie şi a expus-o riscului de viitoare maltratări.

De asemenea, aparent perspectiva contactului cu 
agresorul în apartamentul comun a supus reclamanta 
la frica permanentă a viitoarei maltratări, având în ve-
dere numărul atacurilor anterioare. Această frică este 
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suficient de serioasă să cauzeze reclamantului suferinţă 
şi anxietate determinând un tratament inuman în sen-
sul articolului 3 din Convenţie.

Curtea nu a putut accepta argumentul Guvernului 
precum că reclamantul nu a riscat nici o violenţă viitoare 
şi faptul că s-a urmărit scopul de a obţine partea lui V.B. 
din apartament, deoarece evacuarea cerută 2011 a fost 
de natură temporară şi că s-a cerut expres de a nu soluţi-
ona chestiuni de proprietate. Aceasta ar permite instan-
ţelor naţionale să balanseze în mod adecvat drepturile 
concurente, dreptul reclamantului de a nu fi supus tra-
tamentului inuman şi dreptul lui V.B. de a folosi aparta-
mentul, prin oferirea unei protecţii reale reclamantului, 
fără a-l deposeda pe V.B. de proprietate. De asemenea, 
ei puteau să analizeze dacă argumentul reclamantului 
în temeiul articolului 102 din Codul cu privire la locuinţe 
este întemeiat. Totuşi ei au eşuat în acest sens.

Curtea a concluzionat că autorităţile nu şi-au onorat 
obligaţiile pozitive, în temeiul Articolului 3 din Conven-
ţie, de a proteja primul reclamant de la maltratare.

Curtea a constatat,  în unanimitate, violarea ar-
ticolului 8 din Convenţie, notând că integritatea psi-
hică şi morală a fost afectată de abuzuri periodice din 
partea lui V.B. Ea s-a referit la constatările sale privind 
suferinţa şi anxietatea suferită de reclamant în propriul 
apartament.

Mai mult de atât, autorităţile au fost conştiente de 
aceste circumstanţe, din moment ce acestea au fost exa-
minate de poliţie şi instanţele judecătoreşti. În opinia Cur-
ţii, aceasta urma să determine acţiuni din partea autori-
tăţilor.

Curtea a notat că, anulând soluţiile instanţelor in-
ferioare, Curtea Supremă de Justiţie nu considerat că 6 
cauze administrative împotriva lui V.B. ca dovedind cu 
suficientă certitudine comportamentul violent împotri-
va primului reclamant. În procedurile din 2011, instanţe-
le pur şi simplu s-au referit la hotărârea din 20 mai 2009 
pentru a confirma dreptul lui V.B. de a nu fi evacuat din 
apartament, fără a lua în consideraţie viitoarele acţiuni 
de violenţă comise în 2010 şi 2011. Ei nu au încercat să 
determine dacă dreptul lui V.B. de a folosi apartamentul 
a fost exercitat într-un mod ce încalcă drepturile primu-
lui reclamant potrivit articolului 8 din Convenţie şi arti-
colului 102 din Codul cu privire la locuinţe.
În rest cererea  reclamantei a fost respinsă ca inadmisi-
bilă.

Primul reclamant a solicitat EUR 32,000 cu titlu de 
prejudiciu moral şi EUR 3,485 cu titlu de costuri şi chel-
tuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 15,000 cu 
titlu de prejudiciu moral şi EUR 3,000 cu titlu de costuri şi 
cheltuieli.

Reclamanţii au fost reprezentaţi în faţa Curţii de că-
tre A. Bivol, avocat în Chişinău.

***
La 09 iulie 2013, CEDO a pronunţat hotărârea Beşliu 

c. Moldovei (cererea nr. 28178/10).
În această cauză reclamanta este Svetlana Beşliu 

născută în 1976, din Chişinău.

La data de 07 februarie 2007 procuratura a iniţiat o 
procedură penală împotriva reclamantei pentru sama-
volnicie. La data de 25 aprilie 2008 procuratura a emis o 
ordonanţă de încetare pe motivul că faptele incriminate 
reclamantei poartă caracter civil.

Partea vătămată a contestat în faţa judecătorului de 
instrucţie ordonanţa din 25 aprilie 2008. La data de 25 
iunie 2009 judecătorul de instrucţie a respins plângerea 
părţii vătămate.

La data de 17 iulie 2009 partea vătămată a înaintat 
Curţii Supreme de Justiţie un recurs în anulare la hotărâ-
rea judecătorului de instrucţie din 25 iunie 2009.

La data de 26 ianuarie 2010 Curtea Supremă de Jus-
tiţie a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza la reju-
decare judecătorului de instrucţie.

La data de 10 iunie 2011 procuratura o emis, din nou, 
ordonanţă de încetare a procedurii penale împotriva re-
clamantei.

În faţa Curţii reclamanta s-a plâns, în temeiul art. 6 al 
Convenţiei, că prin anularea hotărârii definitive favora-
bile a fost încălcat principiul securităţii raporturilor juri-
dice. De asemenea, reclamanta s-a plâns, în temeiul art. 
6 şi 13 al Convenţiei, de durata excesivă a procedurilor 
penale împotriva sa.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea artico-
lului 6 din Convenţie, reţinând că reclamanta a avut 
hotărâre judecătorească definitivă favorabilă, care a 
fost anulată în urma admiterii recursului în anulare. Ea a 
observat că motivul ce a justificat anularea hotărârii din 
26 iunie 2009 a fost pretinsa ilegalitate. Cu toate aces-
tea, de către instanţa supremă nu a fost furnizată nici o 
explicaţie în partea pretinsei ilegalităţi, limitându-se la 
reevaluarea constatărilor judecătorului de instrucţie.

În aceste circumstanţe, Curtea a considerat că recur-
sul în anulare din speţă a fost, de fapt, un „apel deghi-
zat”, al cărui scop a fost de a obţine o reexaminare a ca-
zului. În concluzie, Curtea a constatat că procesul iniţiat 
în urma recursului în anulare a fost folosit de către Cur-
tea Supremă de Justiţie într-o manieră incompatibilă cu 
principiul securităţii juridice.

În ceea ce priveşte plângerea reclamantei privind du-
rata excesivă a procedurii penale, Curtea a considerat că 
reclamanta nu a epuizat căile interne de recurs, deoa-
rece nu s-a adresat instanţelor civile naţionale pentru a 
solicita compensaţii şi că această plângere urmează a fi 
respinsă în baza art. 35 §§ 1 şi 4 al Convenţiei.

Reclamanta a solicitat EUR 4,000 cu titlu de prejudi-
ciu moral şi EUR 1,787.50 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 2,000 cu 
titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,787.50 cu titlu de cos-
turi şi cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentată în faţa Curţii de către 
V. Gasitoi, avocat în Chişinău.

***
La 09 aprilie 2013, CEDO a pronunţat hotărârea Iur-

cu c. Moldovei (cererea nr. 33759/10).
Reclamantul Vitalie Iurcu s-a născut în 1994 şi 

locuieşte în Chişinău.
La 5 aprilie 2009 au avut loc alegeri generale şi parti-

dul comuniştilor a obţinut 60 mandate din 101 în Parla-
mentul Republicii Moldova.
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La 6 - 7 aprilie 2009 a avut loc un protest în centrul ca-
pitalei împotriva fraudelor alegerilor electorale. Protestul 
a fost paşnic la început; însă, după amiaza unii protes-
tatari au devenit violenţi. A avut loc ciocniri între poliţie 
şi protestatari, au început să arunce cu pietre în clădirea 
Parlamentului şi a Preşedinţiei. O mare parte din poliţişti 
şi protestatari au fost răniţi.

În seara zilei de 7 aprilie 2009, reclamantul, care are 
avea la acel moment 15 ani, se întorcea acasă şi mer-
gea prin centrul oraşului. Aproximativ la orele 22.20 el a 
fost oprit de un grup de persoane îmbrăcate în uniforme 
militare şi i-a fost ordonat să se culce la pământ şi să-şi 
pună mâinile după cap. Reclamantul s-a conformat şi a 
primit numeroase lovituri pe corp şi în cap, inclusiv cu 
bastonul. El striga de durere şi că are numai 15 ani. Ul-
terior el a fost eliberat şi i s-a ordonat să meargă acasă. 
El a început să fugă, dar după câteva sute de metri a fost 
oprit iarăşi de un grup de persoane îmbrăcate în negru 
cu cagule pe cap şi i s-a ordonat să se culce la pământ. 
El a fost torturat iarăşi, fiind lovit cu bastonul şi primind, 
printre altele, o lovitură în regiunea ochiului drept. După 
asta el a fost forţat să se urce într-un automobil cu alţi 
tineri şi dus la sectorul de poliţie.

La sectorul de poliţie el a fost forţat să îngenuncheze 
cu mâinile după cap pentru aproximativ 3 ore într-un 
subsol. El a fost atacat de un ofiţer de poliţie care l-a lovit 
la spate şi i-a ordonat să se scoale.

La 8 aprilie 2009 aproximativ la 2.30, reclamantul a 
fost adus spre interogare, care a durat 10 minute, fiind 
întrebat despre implicarea sa în protestele din 7 aprilie.

Aproximativ la ora 3.00 reclamantul a fost urcat în 
maşină şi dus la centrul de detenţie provizorie pentru 
minori, unde a fost plasat împreună cu alţi numeroşi 
tineri într-o odaie mică cu două paturi. El a dormit la po-
dea cu mulţi alţi tineri. În ziua următoare reclamantul 
s-a simţit rău şi a solicitat asistenţă medicală. Conform 
raportului medical, eliberat de medic la o dată ulteri-
oară, reclamantul avea echimoze pe spate şi echimoză 
a ţesuturilor moi din jurul ochiului drept. La ora 15.30 
a fost adus într-un birou urma să-i explice unei femei 
motivul petrecerii timpului său în centrul oraşului noap-
tea. Aproximativ la ora 16.00 mama sa l-a luat acasă. 
Se pare că ea a fost informată despre locul aflării fiului 
aproximativ la ora 13.00 în ziua respectivă.

După eliberare, reclamantul simţea des dureri în re-
giunea rinichilor şi avea dureri de cap. La 29 aprilie 2009 
el a solicitat asistenţă la centrul de reabilitare a victime-
lor Torturii „Memoria”, o organizaţie non-guvernamen-
tală finanţată de Uniunea Europeană. Aparent el a fost 
supus unei investigaţii medicale detaliate de diferiţi spe-
cialişti. În raportul medical eliberat de acest centru a fost 
statuat, printre altele, că reclamantul a suferit o traumă 
cerebrală şi a experimentat probleme psihologice tipice 
victimelor torturii.

La 19 iunie 2009 reclamantul a depus o plângere la 
Procuratura Generală invocând relele tratamente din 7 
aprilie.

  La 15 octombrie 2009 Procuratura Generală a res-
pins cererea reclamantului ca nefondată. Reclamantul 
a atacat decizia procurorului la judecătoria Buiucani, 
care la 3 decembrie 2009 a casat decizia procurorului. 

Procedurile penale privind acuzaţiile de rele tratamente 
ale reclamantului sunt pendinte.

Invocând articolul 3 al Convenţiei, interdicţia tortu-
rii şi a tratamentului inuman sau degradant, Domnul 
Iurcu a susţinut că pe durata detenţiei a fost maltratat 
de poliţie – el a fost forţat să îngenuncheze cu mâinile 
pe cap timp de trei ore şi că a fost lovit în spate de un 
poliţist, şi că nu a existat o anchetă eficientă a plângeri-
lor sale de maltratare. De asemenea, el s-a plâns că nu a 
existat un remediu eficient pe marginea plângerilor sale, 
articolul 13 al Convenţiei, şi că a fost reţinut şi deţinut 
ilegal, contrar articolului 5 al Convenţiei, libertatea şi si-
guranţa persoanei.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea artico-
lului 3  (interzicerea torturii şi a tratamentului inuman 
şi degradant) al Convenţiei, sub aspect material şi pro-
cedural. Ea a notat că, spre deosebire de alte cauze exa-
minate împotriva Moldovei vizând situaţii individuale 
a pretinselor maltratări, aparent prezenta cauză face 
parte dintr-un număr considerabil de alegaţii identice 
de maltratare într-o perioadă relativ scurtă de timp (a se 
vedea Taraburca c. Moldovei, § 48).

Deşi având în vedere aceste condiţii, ceea ce pare a fi 
maltratarea sistematică şi la scară largă a deţinuţilor de 
către poliţie, oricum Curtea urmează să verifice dacă re-
clamantul a prezentat suficiente dovezi că acesta a fost 
maltratat de către poliţie. În această privinţă, ea a notat 
că reclamantul a fost reţinut la 7 aprilie 2009 şi că acesta 
a fost examinat de către un medic la 8 aprilie 2009, astfel 
constatându-se numeroase leziuni pe spatele şi faţa aces-
tuia. Natura leziunilor pe corpul reclamantului este consis-
tentă versiunii acestuia a evenimentelor.

Potrivit guvernului leziunile reclamantului puteau fi 
cauzate acestuia până la reţinere, pe durata detenţiei, sau 
de colegii de celulă. Curtea nu a fost convinsă de aceste 
argumente şi a considerat că guvernul a eşuat să prezin-
te o explicaţie plauzibilă a modului de cauzare a acestor 
leziuni. Doar posibilitatea teoretică că leziunile reclaman-
tului a fost cauzate în circumstanţele descrise de guvern 
nu este suficientă pentru a combate prezumţia forte 
împotriva guvernului în absenţa contrariului, în special 
avându-se în vedere circumstanţele particulare din speţă.

Guvernul, de asemenea, a pretins că leziunile pe cor-
pul reclamantului nu erau suficient de serioase pentru a 
ridica chestiunea potrivit articolului 3. Curtea nu a fost 
convinsă de poziţia respectivă, în special avându-se în 
vedere starea vulnerabilă a reclamantului graţie vârstei 
fragede, 15 ani în perioada de referinţă.

În ceea ce priveşte investigarea plângerii reclaman-
tului, Curtea a notat că aceasta a fost serios viciată, 
având în vedere neiniţierea urmăririi penale până în 
decembrie 2009, interogarea unui singur poliţist şi lipsa 
altor acţiuni procesuale.

În continuare Curtea a constatat violarea articolului 
3 în conjuncţie cu articolul 13 al Convenţiei, considerând 
că nu s-a demonstrat existenţa remediilor eficiente pen-
tru a pretinde compensaţii pentru maltratarea în custo-
dia poliţiei.

În ceea ce priveşte pretinsa violare a articolului 5 al 
Convenţiei, Curtea a declarat în temeiul articolului 35 
§§ 1 şi 4 ale Convenţiei acest capăt ca inadmisibil, fiind 
depus cu depăşirea termenului de şase luni.
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Reclamantul a solicitat EUR 112,000 cu titlu de pre-
judiciu moral şi EUR 5,689 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 12,000 
cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,500 cu titlu de cos-
turi şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de către 
I. Oancea avocat din Chişinău.

***
La 16 iulie 2013, CEDO a pronunţat hotărârea  Mu-

dric c. Moldovei(cererea nr. 74839/10). În cauza Mudric 
c. Moldovei, reclamanta Lidia Mudric, cu o vârstă de 72 
de ani, după divorţul cu soţul său, locuieşte în casa care 
îi aparţine atât ei, cât şi fostului soţ.

Potrivit reclamantei, la data de 31 decembrie 2009, 
fostul ei soţ, a pătruns în casa ei şi a bătut-o. El a pro-
cedat în acelaşi mod la data de 19 februarie 2010, de 
atunci el s-a instalat permanent în casa reclamantei.

Reclamanta a obţinut un raport medical, care con-
firma leziunile corporale cauzate. La data de 18 martie 
2010 ea s-a plâns la poliţie şi altor autorităţi. La fel ea s-a 
plâns că în pofida faptului că poliţia cunoştea situaţia 
dată, nu a întreprins nimic pentru a o proteja.

La data de 27 martie 2010, reclamanta din nou a fost 
bătută de către fostul ei soţ. La data de 30 martie 2010, 
reclamanta a fost informată de autorităţi că faptele care 
ea s-a plâns s-au confirmat parţial, însă datorită bolii 
psihice a fostului soţ, acesta nu a putut fi sancţionat.

Autorităţile au promis să ia măsuri, iar la data de 22 
iunie 2010 instanţa de judecată a dispus evacuarea fos-
tului soţ al reclamantei şi l-a obligat pe acesta să stea 
departe de reclamantă şi casa ei. Însă, această hotărâre 
judecătorească nu a fost executată. La data de 17 iulie 
2010 reclamanta iarăşi a fost bătută de către fostul ei 
soţ. Ca răspuns la noua plângere a reclamantei, instan-
ţa de judecată a emis o nouă hotărâre, similară cu cea 
din 22 iunie 2010. La fel, această hotărâre judecătoreas-
că nu a fost executată.

La data de 6 decembrie 2010, reclamanta iarăşi a 
fost bătută de către fostul ei soţ. La data de 16 decem-
brie 2010 reclamanta a obţinut a treia hotărâre judecă-
torească, similară cu celelalte două hotărâri judecăto-
reşti emise anterior.

Pe parcursul perioadei relevante, reclamanta şi avo-
catul ei au depus numeroase plângeri la comisariatul de 
poliţie, procuratură, şi alte autorităţi, cerând protejarea 
reclamantei şi pedepsirea fostului ei soţ. La momentul 
depunerii prezentei cereri nici o măsură nu a fost luată 
pentru a asigura că fostul soţ al reclamantei să fie obli-
gat să urmeze un tratament a bolii sale.

În faţa Curţii reclamanta s-a plâns, în temeiul art. 3 
al Convenţiei, de faptul că autorităţile au tolerat relele 
tratamente la care a fost supusă în casa sa, şi că au eşu-
at să execute hotărârile judecătoreşti menite să asigure 
protecţia reclamantei. De asemenea, s-a plâns în teme-
iul art. 14 combinat cu art. 3 şi 8 al Convenţiei, în ceea 
ce priveşte discriminarea sa de către autorităţi din cauza 
sexului ei, negând dreptul ei de a trăi o viaţă fără violen-
ţă. În final, s-a plâns în temeiul art. 17 al Convenţiei că 
refuzul autorităţilor de a-l sancţiona pe fostul ei soţ, ia 
permis să-şi continue acţiunile sale ilegale, ce a dus la 
distrugerea drepturilor reclamantei.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea arti-
colului 3 din Convenţie, notând că reclamanta avea 
vârsta de 72 de ani în perioada de referinţă. Corespun-
zător, era vulnerabilă la atacurile lui A.M., care avea o 
istorie lungă a comportamentului violent împotriva 
reclamantei. El a întrat în casa reclamantei şi a stat în 
ea mai mult de un an, având posibilitatea să o maltra-
teze în orice timp şi că reclamanta fost nevoit să caute 
refugiu la vecini. Ea a considerat că bunăstarea fizică şi 
psihică a reclamantei a fost sub un risc eminent şi sufi-
cient de serios pentru a impune acţionarea rapidă din 
partea autorităţilor. Autorităţile naţionale au înaintat 
trei capete de acuzaţii penale împotriva lui A.M. Aceas-
ta ar permite instanţelor să acţioneze corespunzător, fie 
prin sancţiuni penale, fie prin constatarea îmbolnăvirii 
psihice şi să dispune tratament psihiatric.

Totuşi aceste acţiuni au fost ineficiente, ceea ce a per-
mis lui A.M. să stea în casa reclamantei pentru mai mult 
de un an după înaintarea plângerii acesteia. Deşi auto-
rităţile au iniţiat urmăriri penale, a fost nevoie de aproxi-
mativ 6 luni pentru a iniţia proceduri pentru pătrundere 
şi 8 luni pentru a iniţia proceduri vizând omisiunea de a 
se conforma ordonanţei de protecţie. Nu a fost iniţiată 
nici o urmărire penală în privinţa violenţei.

Mai mult de atât, refuzul lui A.M. de a se conforma 
ordonanţei de protecţie a fost atât de evident şi persis-
tent, încât a fost nevoie de două ordonanţe în acest sens.

Este adevărat că A.M. a fost recunoscut ca persoană 
bolnavă psihic. Totuşi, instanţele puteau dispune trata-
ment psihiatric mult mai devreme de începerea urmări-
rii penale. Nu a existat nici o explicaţie plauzibilă în acest 
sens.

Curtea a concluzionat că modul în care autorităţile 
au tratat cazul respectiv, în particular, amânările lungi 
şi inexplicabile în executarea ordonanţei de protecţie şi 
dispunerea tratamentului psihiatric în privinţa lui A.M., 
presupune o omisiune de a se onora obligaţiile pozitive 
corespunzătoare articolului 3 din Convenţie.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea arti-
colului 14 în conjuncţie cu articolul 3 din Conven-
ţie, observând că concursul circumstanţelor demon-
strează clar că acţiunile autorităţilor nu au fost o simplă 
omisiune sau întârziere în abordarea violenţei împotriva 
reclamantei, ci presupunea o tolerare repetativă a unei 
asemenea violenţe şi a reflectat o atitudine discrimina-
torie faţă de o femeie. Constatările a Raportorului Speci-
al ONU în privinţa violenţei împotriva femeii, cauzele şi 
consecinţele acesteia, susţin impresia că autorităţile nu 
aprecia în deplinătate seriozitatea şi întinderea proble-
mei violenţei domestice şi efectului său discriminatoriu 
asupra femeii.

În rest cererea reclamantei a fost respinsă ca inadmi-
sibilă.

Reclamanta a solicitat EUR 20,000 cu titlu de preju-
diciu moral şi EUR 8,800 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 15,000 
cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,150 cu titlu de cos-
turi şi cheltuieli.

Reclamanta a fost reprezentată în faţa Curţii de către 
D. Străisteanu, avocat în Chişinău.
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***
Hotărârea Eremia şi alţii c. Moldovei. În această ca-

uză reclamantele, Lilia Eremia, Doina Eremia şi Maria-
na Eremia, sunt născute în 1973, 1995 şi 1997, şi locu-
iesc în Vălcineţ.

Prima reclamantă este căsătorită cu un ofiţer de 
poliţie (A). A doua şi a treia reclamantă sunt fiicele lor. 
Potrivit reclamantelor, A. deseori venea acasă în stare 
de ebrietate, şi agresa prima reclamantă, uneori în pre-
zenţa fiicelor sale. În luna iulie 2010 prima reclamantă a 
depus a cerere de divorţ, după care, A. a devenit mai vio-
lent, lovind şi insultând pe prima reclamantă şi pe fiicele 
sale. Pe 18 septembrie 2010 A. a fost sancţionat admi-
nistrativ de către instanţa de judecată. Pe 30 septembrie 
2010 A. a fost avertizat de către Ministerul Afacerilor In-
terne să-şi înceteze comportamentul său violent.

La data de 5 noiembrie 2010 A. a venit acasă beat şi 
a bătut-o pe prima reclamantă. La data de 6 noiembrie 
2010 prima reclamantă a depus o plângere la procura-
tură.

La data de 11 noiembrie 2010 A. iarăşi a lovit-o pe 
prima reclamantă în prezenţa fiicelor sale. El a procedat 
în acelaşi mod la data de 12 noiembrie 2010, aceasta su-
focându-se, după care ea (prima reclamantă) şi-a pier-
dut vocea pentru o zi şi jumătate.

La data de 29 noiembrie 2010, avocatul primei recla-
mante a solicitat Judecătoriei Călăraşi să aplice o măsu-
ră preventivă faţă de A. La data de 9 decembrie 2010 A. a 
fost obligat să părăsească casa în care locuia împreună 
cu reclamanta pe un termen de 90 de zile şi i s-a interzis 
să se apropie de reclamante la o distanţă de 500 m. şi să 
le contacteze. Avocatul a informat poliţia, procuratura 
şi autoritatea pentru protecţia socială despre încheierea 
judecătorească privind aplicarea măsurii preventive re-
spective.

La data de 10 decembrie 2010, Comisariatul de po-
liţie din Călăraşi a pus în aplicare încheierea judecăto-
rească emisă la data de 9 decembrie 2010.

La data de 14 decembrie 2010 A. a fost avertizat de 
către Comisariatul de poliţie din Călăraşi să-şi înceteze 
comportamentul violent, fiind confirmat în scris faptul 
aducerii la cunoştinţa lui A. a încheierii judecătoreşti emi-
să pe data de 9 Decembrie 2010. La fel, poliţia locală a 
confirmat că A. a părăsit casa în care locuia cu familia sa, 
şi a trecut cu traiul într-o clădire care se află în proprieta-
tea autorităţii publice locale.

La data de 16 decembrie 2010, A. observând-o pe 
prima reclamantă în stradă a urmărit-o, a insultat-o şi 
încercând să o oprească. La fel A. a continuat să procede-
ze în acelaşi mod într-un magazin în care reclamanta a 
încercat să se refugieze.

La data de 19 decembrie 2010 A. a intrat în casa în 
care locuia familia lui, încălcând restricţiile impuse prin 
încheierea judecătorească respectivă. El a lovit-o şi a in-
sultat-o pe prima reclamantă. La data de 23 decembrie 
2010, prima reclamantă s-a plâns la poliţie privind inci-
dentele apărute pe 16 şi 19 decembrie. Majoritatea plân-
gerilor depuse la diferite autorităţi competente au fost 
transmise procuraturii Călăraşi.

La data de 10 ianuarie 2011 reclamantele au fost 
invitate la comisariatul de poliţie să depună declaraţii 

întru susţinerea plângerilor lor împotriva lui A. În ceea 
ce priveşte prima reclamantă, ea a fost nevoită să-şi 
retragă plângerea, deoarece antecedentele penale şi 
pierderea locului de muncă a soţului său s-ar fi reflectat 
negativ asupra educaţiei fiicelor lor şi asupra perspecti-
velor carierei. O altă întâlnire, de această dată împreună 
cu A. a fost stabilită pe 11 ianuarie 2011. Pe parcursul 
acestei întâlniri prima reclamantă şi-a exprimat dorinţa 
de a divorţa şi ea a susţinut că nu a dorit să-i cauzeze 
probleme soţului său.

La data de 13 ianuarie 2011, A. a mers la casa fa-
miliei lui, violând restricţiile impuse prin încheierea ju-
decătorească respectivă. De asemenea, el a lovit-o şi a 
insultat-o pe prima reclamantă, simulând strangularea 
ei, şi ameninţând-o ca o va omorî pe ea şi pe mătuşa ei 
dacă prima reclamantă va continua să depună plângeri 
împotriva lui. La data de 14 ianuarie 2011, medicul a de-
pistat leziuni pe gâtul reclamantei.

La data de 17 ianuarie 2011 a fost pornită urmărirea 
penală împotriva lui A.

 În faţa Curţii reclamantele s-au plâns, în temeiul art. 
3 al Convenţiei, de faptul că autorităţile au fost inacti-
ve în vederea protejării împotriva violenţei domestice 
şi atragerii la răspundere a făptuitorului. De asemenea 
s-au plâns, în temeiul art. 14 al Convenţiei combinat cu 
art. 8 şi art. 3, că autorităţile au eşuat să aplice legisla-
ţia naţională, menită să protejeze victimele violenţei 
domestice, datorită unor idei preconcepute referitor la 
rolul femeii în familie. În final, ele s-au plâns, în temeiul 
art. 17 al Convenţiei, că din cauza refuzului de a aplica 
legislaţia naţională întru protejarea reclamantelor îm-
potriva violenţei domestice, autorităţile distrug delibe-
rat drepturile garantate de Convenţie.

Curtea a constatat, în unanimitate,  violarea arti-
colului 3 din Convenţie, în privinţa primului recla-
mant, prin omisiunea de a-şi onora obligaţiile pozitive 
corespunzătoare. Ea a notat că la 09 decembrie 2010 
instanţele naţionale au decis că situaţia a fost suficient 
de serioasă pentru a elibera o ordonanţă de protecţie în 
privinţa lui Lilia Eremia. De asemenea, ea a constatat 
că frica de viitoarele agresiuni au fost suficient de grave 
pentru a-i cauza suferinţă şi anxietate atingând plafo-
nul tratamentului inuman în sensul Articolului 3.

În particular, ea a subliniat că obligaţiile pozitive po-
trivit Articolului 3 includ, pe de o parte, elaborarea unor 
prevederi legale cu scopul de a preveni şi pedepsi relele 
tratamente de către persoanele particulare, şi, pe de altă 
parte, când sunt conştiente de un pericol iminent a rele-
lor tratamente din partea unei persoane identificate sau 
dacă relele tratamente deja au avut loc, să aplice preve-
derile corespunzătoare în practică, astfel oferind protec-
ţie victimelor şi pedepsind persoanele responsabile.

Curtea a notat existenţa în legislaţia naţională a 
sancţiunilor penale pentru comiterea actelor de violen-
ţă împotriva membrilor propriei familii. Mai mult de-
cât atât, legislaţia prevede măsuri de protecţie pentru 
victimele violenţei domestice, de asemenea, sancţiuni 
pentru persoanele care nu se conformează deciziilor 
judecătoreşti.

În continuare Curtea a considerat că autorităţile au 
fost conştiente de comportamentul violent al lui A., care 
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a devenit încă mai evident după adoptarea ordonanţei 
din 09 decembrie 2010. În particular, în pofida prevede-
rile explicite a ordonanţei, la 19 decembrie 2010 A. s-a 
întors în locuinţa reclamanţilor. Deşi Guvernul a susţi-
nut că aceasta s-a întâmplat graţie acordului primului 
reclamant, nu au fost prezentate în acest sens. În orice 
caz, este evident că primul reclamant s-a plâns imediat 
autorităţilor despre încălcarea ordonanţei, prin agresa-
rea acesteia şi intrarea în locuinţă fără acordul acesteia.

Deşi autorităţile nu au reacţionat suficient de rapid, 
Curtea a notat că ele nu au rămas în totalitate pasive din 
moment ce A. a fost amendat şi a primit un avertisment 
formal. Totuşi, nici una din măsuri nu a fost eficientă şi, 
în pofida repetatelor încălcări a ordonanţei din partea 
lui A., el a continuat să-şi exercite funcţia de ofiţer de po-
liţie, fără a fi luată vreo măsură pentru a asigura sigu-
ranţa reclamanţilor. Lipsa acţiunilor decisive din partea 
autorităţilor a mai mult mai frustrantă, având în vedere 
că A. a fost ofiţer de poliţie, cerinţele profesionale a că-
ruia includeau protecţia drepturilor altora, prevenirea 
criminalităţii şi protecţia ordinii de drept.

În final Curtea a constatat ca neclar faptul că procu-
rorul a constatat că A. nu prezintă pericol pentru socie-
tate şi de ce a suspendat condiţionat investigaţiile împo-
triva acestuia deşi instanţele judecătoreşti au prelungit 
ordonanţa de protecţie pe motiv că acesta a reprezen-
tant un risc substanţial pentru soţia sa. În consecinţă, 
suspendarea a avut ca efect exonerarea de la răspunde-
re penală a lui A. şi nu prevenirea de la comiterea altor 
acte de violenţă.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolu-
lui 8 din Convenţie, în privinţa celui de al doilea şi al trei-
lea reclamant, autorităţile neconformându-se obligaţiilor 
sale pozitive.

Ea a notat că, în primul rând, după cum a fost recu-
noscut de către instanţele naţionale copii au fost afec-
taţi psihologic graţie violenţei repetate asupra mamei 
sale în locuinţa acestora, constituind astfel o ingerinţă 
în drepturile garantate de articolul 8.

În al doilea rând, autorităţile au fost conştiente de in-
gerinţă, dar nu au luat toate măsurile rezonabile pentru 
a le proteja. Curtea a notat că ordonanţa din 09 decem-

brie 2010 i-a interzis lui A. nu doar să contacteze, insulte 
sau să maltrateze pentru Lilia Eremia, dar şi copii aces-
teia. Dna Eremia ca copii săi să fie recunoscuţi oficial ca 
victimele violenţei domestice, din perspectiva urmăririi 
penale împotriva lui A. În final, reclamanţii s-au plâns 
că, pe durata unei vizite în locuinţa respectivă, A. nu 
doar a agresat-o pe soţia sa, dar şi a abuzat verbal pe 
una din fiice.

Corespunzător, autorităţile au fost conştiente de 
încălcarea de către A. a ordonanţei de protecţie şi de 
asemenea şi de comportamentul acestuia în privinţa 
reclamantei şi a efectelor asupra copiilor. Totuşi, acţiu-
nile au fost minore sau au lipsite pentru a preveni acest 
comportament. Din contra, în pofida unor atacuri grave 
în 2011 A. a fost eliberat de orice răspundere penală.

Curtea a constatat, în unanimitate,  violarea arti-
colului 14 din Convenţie, în conjuncţie cu articolul 3, 
reiterând că omisiunea statului de a soluţiona chestiu-
nea violenţei a determinat repetarea acesteia, care s-a 
reflectat într-o atitudine discriminatorie a Dnei Eremia 
ca femeie.

În speţă, Dna Eremia a fost supusă în mod repetat 
violenţei din partea soţului, deşi autorităţile au fost 
conştiente de situaţia respectivă. Totuşi, ei au refuzat să 
decidă asupra divorţului în mod urgent. Ea a pretins că a 
fost presată de poliţie să retragă plângerile sale. În con-
tinuare, autorităţile sociale au recunoscut că ei nu s-au 
conformat ordonanţei până în 15 martie 2011 graţie 
unei erori. De asemenea, se pretinde că ei au insultat-o 
pe Dna Eremia, sugerându-i împăcare, şi spunându-i că 
ea nu este prima femeie şi nu ultima care este bătută de 
soţ. În final, deşi a recunoscut că a bătut soţia sa, A. de 
fapt a fost exonerat de orice răspundere.

Reclamanţii a solicitat EUR 30,000 cu titlu de prejudi-
ciu moral şi EUR 10,613.5 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului suma de EUR 15,000 
cu titlu de prejudiciu moral şi EUR 2,150 cu titlu de cos-
turi şi cheltuieli.

Reclamanţii au fost reprezentate în faţa Curţii de că-
tre D. Străisteanu, avocat în Chişinău.

Sursa: www.lhr.md

PARTICIPAREA APăRăTORULUI îN PROCESUL PENAL   
LA EPATA PORNIRII URMăRIRII PENALE

Vitalie RUSU,  
avocat, conferenţiar universitar, doctor în drept, 

Universitatea de Stat  „Alecu Russo”  din Bălţi, Facultatea de Drept

The defender in the criminal trial has an important role and is required by law, to undertake everything 
and anything that could be in favor of the accused. The main and active defense in the criminal trial does not 
prevent, but on the contrary it contributes to the fight against crime, helping to remove errors in the examina-
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tion of criminal cases, to comply with the defense conditions and legitimate interests through means provided 
by law. In a state subject to rule of law the role and importance of the lawyer is always increasing, which is 
dictated by the need to change the socio-political conditions, in which a stronger emphasis is put on the ob-
servance of human rights and fundamental freedoms. Also, the lawyer having a positive role as an advisor 
for the client, providing assistance within the criminal trial to suspect, accused or injured party in performing 
its duties, prevents violations of rights by judicial bodies.

Pornirea urmăririi penale constituie o etapă de 
sine stătătoare a procesului penal în limitele căreia 
se desfăşoară o anumită activitate procesual-penală 
şi apar anumite raporturi juridice procesual-penale, 
materializate într-o formă strict stabilită de lege. Sta-
diul pornirii urmăririi penale începe din momentul 
dării ordonanţei privind începerea urmăririi penale 
în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau 
al actelor de constatare, rezultă o bănuială rezonabi-
lă că a fost săvârşită o infracţiune şi că nu există vreu-
na din circumstanţele care exclud urmărirea penală. 
Urmărirea începe – după sesizarea organului de ur-
mărire penală – prin luarea hotărârii de a porni cerce-
tarea. Ţinând cont de importanţa acestui moment şi 
pentru a se cunoaşte că urmărirea penală a fost înce-
pută, legea procesuală penală statuează necesitatea 
fixării acesteia în anumite forme scrise1.

Admiterea avocatului apărător în procesul judiciar 
penal este reglementată de art. 26, alin. 3 din Con-
stituţia Republicii Moldova şi de art. 67, 69 şi 70  Cod 
de procedură penală al Republicii Moldova. Conform 
prevederilor constituţionale, „în tot cursul procesului, 
părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau 
numit din oficiu” (art. 26, alin. 3 din Constituţia Repu-
blicii Moldova). Legea procesual-penală prevede mai 
multe alternative de antrenare a apărătorului în pro-
cesul penal (art. 69, alin. 2 Cod de procedură penală al 
Republicii Moldova), „începând cu momentul pornirii 
urmăririi penale, cu realizarea de facto a măsurilor de 
constrângere procesual-penală şi a altor acţiuni pro-
cesual-penale care aduc atingere drepturilor şi liber-
tăţilor persoanelor suspectate în comiterea infracţiu-
nilor2”.

Oferind avocatului-apărător statut de „povăţui-
tor, consilier” independent asupra întrebărilor juridi-
ce, legea procesual-penală l-a înzestrat cu anumite 
împuterniciri specifice activităţii prejudiciare şi, în 
special, pentru etapa de pornire a urmăririi penale. 
Legea îi oferă acestuia posibilitatea (din păcate, ade-
seori limitată) de a realiza o activitate de verificare şi 
control la etapa de pornire a urmăririi penale3.

Antrenarea avocatului în cadrul tuturor acţiuni-
lor de verificare şi de control este raţională şi utilă.  
O importanţă aparte o are participarea nemijlocită a 
avocatului la efectuarea reviziilor şi a  verificărilor de 
documente în comparaţie cu luarea de cunoştinţă cu 

1  Bercheşan Vasile. Cercetarea penală. Îndrumar complet de cercetare 
penală.  Editura şi Tipografia ICAR. Bucureşti, 2002, p. 50.

2  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации. Отв. ред. В. И. Радченко. М., Юрайт-Издат, 2006, с. 251.

3 Лашко Н. Н. Вопросы правовой регламентации действий правоо-
хранительных органов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. // Ваш налоговый адвокат. 2004, № 2, с. 7.

anumite acte pe viitor, în timpul examinării materiale-
lor cauzei. Aceasta deoarece în procesul realizării acti-
vităţilor de revizie şi control pot fi depistate anumite 
fapte ce-l caracterizează pozitiv pe bănuit sau învinu-
it, precum şi anumite informaţii ce nu sunt ataşate la 
cauza penală, însă, care, în viziunea avocatului au o 
importanţă probatorie în sensul apărării intereselor 
persoanei reprezentate în faţa organelor judiciare, 
ele urmând a fi administrate în proces în baza unui 
demers al apărării înaintat în acest sens.

Apărarea persoanei reprezentate de către avocat 
de la orice atentate ilegale în cadrul procesului penal 
prejudiciar se realizează prin intermediul unui spec-
tru larg de acţiuni, însă în primul şi în cel mai impor-
tant mod – prin participarea avocatului la clarificarea 
şi stabilirea circumstanţelor de facto ale cauzei pe-
nale.

Împuternicirile procesuale ale avocaţilor privitor 
la administrarea probelor şi participarea lor la diferite 
etape ale verificării şi aprecierii probelor, cu toate că 
sunt reglementate de lege (art. 100, 101 Cod de proce-
dură penală al Republicii Moldova) lasă mult de dorit 
cu referire la acest domeniu.

Scopul probatoriului pentru organul de urmărire 
penală la etapa pornirii urmăririi penale ţine de sta-
bilirea temeiurilor cu referire la efectuarea urmăririi 
penale sau referitor la luarea unei soluţii legate de în-
cetarea acesteia. În acest context, temeiul pornirii ur-
măririi penale figurează în calitate de probă primară, 
precum şi drept fapt juridic care pune începutul unui 
raport juridic de drept procesual-penal4.

Apărătorul este în drept de a administra probe 
prin solicitarea şi prezentarea de obiecte, documen-
te şi informaţii necesare pentru acordarea asistenţei 
juridice; prin convorbirile cu persoanele fizice asupra 
faptului dacă acestea sunt de acord să fie audiate în 
modul stabilit de lege; prin solicitarea certificatelor, 
caracteristicilor şi a altor documente din diverse or-
gane şi instituţii; prin solicitarea opiniei specialiştilor 
pentru explicarea chestiunilor care necesită cunoş-
tinţe speciale (art. 100, alin. 2. Cod de procedură pe-
nală al Republicii Moldova).

Consecutivitatea şi volumul prezentării probelor 
acumulate de către apărător în interesul persoanei 
reprezentate se determină reieşind din tactica apără-
rii, pe care acesta urmează să o coordoneze cu per-
soana apărată: ca de exemplu, să fie prezentate or-
ganului de urmărire penală toate probele sau numai 
o parte a acestora în momentul punerii sub învinuire 

4 Смагоринская Е. Б. Участие адвоката в доказывании в досудебном 
уголовном производстве. Автореферат кандидата юридических 
наук. Волгоград, 2004, с. 17.



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

18

Nr. 7-8, 2013

şi audierii învinuitului cu scopul de a-şi reduta poziţia 
de apărare în cauza penală. Apărătorul poate alege 
tactica prezentării probelor acumulate la etapa por-
nirii urmăririi penale în procesul luării de cunoştinţă 
cu materialele cauzei penale în baza art. 293 Cod de 
procedură penală al Republicii Moldova. Se admite 
şi demonstrarea probelor în procesul efectuării anu-
mitor acţiuni de urmărire penală pentru a combate 
anumite fapte nefavorabile pentru persoana apărată.

Toate persoanele care au prezentat anumite do-
cumente, informaţii sunt convinse că acestea sunt 
importante în procesul verificării plângerilor şi de-
nunţurilor referitoare la săvârşirea infracţiunii. Aceas-
tă presupunere este dictată de propria dorinţă de a 
acorda un ajutor în stabilirea circumstanţelor cauzei. 
Însă nu de fiecare dată o aşa poziţie îşi găseşte reflec-
tare şi susţinere în hotărârea procesuală a organului 
de urmărire penală de a accepta documentele şi in-
formaţiile prezentate. Adeseori, chiar la prima etapă 
a „fixării procesuale” a anumitor obiecte, documente 
sau informaţii, organul de urmărire penală ajunge 
la concluzia că acestea nu sunt trebuitoare cauzei şi 
dispune întoarcerea lor către persoanele de la care 
au parvenit. În acest context avocatul, însă, poate 
considera că obiectele şi documentele respective ar 
avea importanţă pentru cauză, rezervându-şi posi-
bilitatea de a le utiliza pe viitor în procesul apărării 
clientului său5.

Analiza comparată a prevederilor art. 45 din Le-
gea Republicii Moldova „Cu privire la avocatură” nr. 
1260-XV din 19.07.2002 şi a reglementărilor art. 68 
şi 100 din Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova  ne arată că avocaţii au dreptul de a efectua 
la etapa pornirii urmăririi penale diverse acţiuni în 
vederea acumulării informaţiilor cu un caracter pro-
bator în condiţiile lipsei unei asigurări forţate a rea-
lizării acestora: să solicite informaţii, referinţe şi co-
pii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei 
juridice; să solicite concluzii ale anumitor specialişti; 
să solicite obiecte, documente şi informaţii necesare 
acordării asistenţei juridice etc. Mult mai complica-
te sunt întrebările legate de participarea avocaţilor 
la efectuarea acţiunilor de urmărire penală – acţiuni 
procesuale de percepere şi cunoaştere asigurate prin 
constrângerea statală şi realizate numai de către or-
ganele publice specializate.

În acest sens, susţinem întrutotul poziţia savantei 
E.B.Smagorinskaia precum că avocatul este un su-
biect al probatoriului în cadrul procesului prejudiciar 
nu numai din considerentul participării acestuia la 
acumularea şi formarea probelor, dar şi în baza faptu-
lui că el are dreptul de a le verifica, a le aprecia şi a lua 
în baza acestui fapt anumite hotărâri procesuale (de-
terminarea poziţiei pe dosar, administrarea de probe 
noi, formularea anumitor cereri şi demersuri către or-
ganul de urmărire penală)6.

5 Анненков С. И., Громов Н. А., Анненкова Т. С. Процессуальное 
закрепление представленных предметов и документов. // Сле-
дователь, 2001, № 2, с. 15.

6 Смагоринская Е. Б. Участие адвоката в доказывании в досудебном 
уголовном производстве. Автореферат кандидата юридических наук. 

Avocatul trebuie să ţină la control momentul 
dacă  s-au modificat, iar dacă da, apoi în ce direcţie 
explicaţiile şi depoziţiile persoanelor chestionate şi 
audiate (aici avem în vedere, în special, analizarea 
declaraţiilor martorilor şi a părţilor vătămate). Dacă 
aşa schimbări au avut loc, este necesar ca apărătorul 
să se străduiască să înţeleagă prin ce motive şi im-
bolduri momentul dat poate fi explicat. Cu o minuţi-
ozitate deosebită avocatul urmează să se atîrne faţă 
de cercetarea corpurilor delicte (ceea ce este foarte 
actual la momentul de faţă). Avocatul este obligat, 
în primul rând, să verifice cât de adecvat sunt re-
flectate particularităţile de importanţă probatorie a 
acestor obiecte în procesele-verbale respective. Pen-
tru aceasta este necesară examinarea nemijlocită a 
obiectelor-corpuri delicte de către avocat7.

Fiecare probă prezentă la etapa iniţială a procesu-
lui penal urmează a fi apreciată de către apărător sub 
aspectul corespunderii cerinţei autenticităţii, adică 
dacă aceasta reflectă în mod adecvat circumstanţele 
reale a faptului care a avut loc. La general, cumulul 
tuturor probelor trebuie să fie suficient pentru a per-
mite o presupunere fundamentată despre prezenţa 
de facto sau lipsa a însuşi faptului infracţional8.

Într-adevăr, faţă de probe la etapa pornirii urmăririi 
penale urmează a fi aplicat întregul complex de cerinţe 
înaintat, în general, faţă de probe. La etapa iniţială nu 
există mijloace suficiente pentru stabilirea cu certitu-
dine a celor întâmplate, considerent din care aceste 
cerinţe se realizează nu în limita şi nu cu luarea în con-
sideraţie a întregului posibil cumul de probe. Conform 
opiniei savanţilor ruşi V.M.Bîcov şi L.V.Berezina, infor-
maţiile ce se conţin în ele nu trebuie să fie contradicto-
rii şi să se excludă reciproc, iar după orientarea conţinu-
tului, acestea urmează să dea în vileag circumstanţele 
faptului infracţional. Unicul care ar putea supraveghea 
şi urmări acest proces (acest moment) în interesul bă-
nuitului, învinuitului, inculpatului este avocatul9.

În cadrul activităţii sale probatorii, avocatul-apă-
rător urmează să atragă o atenţie aparte organelor 
judiciare împovărate cu sarcina probatoriului asupra 
aşa-numitelor „circumstanţe probabile”, din conside-
rentul că acestea nu pot figura în calitate de probe 
în sensul direct al cuvântului, acestora lipsindu-le 
criteriul autenticităţii şi certitudinii. La aprecierea 
probelor, avocatul urmează să se ghideze de faptul 
că nici una dintre acestea nu are o forţă probatorie 
în prealabil stabilită, deoarece orice probă apare în 
cadrul, în sistemul unui cumul de probe omogene, 
identice şi similare10.

Волгоград, 2004, с. 8.
7 Баев  М. О. Тактические основы деятельности адвоката-защитника в уго-

ловном судопроизводстве России. Диссертация кандидата юридических 
наук. Воронеж, 2005, с. 228. 

8 Анненкова Т. С., Макаров Л. В., Межуева Е. А., Громов Н. А. Про-
цессуальное положение обвиняемого и его защитника при рас-
следовании преступлений. // Следователь, 2001, № 4, с. 23; Кудин 
Ф. М., Костенко Р. В. Достаточность доказательств в уголовном 
процессе. Краснодар, 2000, с. 13-14.

9 Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголов-
ного дела по УПК РФ. Казань,  Изд-во «Таглимат» ИЭУП, 2006, с. 189. 

10 Смагоринская Е. Б. Участие адвоката в доказывании в досудебном 
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După cum se ştie, la etapa pornirii urmăririi penale 
este luată o hotărâre importantă: privind pornirea ur-
măririi penale sau privind refuzul de pornire a aceste-
ia. Avocatul, la etapa pornirii urmăririi penale, poate, 
în interesul persoanei pe care o reprezintă, să contri-
buie la luarea de către organul de urmărire penală a 
unei decizii privitoare la refuzul de a porni urmărirea 
penală în privinţa persoanei concrete pe care avoca-
tul o apără. În acest context apare întrebarea: în ce 
mod avocatul ar putea realiza acest lucru? 

În primul rând, avocatul ar putea găsi, dobândi, 
acumula informaţia ce vorbeşte despre neimplicarea 
persoanei reprezentate în cauza dată (alibiul) sau, de 
exemplu, prezentarea către organele de urmărire pe-
nală a anumitor date privitoare la faptul că această 
persoană nu ar fi putut săvârşi fapta care i se incri-
minează din anumite considerente, cum ar fi starea 
sănătăţii, puterea fizică etc. 

În al doilea rând, avocatul trebuie să-şi orienteze 
eforturile spre descoperirea anumitor date sau infor-
maţii ce ar putea fi invocate în calitate de temeiuri 
sau circumstanţe care ar exclude urmărirea penală. 
Probele acumulate de către apărător în sensul dove-
dirii nevinovăţiei persoanei urmează a fi prezentate 
către organele de drept care realizează verificarea in-
formaţiilor prezentate şi invocate în vederea pornirii 
urmăririi penale.

Decizia, hotărârea procesuală definitivă privind 
refuzul de a porni urmărirea penală în privinţa unei 
persoane anumite poate fi luată numai în baza unei 
concluzii sigure, certe privind lipsa elementelor com-
ponenţei de infracţiune în acţiunile persoanei, care 
este reprezentată de către avocat.

O importanţă deosebită în cadrul probatoriului la 
etapa pornirii urmăririi penale o are efectuarea ac-
ţiunilor procesuale, care constituie mijlocul de bază 
al administrării probelor în cadrul procesului penal.

La etapa pornirii urmăririi penale, organul de ur-
mărire penală are dreptul de a efectua cercetarea la 
faţa locului. Urmează, în acest context, să menţio-
năm faptul că legea admite efectuarea acestei acţi-
uni de urmărire penală la etapa pornirii urmăririi pe-
nale ca excepţie, dar nu ca regulă generală. Avocatul, 
în aceste condiţii urmează să atragă o atenţie deose-
bită asupra faptului dacă nu sunt încălcate drepturi-
le clientului său în procesul realizării acestei acţiuni 
de urmărire penală, deoarece acţiunea vizată poate 
ating, afecta dreptul persoanei reprezentate la invio-
labilitate. Cu toate că legea reglementează strict pro-
cedura de realizare a cercetării la faţa locului, respec-
tarea ordinii instituite cu această ocazie nu poate fi 
garantată pe deplin în lipsa unui proces penal pornit.  

În calitatea sa de participant la realizarea acţiuni-
lor procesuale avocatul este înzestrat cu următoare-
le drepturi: de a solicita aplicarea mijloacelor tehni-
co-ştiinţifice în vederea fixării ordinii şi conţinutului 
acţiunii de urmărire penală; de a înainta cereri şi de-
mersuri cu referire la introducerea în procesul-verbal 

уголовном производстве. Автореферат кандидата юридических наук. 
Волгоград, 2004, с. 9.

al acţiunii de urmărire penală a anumitor informaţii; 
de a solicita expunerea observaţiilor sale în procesul-
verbal al acţiunii de urmărire penală, iar în caz de ne-
cesitate de a solicita chiar şi completarea acestuia; de 
a semna procesul-verbal al acţiunii de urmărire pe-
nală realizate cu participarea sa. Avocatul nu este în 
drept de a se refuza de la semnarea procesului-verbal 
privind acţiunea de urmărire penală, însă poate să-şi 
expună în el observaţiile pe care le are.

Aşa, deci, unul din mijloacele de bază ale acumu-
lării şi verificării probelor la etapa pornirii urmăririi 
penale o constituie cercetarea la faţa locului, efectu-
area căreia în conformitate cu normele de procedură 
penală este admisibilă atât la stadiul verificării infor-
maţiilor cu privire la infracţiune, cît şi în cadrul ulteri-
oarelor cercetări în cauza penală. Această acţiune de 
urmărire penală este realizată în baza regulilor pre-
scrise de către art. 118 Cod de procedură penală al 
Republicii Moldova care ne spune că „În scopul des-
coperirii şi ridicării urmelor infracţiunii, a mijloacelor 
materiale de probă pentru a stabili circumstanţele 
infracţiunii ori alte circumstanţe care au importanţă 
pentru cauză, organul de urmărire penală efectuea-
ză cercetarea la faţa locului a terenurilor, încăperilor, 
obiectelor, documentelor, animalelor, cadavrelor 
umane sau de animale”. 

Anteriorul Cod de procedură penală al Republi-
cii Moldova, aprobat prin Legea din 24 martie 1961, 
prevedea în art. 157, alin. 2 că „ În cazurile care nu su-
feră amânare, cercetarea la faţa locului poate fi efec-
tuată înainte de pornirea procesului penal. În aceste 
cazuri, dacă există temeiuri, procesul penal urmează 
a fi pornit imediat după efectuarea cercetării la faţa 
locului”.

Şi în literatura de specialitate este întâlnită opinia 
că „în situaţiile care nu suferă amânare, cercetarea la 
faţa locului poate fi realizată şi până la pornirea ur-
măririi penale11”. În procesul efectuării cercetării la 
faţa locului avocatul poate să atragă atenţia asupra 
unor detalii neînsemnate, la prima vedere, la care 
organul de urmărire penală nu a atras atenţie din 
anumite considerente, dar care pot fi utilizate în in-
teresul apărării. 

Cercetarea la faţa locului este acţiunea de urmă-
rire penală de bază la etapa pornirii urmăririi penale. 
Deplasarea organului judiciar la faţa locului este „una 
din cele mai eficace măsuri procedurale12”. Faptul că 
organul de urmărire penală, ca şi instanţa de jude-
cată, au posibilitatea să investigheze direct locul să-
vârşirii faptei şi să evalueze consecinţele infracţiunii, 
să stabilească împrejurările în care a fost comis actul 
penal şi să-l identifice pe autor – prin descoperirea, 
fixarea, ridicarea şi cercetarea criminalistică a urme-
lor, a mijloacelor materiale de probă – este da natură 
să contribuie efectiv la realizarea scopului procesului 
penal13.

11 Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголов-
ного дела по УПК РФ. Казань,  Изд-во «Таглимат» ИЭУП, 2006, с. 164.

12 Chabon P. Le juge d,instruction. Theorie et practique de la procedure. Ed. 
Dalloz, Paris, 1985, p. 137.

13 Stancu Emilian. Tratat de criminalistică. Ediţia a IV-a. Editura Universul Juridic. 
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Iată de ce, pe bună dreptate, se afirmă despre cer-
cetarea la faţa locului că aceasta nu este un simplu 
act iniţial de urmărire penală, ci o activitate de maxi-
mă importanţă cu caracter imediat şi de neînlocuit, 
în multe situaţii fiind aproape imposibil de repetat, 
în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi rezultate. Cercetarea 
locului săvârşirii faptei face parte din activităţile ini-
ţiale de urmărire penală şi constă în cunoaşterea ne-
mijlocită a locului unde s-a săvârşit infracţiunea, sau 
a locului în care au fost descoperite urmele acesteia, 
în vederea descoperirii şi ridicării urmelor şi în stabi-
lirea împrejurărilor în care infracţiunea a avut loc14. 
Din acest considerent, nu numai că este necesar, ba 
chiar e strict obligatoriu ca avocatul să se implice în 
realizarea acestei acţiuni de urmărire penală. Cerce-
tarea la faţa locului are o importanţă deosebită pen-
tru avocat încă şi din considerentul  că în procesul 
realizării acestei acţiuni apărătorul are posibilitatea 
de a acumula anumite informaţii privind trăsăturile 
de persoană ale celui pe care îl reprezintă. Avocatul 
poate să-şi facă anumite concluzii privind caracterul, 
trăsăturile psihologice ale clientului său, şi ceea ce 
este mai important, cum a fost comisă infracţiunea 
şi care a fost comportamentul potenţialului infractor. 
Cercetarea la faţa locului deschide largi perspective 
pentru analiza psihologică a „tabloului comiterii in-
fracţiunii15”.

În baza acţiunii procesuale de cercetare la faţa 
locului avocatul poate evidenţia şi da în vileag aşa 
trăsături ale bănuitului (învinuitului), precum expe-
rienţa criminală, modalitatea specifică de săvârşire 
a infracţiunii, prezenţa anumitor aptitudini „profe-
sionale”, precum şi de a obţine anumite informaţii 
asupra „datelor fizice” şi despre faptul de ce mijloace 
şi modalităţi s-a folosit acesta în procesul comiterii 
actului infracţional.

Considerăm că este necesar să punem accentul şi 
asupra faptului că o importanţă deosebită o are mo-
mentul participării nemijlocite a avocatului la reali-
zarea actului de cercetare la faţa locului, din conside-
rentul că acesta îşi poate forma o careva altă impresie 
asupra caracterului infracţiunii şi persoanei infracto-
rului decât cea a organului de urmărire penală, care-
şi va găsi o ulterioară reflectare în materialele cauzei 
penale. Mai mult decât atât, avocatul poate atrage 
atenţia asupra faptului că organul de urmărire penală 
nu a observat sau nu a dorit să observe, să fixeze în 
procesul-verbal al cercetării la faţa locului şi, ulterior, 
să anexeze la materialele cauzei acele obiecte sau in-
formaţii care pot avea o importanţă deosebită pentru 
cercetarea de mai departe a cauzei penale.

Pentru avocat este extrem de important de a ur-
mări dacă a fost respectată întreaga ordine procesu-
ală de cercetare la faţa locului. De exemplu, în special 
este necesar de a verifica prezenţa reală a martorilor 
asistenţi în procesul cercetării la faţa locului şi exclu-

Bucureşti, 2007, p. 323.
14 Suciu Camil. Criminalistica. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1972, 

p. 503.
15 Игнатов С. Д. Адвокат и его деятельность и уголовном судопроизводстве 

России. Монография. Ижевск, 2005, с. 74.

derea cazurilor de semnare a procesului-verbal re-
spectiv de către careva persoane care nu au asistat de 
facto la realizarea acţiunii procesuale respective. În 
situaţii precum cea din urmă, avocatul îşi asumă anu-
mite rezerve faţă de corectitudinea şi forţa juridică a 
acestui document procesual, intervenind pe parcurs 
în vederea obţinerii nulităţii lui. Avocatul are acest 
drept şi în cazurile în care cercetarea la faţa locului se 
realizează pe timp de noapte, acest lucru nefiind însă 
determinat de careva circumstanţe excepţionale în 
această privinţă.

Studierea de către apărător a procesului-verbal de 
cercetare la faţa locului, rezultatul căruia este temei 
nemijlocit şi suficient pentru pornirea urmăririi penale 
sau fie că se conţine şi în alte materiale ale verificărilor 
realizate, urmăreşte mai multe obiective.

În procesul verificării informaţiilor cu privire la in-
fracţiuni organul de urmărire penală poate solicita 
efectuarea anumitor revizii şi controale şi de a implica 
anumiţi specialişti în vederea realizării acestora. Con-
form art. 139 Cod de procedură penală al Republicii 
Moldova, „În cazul în care este necesară explicarea 
unor fapte sau circumstanţe, organul de urmărire pe-
nală sau instanţa de judecată poate folosi cunoştin-
ţele unui specialist, dispunând...efectuarea constatării 
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale”. În aşa fel, apar pre-
mize absolut legale ale utilizării concluziilor anumitor 
specialişti la etapa pornirii urmăririi penale. Concluzia, 
constatarea specialistului în mare parte poate înlocui 
aşa-numitele cercetări prealabile sau speciale ale cor-
purilor delicte, care deşi fiind de mai mult timp utilizate 
în practica judiciară, rămân, totuşi, în afara limitelor 
reglementării procesual-penale.

Concluzia, constatarea specialiştilor poate avea o 
importanţă enormă pentru avocat din considerentul 
că ea urmează a fi utilizată la etapele iniţiale a verifi-
cării informaţiilor cu privire la infracţiune, precum şi 
datorită faptului că ea poate servi în calitate de pro-
bă importantă, fundamentată pe anumite cunoştinţe 
speciale. Participarea avocatului la acţiunile de urmă-
rire penală cu implicarea specialistului la etapa pornirii 
urmăririi penale este raţională. Aceasta l-ar ajuta pe 
avocat ca la etapa verificării informaţiilor iniţiale să ia 
cunoştinţă cu constatarea specialistului, care ulterior 
poate figura în calitate de probă importantă în cauza 
penală. Avocatul urmează să atragă atenţie asupra 
momentului că în rezultatul faptului că la etapa por-
nirii urmăririi penale specialistul nu a cercetat obiectul 
necesar pe deplin în vederea dării constatării tehnico-
ştiinţifice sau fie că nu a utilizat toate metodicile nece-
sare de investigare, constatarea sau concluzia acestuia 
poate avea un caracter probabil, prezumptiv, ipotetic. 
Ulterior, în cadrul celorlalte etape ale procesului penal 
avocatul îşi poate invoca absolut argumentat dreptul 
de a solicita efectuarea unei expertize, dacă aceasta 
nu a fost efectuată, iar dacă a fost realizată, apoi poa-
te cere efectuarea unei expertize suplimentare sau re-
petate. Avocatul urmează să clarifice momentul dacă 
constatarea sau concluzia specialistului nu contravine 
altor probe deja administrate în cauza dată. În cazul în 
care avocatul are anumite rezerve (dubii) cu privire la 
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fundamentarea, autenticitatea şi exactitatea conclu-
ziei specialistului, precum şi dacă însuşi specialistul în 
concluzia sa indică asupra necesităţii efectuării unei 
expertize judiciare, avocatul-apărător urmează să in-
tervină cu un demers în adresa organului de urmărire 
penală privitor la dispunerea unei expertize judiciare 
în privinţa aceluiaşi obiect şi asupra aceloraşi întrebări.

În practica probatoriului la etapa pornirii urmăririi 
penale avocaţii folosesc foarte activ diverse adresări pro-
cesuale – cereri, plângeri, demersuri, care reprezintă prin 
sine o formă prevăzută de lege de reacţionare la anumite 
fapte juridice care apar până la momentul pornirii ur-
măririi penale. În afară de aceasta, adresările avocaţilor 
figurează în calitate de surse de informaţie cu referire la 
circumstanţele faptului investigat, având calitatea de 
mijloc de probă – şi anume, alte documente.

Adresările procesuale ale avocaţilor se deosebesc 
între ele nu numai după formă, ci şi după conţinut şi 
esenţă. În acest context ţinem să menţionăm că esenţa 
plângerii ţine de cerinţa de a înlătura anumite încălcări 
ale drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei re-
prezentate. Demersul conţine o solicitare de a îndeplini 
(sau de a nu îndeplini) anumite acţiuni procesuale şi de 
a lua careva decizii procesuale. În cerere se pune accen-
tul asupra anumitor fapte juridice, cunoaşterea cărora 
de către organul de urmărire penală, în viziunea avo-
catului, ar permite de a dovedi sau de a stabili anumite 
circumstanţe ale cauzei, ceea ce ca finalitate ar asigura 
o apărare efectivă a persoanei reprezentate.

Înaintarea demersurilor la etapa pornirii urmăririi 
penale poate fi orientată spre acumularea probelor, 
care sunt importante pentru apărare, spre verificarea 
versiunilor ce combat învinuirea înaintată, şi în special 
spre luarea unei hotărâri asupra refuzului de a porni ur-
mărirea penală. Selectarea momentului înaintării de-
mersului este de prerogativa avocatului, ea fiind deter-
minată în dependenţă de tactica de apărare folosită.

La etapa pornirii urmăririi penale avocatul poate 
acumula date cu privire la persoana celui reprezentat, 
ceea ce se poate exprima în discuţiile purtate cu acesta, 
în întâlnirile cu persoanele cunoscute acestuia şi rudele 
lui, în solicitarea anumitor documente şi informaţii de 
la anumite instituţii şi organizaţii. În acest context in-
formaţia dată poate să fie necunoscută organului de 
urmărire penală sau să îl caracterizeze negativ pe cel 
reprezentat. În aşa caz, în faţa apărării apare întrebarea 
raţionalităţii şi limitelor utilizării informaţiilor acumula-
te în privinţa persoanei bănuitului în vederea realizării 
apărării acestuia în baza principiului „a nu dăuna.16”

Avocatul poate duce anumite discuţii şi cu persoa-
nele care nu au fost audiate de către organul de urmă-
rire penală, dar care pot explica anumite circumstanţe 
ale cauzei sau îl pot caracteriza pe bănuit ca persoană,  
relatând despre calităţile lui personale, despre condiţii-
le de viaţă, despre starea sănătăţii şi comportamentul 
acestei persoane în condiţiile, similare celor create în ca-
zul săvârşirii infracţiunii incriminate.

16 Карагодин В. Н. Шадрина Ю. В. К дискуссии об адвокатском расследова-
нии. // Пятьдесят лет Кафедре уголовного процесса УрГЮА: Материалы 
международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 27-28 
января, 2005 г. Екатеринбург, ч. 1, с. 408.

Lucrul avocatului privind acumularea datelor privi-
toare la persoana bănuitului (învinuitului) este impor-
tantă, în special, în depistarea anumitor persoane care 
au comunicat informaţii false organelor de drept. Este 
raţional ca avocatul să aibă anumite discuţii cu aceste 
persoane, iar mai apoi să intervină cu un demers către 
organul de urmărire penală în vederea audierii acesto-
ra.

De rînd cu anumite dificultăţi pe care le întâlneşte 
avocatul în procesul participării sale în cadrul etapei 
pornirii urmăririi penale, mai este întâlnită şi aşa-zisa 
problemă a comportamentului pasiv al avocatului, adi-
că acea situaţie când avocatul nu manifestă un grad 
dorit de activitate la etapa pornirii urmăririi penale şi nu 
încearcă să participe, să se implice în cadrul acţiunilor re-
alizate în privinţa clientului său. Acest comportament al 
avocatului nu stârneşte careva nemulţumiri sau obser-
vaţii din partea organului de urmărire penală. În opinia 
noastră, un aşa comportament al avocatului nu cores-
punde rolului său în cadrul etapei pornirii urmăririi pena-
le care constă, în primul rând, în garantarea momentului 
ca drepturile persoanei reprezentate în procesul efectu-
ării anumitor acţiuni de verificare să nu fie încălcate, iar 
probabilitatea încălcării lor în cazul absenţei avocatului 
este foarte enormă. Respectiv, pentru ca la etapa pornirii 
urmăririi penale să fie asigurate la nivelul cerut interese-
le persoanei reprezentate, avocatul trebuie să manifeste 
un grad avansat de activitate. Numai un aşa comporta-
ment al avocatului se poate reflecta în mod pozitiv asu-
pra eficienţei asistenţei juridice profesionale realizate.

Desigur, avocatul la etapa pornirii urmăririi penale, 
având o poziţie principială, energică şi de bună-cre-
dinţă se poate ciocni de reacţia negativă a anumitor 
lucrători ai organelor de drept. În acest context, ţinem 
să menţionăm că o atare atitudine faţă de avocaţi se 
întâlneşte din ce în ce mai rar, iar lucrătorii experimen-
taţi ai organelor de drept, dimpotrivă, acceptă şi susţin 
participarea avocaţilor la realizarea anumitor activităţi 
la etapa pornirii urmăririi penale, în special, din conside-
rentul că şi pentru ei avocatul este un anumit controlor 
(sanitar al procesului penal) care reacţionează la scăpă-
rile şi lipsa de obiectivitate a reprezentanţilor organelor 
de drept.

Ţinem să evidenţiem şi momentul că poziţia pasivă 
a apărătorului este, în principiu, admisibilă, dar numai 
în acele situaţii când ea este aleasă reieşind din consi-
derente tactice şi conform poziţiei determinate în cau-
za penală.

Toate cauzele penale, inevitabil, parcurg etapa 
pornirii urmăririi penale, deoarece în caz contrar nu ar 
exista însuşi procesul penal17. 

La această etapă a procesului penal avocatul are 
posibilitatea de a urmări activitatea organelor care por-
nesc urmărirea penală. Totodată, la acest moment, el 
poate descoperi anumite încălcări, abateri procesuale, 
care pe viitor vor servi ca temei pentru atacarea anu-
mitor decizii şi hotărâri luate în cauza penală. De ase-
menea, avocatul, participând la etapa pornirii urmă-
ririi penale, are posibilitatea de a analiza legalitatea şi 

17  Игнатов С. Д. Адвокат и его деятельность и уголовном судопроизводстве 
России. Монография. Ижевск, 2005, с. 72.
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Summary
In this article there are analyzed some of the new amendments of the Penal Code of the Republic of Moldova, 

especially concerning the aggravating circumstance stipulated at let. b2), par. (2), art. 171 PC RM. Thereby, the 
victim of the rape can be a family member and the main goal of this analysis is to relieve the criteria that can 
make a delimitation between the rape commited by a family member and the incest stipulated at art. 201 PC 
RM, making, in this manner, the right qualification.

UNELE ASPECTE COMUNE ALE INfRACţIUNII  
DE VIOL şI INCEST

Adrian Tăbîrţă,
doctor în drept, avocat

Constituţia Republicii Moldova consacră, în art. 
28, dreptul la viaţa intimă, familială şi privată a per-
soanei, iar art. 48 este rezervat familiei, aceasta con-
stituind nucleul oricărei societăţi şi de dezvoltarea 
normală a căreia depinde dezvoltarea întregului stat.

fundamentarea tuturor acţiunilor organelor judiciare, 
inclusiv şi a hotărârii organului de urmărire penală pri-
vind pornirea urmăririi penale.

Activitatea avocatului la etapa pornirii urmăririi 
penale oferă persoanelor, ale căror drepturi sau intere-
se legitime au fost îngrădite prin anumite acţiuni sau 
decizii ale organelor judiciare până la pornirea urmă-
ririi penale, posibilitatea de a se apăra cu ajutorul avo-
catului. Tot avocatul este acela care se va strădui să-şi 
apere, în continuare, clientul de anumite abuzuri sau 
eventuale erori ale organelor judiciare.
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Incriminarea faptelor ce aduc atingere acestor 
drepturi constituţionale reprezintă un instrument le-
gal important întru asigurarea realizării lor, pe cale de 
consecinţă acestea fiind transpuse şi în alte ramuri de 
drept.
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Consecinţă a modificărilor sus-menţionate sunt 
discuţiile asupra raportului dintre infracţiunea de viol 
şi cea de incest, în concret situaţia când autorul in-
fracţiunii de viol are calitatea de membru de familie 
în raport cu victima.

Ca rezultat al introducerii calităţii de membru de 
familie în conţinutul normei art. 171 ca circumstanţă 
agravantă, s-ar conchide că în cazul săvârşirii infracţi-
unii de viol asupra victimei – membru de familie, se 
absoarbe, în aceste circumstanţe, şi infracţiunea de 
incest.

O asemenea calificare, însă, ar însemna lipsirea de 
apărare a valorilor şi relaţiilor sociale care au impus şi 
justificat incriminarea incestului, constituind obiectul 
juridic special al acestuia8.

Totuşi, odată cu modificările operate în conţinutul 
normei art. 171 CP al RM, Legea nr. 167 a introdus şi 
o noţiune nouă, cea de „membru de familie”, care este 
expusă la art. 1331 CP al RM sub următorul conţinut: 
„Prin membru de familie se înţelege:

a) în condiţia conlocuirii: persoanele aflate în rela-
ţii de căsătorie, concubinaj, persoanele divorţate, per-
soanele aflate în relaţii de tutelă şi curatelă, rudele lor 
pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor;

b) în condiţia locuirii separate: persoanele aflate în 
relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei 
născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub curatelă”.

Anterior acestor modificări, raportul sexual între 
rude pe linie dreaptă până la gradul trei inclusiv, pre-
cum şi  între rude pe linie colaterală (fraţi, surori), să-
vârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei 
sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apă-
ra ori de a-şi exprima voinţa forma un concurs ideal 
dintre infracţiunea de viol şi infracţiunea de incest.

În literatura românească de specialitate este expu-
să opinia conform căreia raportul sexual cu o persoană 
de sex diferit, care este rudă în linie directă sau frate ori 
soră, prin constrângerea acesteia sau profitând de im-
posibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voin-
ţa, constituie atât infracţiunea de viol prevăzută în art. 
197 alin. 1 din Codul penal român9, cât şi infracţiunea 
de incest prevăzută în art. 203 din acelaşi cod, în con-
curs ideal, dacă victima nu locuieşte şi gospodăreşte 
împreună cu făptuitorul, iar dacă victima, rudă apropi-
ată, locuieşte şi gospodăreşte împreună cu făptuitorul, 
o atare faptă constituie infracţiunea de viol prevăzută 
în art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. b1, în concurs ideal cu in-
fracţiunea de incest prevăzută de art. 203 Cod penal10.

Aşa fiind, autorul respectiv califică violul săvârşit 
de către un membru de familie, în orice situaţie, în 
concurs ideal cu infracţiunea de incest, cu diferen-
ţierea că în situaţia în care victima este rudă în linie 
directă sau frate ori soră în accepţiunea dată noţiunii 
de „membru de familie”, atunci va fi aplicabilă norma 
ce prevede infracţiunea de viol în varianta agravantă 
în concurs ideal cu infracţiunea de incest, iar dacă vic-
tima este rudă în linie directă sau frate ori soră şi nu 
sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la noţiunea de 
„membru de familie”, atunci va fi aplicabilă norma ce 
prevede infracţiunea de viol în varianta-tip în concurs 
ideal cu infracţiunea de incest.

În acest sens Codul Penal al Republicii Moldova 
prevede un capitol aparte al infracţiunilor privind via-
ţa sexuală, violul fiind cea mai gravă faptă ce atentea-
ză la viaţa sexuală a unei persoane, de altfel legiuito-
rul şi a plasat-o în prima poziţie din capitol.

În ceea ce priveşte protecţia familiei, legiuitorul a 
consacrat un capitol aparte al faptelor îndreptate îm-
portiva familiei şi minorilor, capitol ce începe cu infrac-
ţiunea de incest.

Astfel, va constitui viol, conform art. 171, alin. (1) 
CP al RM, raportul sexual săvârşit prin constrângere 
fizică sau psihică a persoanei sau profitând de impo-
sibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima 
voinţa.

Infracţiunea de incest, prevăzută la art. 201 CP al RM, 
presupune raportul sexual între rude pe linie dreaptă 
până la gradul trei inclusiv, precum şi între rude pe linie 
colaterală (fraţi, surori). În acest caz există un subiect bi-
lateral bazat pe acord de voinţă, iar temeiul sancţionă-
rii acestei fapte este atingerea adusă moralităţii sexuale 
şi fondului biologic1.

Pe lângă această formă nonagresivă a incestului, 
există situaţii când unul dintre subiecţi nu consimte 
la raportul sexual sau este minor lipsit de capacitatea  
de a cunoaşte semnificaţia raportului sexual2.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 167 din 
09.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative, unul dintre articolele Codului Penal 
care a suferit modificări a fost şi art. 171, care s-a com-
pletat la alin. (2) cu lit. b2), având următorul conţinut: 
„săvârşit asupra unui membru de familie”.

Ca rezultat s-a introdus o variantă agravantă a vio-
lului, deschizându-se, astfel, „posibilitatea sancţionării 
violului săvârşit în cadrul familiei (chiar fapta soţului 
de a-şi viola soţia)”3, mai mult decât atât – chiar că-
pătând şi o sancţionare mai aspră din partea statului. 
Această circumstanţă agravantă este pe deplin justifi-
cată în legea penală, fiindcă traumele pe care le pro-
duce violul săvârşit de către soţ în comparaţie cu cel 
comis de către un străin sunt mult mai intense şi mult 
mai puternice. În aceste împrejurări, este indubitabil 
că violul conjugal nu numai că se pedepseşte, dar este 
chiar o formă agravantă a infracţiunii de viol4.

Noua agravantă prin care subiect pasiv, dar şi ac-
tiv, al infracţiunii poate fi şi un membru al familiei, a 
fost introdusă odată cu incriminarea violenţelor în 
familie. Prin rectificarea dată legislatorul a conformat 
legea penală a RM la cea europeană, astfel vor dispă-
rea disputele practicienilor şi doctrinarilor privitor la 
încadrarea juridică a violului soţului săvârşit asupra 
celuilalt soţ, la ce deja Curtea Europeană pentru Drep-
turile Omului în cauza S.W. versus Marea Britanie din 
22 noiembrie 1995 a statuat că soţul poate fi victimă 
a infracţiunii de viol5.

În aceste circumstanţe „violul dobândeşte un plus 
de gravitate şi are un ecou profund reprobator în so-
cietate atunci când făptuitorul o comite asupra unuia 
dintre membrii propriei familii”6, iar „legiuitorul a ur-
mărit să ocrotească sentimentele de pudoare şi de-
cenţă ale celorlalţi membri ai societăţii referitoare la 
viaţa sexuală a persoanei”7.
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Autorul menţionat argumentează că „a considera al-
tfel ar însemna a lipsi de eficienţă dispoziţia ce prevede 
concursul ideal de infracţiuni, ceea ce ar fi contrar re-
glementării de ansamblu a concursului de infracţiuni în 
sistemul de drept românesc”11, cu opinia căruia, însă, nu 
putem fi de acord. Aceasta deoarece a aplica şi varianta 
agravantă a violului prevăzută la alin. 2 lit. b2 art. 171 CP al 
RM în concurs ideal cu infracţiunea de incest, atunci când 
victima – rudă pe linie dreaptă până la gradul trei inclusiv 
sau rudă pe linie colaterală (fraţi, surori) se suprapune cu 
noţiunea de „membru de familie”, ar însemna pedepsirea 
persoanei de două ori pentru una şi aceeaşi faptă, ceea 
ce contravine principiului de drept penal, conform căruia 
nimeni nu poate  fi supus de două ori urmăririi penale şi 
pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă. 

Totodată, a nu aplica dispoziţiile ce prevăd concur-
sul ideal de infracţiuni în situaţia creată nu înseamnă a 
lipsi de eficienţă aceste dispoziţii, ci doar a le aplica în 
strictă conformitate cu legea penală şi cu fapta comisă. 
Şi nu trebuie să demonstrăm eficienţa acestora, care  e 
de la sine înţeleasă, prin aplicarea excesivă a normei ce 
prevede concursul ideal de infracţiuni. Soluţia ce intră 
în concordanţă cu principiile dreptului penal în această 
situaţie este absorbţia infracţiunii de incest de către in-
fracţiunea de viol în varianta agravantă.

Aşadar, luând în consideraţie sensul restrâns dat 
noţiunii de ”membru de familie”, şi care nu se identi-
fică în totalitate cu noţiunile de „rude pe linie dreaptă 
până la gradul  trei inclusiv” şi „rude pe linie colaterală 
(fraţi, surori)”, infracţiunea de incest prevăzută la art. 
201 CP al RM, va fi absorbită de infracţiunea de viol 
prevăzută la art. 171, alin. (2), lit. b2) CP al RM, în situa-
ţia conlocuirii victimei cu autorul infracţiunii, precum 

şi în situaţia când nu locuiesc împreună, dar au calita-
tea de părinte-copil.

Va forma, însă, concurs ideal dintre infracţiunea de 
viol şi cea de incest, fără aplicarea circumstanţei agra-
vante specificată la lit. b2), alin. (2), art. 171 CP al RM, 
cazurile când noţiunea de „rude pe linie dreaptă până 
la gradul trei inclusiv”, precum şi cea de „rude pe linie 
colaterală (fraţi, surori)” nu va coincide cu noţiunea de 
„membru de familie” expusă la art. 1331 CP al RM.
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Pe 18 aprilie 2013 curtea americană a reconfirmat 
principiul conform căruia furnizorii de noi tehnolo-
gii informaţionale (servicii de hosting, transmisie de 
date - toţi clasaţi sub denumirea de internet service 

CORAPORTUL DINTRE INTERMEDIEREA ELECTRONICă  
şI RESPONSABILITATEA INDIRECTă PENTRU  
îNCăLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Diana ICHIM,
avocat stagiar şi asociat al Biroului de avocaţi Ţurcan Cazac

provider “ISP”) beneficiază de protecţia legală de li-
mitare a responsabilităţii pentru actele realizate de 
utilizatorii serviciilor lor dacă ISP satisfac criteriile le-
gale. 
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Deoarece instanţele judiciare din Republica Mol-
dova se confruntă din ce in ce mai mult cu revendi-
cări cu privire la încălcarea drepturilor de autor în 
reţeaua Internet, acest articol are drept scop să ana-
lizeze principalele etape de dezvoltare pe plan inter-
naţional a noţiunii de responsabilitate indirectă pen-
tru încălcarea drepturilor de autor în era digitală şi îşi 
propune să formuleze unele recomandări în vederea 
soluţionării acestui tip de litigii în Moldova.

I. PRACTICA INTERNATIONALĂ
În doctrina străină există două mari noţiuni care 

explică responsabilitatea unei persoane pentru un act 
ilicit comis de o altă persoană: responsabilitate prin 
complicitate (contributory liability) şi responsabilita-
te prin delegare (vicarious liability). Responsabilitatea 
prin complicitate se naşte când pârâtul contribuie în 
cunoştinţă de cauză şi printr-un comportament con-
cret material la un act direct de încălcare realizat de o 
altă persoană. Responsabilitatea prin delegare, având 
ca sursă dreptul muncii, face responsabilă o persoană 
care dispune de dreptul şi de mijloace pentru a contro-
la şi superviza actul reproşat, dar nu întreprinde nimic 
şi obţine beneficii directe în urma actului ilicit. Aceste 
două teorii se aplică la ISPS datorită faptului că aceste 
tehnologii permit o răspândire largă şi instantanee a 
informaţiei, precum şi datorită dificultăţii practice de a 
urmări un număr mare de utilizatori direct responsabili 
de actele ilicite pe aceste reţele.

Pentru prima dată responsabilitatea indirectă în 
dreptul autorului este invocată în renumitul litigiu 
Sony v. Universal1, în care dispozitivului de înregistrări 
video Betamax al companiei Sony este utilizat de cum-
părători pentru a înregistra ilegal programele TV difu-
zate la anumite ore. Argumentul principal al Universal 
este că Sony contribuie la activităţile ilicite ale utili-
zatorilor punând la dispoziţie dispozitivul în cauză. 
După aproape doi ani de luptă în curţile americane, 
Curtea Supremă a respins cererea Universal enunţând 
principiul conform căruia o tehnologie capabilă de 
o utilizare substanţială în scopuri legitime2 nu 
poate fi responsabilă pentru comportamentul ilicit al 
utilizatorilor săi. Recunoscând utilitatea ISP în socie-
tatea de astăzi, în 1998, Congresul american incorpo-
rează în actul legislativ Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA) 3 şi anume, în secţiunea 512, un regim 
special de protecţie a ISP cu condiţia că următoarele 
condiţii legale să fie satisfăcute:
• ISP să nu aibă cunoştinţă despre activitatea sau 

informaţia ilicită sau de fapte sau circumstan-
ţe din care rezultă că activitatea sau informaţia 
este vădit ilicită;

• dacă ISP are dreptul şi abilitatea de a controla 
activitatea ilicită, acesta nu trebuie să obţină un 
venit financiar direct atribuibil activităţii ilicite;

1  Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).
2 În cazul dat era vorba de time-shifting permiţând utilizatorilor să vizu-

alizeze emisiunile TV la alte ore decât cele programate
3  http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512.

• din momentul în care ia cunoştinţă despre încăl-
cările invocate, ISP acţionează prompt pentru a 
elimina informaţiile sau pentru a bloca accesul 
la acestea (art.512 (c) DMCA)4.

Prima interpretare a articolului 512 (c) DMCA are 
loc în litigiul A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.5, aşa-
numitul furnizor de reţea de partaj reciproc peer-to-
peer6. Curtea recunoaşte că un ISP nu poate fi res-
ponsabil de actele utilizatorilor săi numai pe motiv 
că structura sistemul său permite schimbul ilicit de 
fişiere, ceea ce ar viola spiritul regulii Sony-Betamax. 
Cu toate aceste, curtea constată că un ISP nu poate 
invoca exonerarea atunci când are cunoaştere actu-
ală şi constructivă cu privire la faptul că utilizatorii 
reţelei sale schimbă între ei exemplare contrafăcute. 
Curtea conclude că Napster a oferit un spaţiu şi faci-
lităţi pentru încălcarea directă a drepturilor de autor 
aşa încât fără suportul său, utilizatorii reţelei Napster 
nu ar fi apţi să descarce în mod ilegal materialul con-
trafăcut7.

Un alt furnizor de tehnologii informaţionale, Aim-
ster8, aduce ca argument lipsa de cunoaştere din cau-
za particularităţii sistemului său unde toată informaţia 
este supusă criptării. Conform opiniei Curţii, pârâtul 
a evitat cunoaşterea comportamentului ilegal în ve-
derea evitării responsabilităţii sale. Orbia conştientă 
(willful blindness) este considerată a fi o formă a 
cunoaşterii9.

În următorul litigiu MGM Studios, Inc. v. Grokster10, 
spre deosebire de predecesorii săi, furnizorul nu utili-
zează un server central pentru stocarea informaţiei, ci 
distribuie gratuit un program care permite schimbul 
direct de fişiere electronice între calculatoarele utiliza-
torilor săi. Structura sa descentralizată nu permite cu-
noaşterea nemijlocită a actelor specifice de încălcare, 
precum şi nu are posibilitatea de a controla sau moni-
toriza în ce mod software-ul său este utilizat.

Centrul de analiză al Curţii se deplasează de la 
funcţionalitatea sistemului spre comportamentul 
furnizorului, statuând că regula Sony nu împiedică 
curtea să ia în consideraţie intenţia pe care a ur-
mărit-o ISP în încurajarea încălcărilor directe, cum 
ar fi publicitatea sau oferirea instrucţiunilor cu privire la 
modul de utilizare al sistemului. Curtea găseşte culpabil 
Grokster enunţând că un ISP care distribuie un pro-
dus cu intenţia că acesta să fie utilizat ilegal, aşa 
cum reiese clar din expresiile şi actele întreprinse în vede-

4 Adiţional, actul prevede că ISP trebuie să depună la Oficiu Proprietăţii 
Intelectuale (Copyright Office) numele agentului desemnat să primească 
notificările în numele ISP (http://www.copyright.gov/onlinesp/).

5 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
6  În luna februarie 2001, apogeul activităţii sale, Napster are peste 80 

milioane de utilizatori înregistraţi şi peste 2.79 miliarde de descărcări pe 
lună. Vezi Wild, Ch., şi al. Electronic and Mobile Commerce Law, University 
of Hertfordshire Press, 2011, p.128.

7 La ziua de astăzi Napster funcţionează ca un serviciu legal de partaj 
oferind utilizatorilor săi fişiere digitale MP3 în schimbul unui abonament 
fix lunar (http://www.rhapsody.com/start).

8  Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 7th Cir. (2003).
9  Ibid, “A person is „willful blind” or engages in „conscious avoidance” 

amounting to knowledge where the person „’was aware of a high prob-
ability of the fact in dispute and consciously avoided confirming fact”

10  MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).
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rea încurajării încălcărilor, este responsabil pentru actele 
ilicite ale utilizatorilor săi, indiferent de faptul dacă acest 
produs este capabil de utilizări licite. Astfel, curtea înlo-
cuieşte criteriul cunoaşterii cu cel al intenţiei şi extinde 
considerabil ceea ce clasic reprezintă responsabilitatea 
prin complicitate11.

Cel mai recent litigiu Viacom v. YouTube vine să 
se alăture în lunga istorie a responsabilităţii indirecte. 
Modelul YouTube se deosebeşte de modelele preceden-
te12; cu toate acestea, societatea nu face excepţie de 
la lista celor care sunt atraşi în instanţă pentru vio-
larea drepturilor de autor13. Principalul argument al 
Viacom este că YouTube este conştient de acele fapte 
din care activitatea ilegală este aparentă şi ezită să 
acţioneze prompt, alegând că societatea nu acţio-
nează doar când este notificată de titularii drepturi-
lor de autor. În plus, YouTube profită financiar de pe 
urma acelor activităţi ilicite. Adiţional, Viacom susţi-
ne că YouTube are puterea şi autoritatea să contro-
leze tot ce se petrece pe platforma sa prin blocarea, 
deplasarea sau restricţionarea activităţilor ilicite ale 
utilizatorilor săi.

Primă întrebare ridicată în acest litigiu este în le-
gătură cu nivelul de cunoaştere de care trebuie să 
dispună/să primească furnizorul pentru ca să se nas-
că obligaţia de acţiune rapidă prin înlăturarea sau 
blocarea conţinutului ilegal. După un studiu istoric 
al DMCA, curtea decide că o simplă cunoaştere ge-
nerală despre răspândirea activităţii ilegale este 
insuficientă pentru a declanşa răspunderea ISP. 
Această interpretare este consistentă cu dreptul propri-
etăţii intelectuale care protejează operele individuale şi 
nu librăriile. Curtea conclude că nivelul de cunoaştere 
care declanşează responsabilitatea ISP, conform arti-
colului 512 (c) DMCA, nu poate fi obţinut decât în baza 
notificărilor primite de la titularii drepturilor de autor.

Următoarea întrebare ridicată de litigiu este dacă 
YouTube ignoră semnele de alarmă (red flags) care de-
notă o activitate ilegală. Dacă datele şi circumstanţele 
necesită investigare în scopul depistării caracterului 
ilegal al activităţii, atunci aceste date sau circumstanţe 
nu sunt semne de alarmă. Curtea concluzionează că 
exonerarea de responsabilitate nu este determi-
nată de căutarea activă a faptelor ilegale în baza 
unei presupuneri generale cu privire la încălcările 
ce au loc pe platforma ISP. 

La întrebarea cât de mult trebuie să fie întreprins 
de ISP cu privire la înlăturarea şi dezactivarea accesu-
lui către conţinut ilegal, Curtea este de părere că con-
ştientizarea unei activităţi ilegale, oricât de flagrantă, 

11  http://www.copyright.gov/docs/mgm/syllabus.pdf
12  YouTubea dezvoltat o reţea de acorduri de cooperare şi licenţiere cu 

titularii drepturilor, prin ştergerea imediată a conţinut ilicit la cererea 
acestora şi trimiterea de notificări de preîntâmpinare cu privire la încăl-
cările în conformitate cu legislaţia în vigoare.

13  Viacom pretinde că zeci de mii de clipuri video prezente pe pagina 
web al companiei (www.youtube.com) de la data înfiinţării sale (2005) 
pană în prezent violează drepturile de autor şi că YouTube intenţionat 
nu întreprinde nici o măsură pentru a stopa, şi chiar de a preîntâmpina 
aceste violări care au loc în proporţii gigantice. Viacom International, 
Inc. v. YouTube, Inc., No. 07 Civ. 2103 (2013).

evidentă şi răspândită ar fi, nu impune o responsabili-
tate de monitorizare continuă pe spatele ISP. YouTube 
are obligaţia să înlăture numai acele opere care sunt 
notificate direct de titularii drepturilor. Curtea este de 
părerea că o denumire generică, de felul „toate opere-
le autorului”, fără însă a indica localizarea acestora pe 
pagina web nu privează ISP de protecţia legală. În con-
cluzie, ISPs nu au nicio obligaţie de monitorizare conti-
nuă − legislaţia în materia drepturilor de autor exclude 
expres o asemenea obligaţie generală.

În ceea ce priveşte argumentul abilităţii de a con-
trola tot ce se întâmplă pe platforma ISP prin blocarea, 
deplasarea sau restricţionarea, posibilitatea de a con-
trola a fost interpretată ca fiind ceva mai mult decât o 
simplă abilitate tehnologică de a şterge/bloca conţi-
nutul postat pe platforma ISP, care este prezumată de 
legiuitor ca existând în cazul tuturor ISPs. Abilitatea de 
a controla se referă la însăşi posibilitatea de a supra-
veghea şi controla activităţile ilegale ale utilizatorilor 
(nu platforma sa). Cu alte cuvinte, ISP trebuie să fie apt 
să influenţeze substanţial activităţile utilizatorilor săi 
astfel încât să poată controla el însuşi calitatea mate-
rialului care apare pe platforma sa. Deci, ceea ce este 
stabilit pentru a beneficia sau nu de protecţia le-
gală este însăşi capacitatea ISP de a influenţa sau 
participa în activităţile ilegale ale utilizatorilor14. 
În multe cazuri, inclusiv cazul YouTube, această capaci-
tate a fost negată.

Conform celor expuse, pentru pierderea beneficiului 
protecţiei legale, un ISP trebuie fie să aibă o cunoaştere 
actuală subiectivă (cu alte cuvinte actul de cunoaştere al 
ISP trebuie să includă identitatea încălcătorilor, operele 
concrete încălcate şi locul de aflare/URL al acestora)15 
sau să cunoască semnele de alarmă din care reies di-
rect si fără investigare instanţele de încălcare. În lipsa 
acestei cunoaşteri specifice, responsabilitatea ISP este 
limitată doar la acţiunile prompte de răspuns în urma 
notificărilor de încălcare parvenite din partea titularilor 
drepturilor de autor16. Cu toate acestea, nimic în legea 
cu privire la ISPs nu îi obligă pe aceştia să caute fapte 
din care rezultă activitatea ilegală. În final, informaţia 
despre prevalenţa activităţii de încălcare a drepturilor 
de autor nu împiedică aplicarea exonerării de respon-
sabilitate a ISP.

II. PRACTICA NAŢIONALĂ
Într-un litigiu recent, instanţa de judecată din Mol-

dova a fost confruntată cu problema definirii unui fur-
nizor şi responsabilitatea acestuia. Cu regret, judecăto-

14  Curtea reţine că lipsesc probele care demonstrează că YouTube a indus 
utilizatorii săi să încarce conţinut ilegal, sau a furnizat instrucţii detaliate 
cu privire la ce conţinut poate fi încărcat, cum poate fi acesta editat,ori 
a scanat aplicările pentru calitate, a direcţionat spre conţinut ilegal sau 
altfel a interacţionat cu utilizatorii săi astfel încât se poate de prezumat 
că ISP a participat în activităţile ilegale a acestora.

15  Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc., No. 07 Civ. 2103 (2013) (“The 
DMCA recognizes that service providers who do not locate and remove 
infringing materials they do no specifically know of should not suffer the 
loss of safe harbor protection “).

16 Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc., No. 07 Civ. 2103 (2013) (“The 
provider that gains knowledge or awareness of infringing activity retains 
safe-harbor protection if it “acts expeditiously to remove, or disable access 
to, the material”).
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ria a clasificat un magazin internet care oferă vânzăto-
rilor de cărţi spaţii virtuale pentru ofertele lor ca fiind 
cel care oferă el însuşi aceste produse şi, prin urmare, 
fiind responsabil de publicarea ilicită a cărţilor în viola-
rea drepturilor de autor17.

Evidenţiem prevederea din Legea nr. 284 din 
22.07.2004 privind comerţul electronic18, care, în 
art.4, defineşte conceptul de intermediar în comer-
ţul electronic ca fiind „persoană fizică sau juridică ce 
acordă altor subiecţi ai comerţului electronic servicii 
legate de organizarea şi dirijarea sistemelor şi reţelelor 
informaţionale în cadrul comerţului electronic, inclusiv 
de transmiterea, obţinerea şi stocarea informaţiei 
în formă electronică”. Atragem atenţia că serviciile acor-
date de ISP sunt de natură automată şi pasivă şi nu im-
plică selectarea sau modificarea informaţiilor furnizate 
de utilizatori. Din doctrina străină, un factor important 
în determinarea dacă un agent cade sub clasificarea 
unui ISP este că utilizatorii săi acţionează în mod inde-
pendent şi nu sub controlul acestuia, ceea ce era şi în 
cazul magazinului internet19.

Conform art. 12 alin. (4) „Intermediarul în comerţul 
electronic nu este obligat să controleze sau să verifice 
autenticitatea comunicărilor şi documentelor electro-
nice transmise, recepţionate şi stocate, precum şi cores-
punderea lor legislaţiei”. La fel şi Legea nr. 139 din 2 iulie 
2010 privind drepturile de autor şi drepturile conexe20 
stabileşte un regim de exonerare pentru intermedi-
arii comerţului electronic. Astfel art. 66 prevede că 
un intermediar poartă răspunderea nemijlocită de în-
călcarea drepturilor de autor atunci când două condiţii 
cumulative sunt satisfăcute, şi anume, intermediarul 
are posibilitate tehnică să restricţioneze/blocheze ope-
rele contrafăcute şi a fost înştiinţat de titularii operelor 
contrafăcute despre actele de încălcare, însă nu a între-
prins nicio măsură în acest sens21. Deci, atâta timp cât 

17  Dosarul Nr.2-672/12.
18  Monitorul Oficial 138-146/741, 13.08.2004.
19  Nord-Ouest Production et autres / Dailymotio, Cour de cassation 1ère 

chambre civile Arrêt du 17 février 2011 (“met à la disposition du public 
le stockage de contenus fournis par des destinataires de ce service et le 
service éditeur, qui détermine les contenus mis à la disposition du public en 
sorte que le critère du partage ainsi opéré réside dans la capacité d’action 
du service sur les contenus mis en ligne”) Articolul 14, al.2 al Directivei 
2000/31/CE din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale ser-
viciilor societăţilor informaţionale, în special ale comerţului electronic 
pe piaţa internă (în continuare “Directiva privind comerţul electronic”).

20  Monitorul Oficial 191-193/630, 01.10.2010.
21  (1) Persoana fizică sau juridică care acordă servicii de hosting şi/sau trans-

misii de date (internet/intranet), inclusiv internet-provider, se consideră 
complice atunci când contribuie nemijlocit la încălcarea dreptului de autor 
şi/sau a drepturilor conexe şi poartă răspundere pentru încălcarea acestor 
drepturi în următoarele cazuri: 

ISP nu cunoaşte despre actele specifice de încălcare 
sau cunoaşte dar nu are posibilitatea să restricţione-
ze accesul sau să şteargă exemplarele contrafăcute, 
el nu poate fi tras la răspundere pentru încălcarea 
drepturilor de autor (directă sau indirectă).

Instanţele de judecată din Moldova trebuie să 
atragă atenţia asupra acestui regim de exonerare 
prevăzut de legea naţională raportată la standardele 
internaţionale şi să respingă declaraţiile neprobate 
de complicitate a intermediarilor electronici în vio-
larea drepturilor patrimoniale de autor din simplul 
motiv că există dovada actelor de încălcare ce are 
loc pe reţeaua unui ISP22. Pe lângă faptul încălcării 
drepturilor de autor, un titular de drept trebuie să 
dovedească că un act de complicitate a ISP în aces-
te activităţi ilicite a avut loc (componenta volitivă şi 
comportamentală). Dacă ISP satisface condiţiile unui 
intermediar care acordă servicii de organizare a reţe-
lelor informaţionale şi/sau acordă spaţii pentru sto-
care a informaţiei fără a fi implicat în conţinutul infor-
maţiei care este publicată pe platforma sa, atunci în 
ciuda încălcărilor de drept de autor ce au loc, un ISP 
va fi protejat de prevederile de exonerare.

YouTube şi alte website-uri conţin un volum 
enorm de informaţie şi practic este dificil a patrula 
fiecare operaţie realizată de utilizatorii săi. În plus, 
conţinutul deseori este etichetat greşit cu scopul 
deliberativ să fie imposibil de localizat. Tehnologiile 
de identificare/monitorizare a materialului utilizate 
astăzi de ISPs sunt, de asemenea, problematice în 
sensul că ele riscă să şteargă acel conţinut care este 
permis de lege să fie reprodus (reproducere perso-
nala, librării, arhive, instituţii diverse). În concluzie, 
de acum încolo, singurul principiu care trebuie să 
servească drept ghid pentru ca un furnizor să nu be-
neficieze de exonerarea responsabilităţii este influ-
enţarea sau participarea activă în actul de încălcare.

a) dacă, având posibilitate tehnică să blocheze, să restricţioneze accesul şi/sau 
să şteargă în timp oportun obiectele ce sânt publicate şi/sau utilizate cu 
încălcarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe şi fiind înştiinţată 
de titularul de drepturi respective sau de reprezentanţii săi (cu indicarea 
obiectului concret) despre încălcarea în cauză, nu a executat cerinţele 
titularului dreptului de autor şi/sau al drepturilor conexe privind blocarea, 
restricţionarea accesului şi/sau ştergerea obiectelor indicate;

(2) Persoana fizică sau juridică care acordă servicii de hosting şi/sau transmisii 
de date (internet/intranet), inclusiv internet-provider, nu poartă răspundere 
pentru acţiunile ilegale ale altor persoane care se folosesc de serviciile sale 
pentru a încălca dreptul de autor şi/sau drepturile conexe dacă nu dispunea 
de informaţia despre acţiunile acestor persoane ori dacă nu are posibilitatea 
să restricţioneze accesul sau să şteargă obiectele publicate sau folosite cu 
încălcarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe. 

22  Dosarul nr.2-672/12.

Ştiaţi că? 

Exerciţiile fizice moderate previn diabetul. Specialiştii spun că plimbarea în pas mai rapid câte doua 
ore şi jumatate pe săptămână scade considerabil riscul de a vă imbolnăvi de diabet.
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PROTECTING THE BEST INTEREST Of THE CHILD AT 
EUROPEAN UNION LEVEL: THE CASE Of ADOPTION1

PROTECţIA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI LA 
NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ADOPţIA - STUDIU DE CAz.

Viorica Viţă
Licenţiată în Drept, Universitatea din Bucureşti

Masterand, Colegiul Europei, promoţia Marie Courie 2011-2012 
Stagiara Agenţia Uniunii Europene a Drepturilor Omului cu sediul la  Viena

Adoption constitutes an important subject within the boundaries of the European Union’s (hereinafter 
the “EU”) area of liberty, security and justice. As a part of European Judicial Cooperation in Civil matters and 
the emerging EU family law, adoption was frequently brought into discussions towards further harmoniza-
tion and coordination between the Member States. The issue of adoption was further highlighted by the 
‘Rights of the Child Policy’1 launched by the European Union. Yet, positive legislative steps in the domain 
were accurately avoided. Today, the European Union does not have a common policy regarding adoption. 
The rules of adoption are dictated by the fragmented national legal frameworks of each Member State. The 
principles drawn from the international agreements constitute a ‘de minimis’ common denominator in the 
field, leaving important grounds for ambiguity, gaps and even contradictions between the national legal 
systems.

This article describes the actual challenges of adoption procedures within the EU. The work addresses in 
particular the child inter-state adoption between member states. It stresses the necessity of progress and 
closer cooperation as a natural consequence of the dynamic development of the area of civil justice. More 
action is needed in support of the declared priority of the European Union – Protection Promotion and Re-
spect of the Rights of the Child. As the international conventions describe the family as a fundamental cell of 
the society, the natural environment for growth and wellbeing of children (in the vast majority of cases), the 

right to a family is doubtfully an important compo-
nent of the “best interest of the child” principle.

Adopţia constituie un subiect important în limitele 
zonei de libertate, securitate şi justiție a Uniunii Euro-
pene (denumită în continuare “UE”). Parte a cooperării 
judiciare în materie civilă şi a dreptul familiei al UE în 
curs de dezvoltare, adopţia a fost frecvent adusă în 
discuțiile în scopul armonizării şi coordonării proceduri-
lor de adopţie între statele membre. Problema adopţiei 
a fost în continuare reliefată de către “ Politica pentru 
Drepturile Copilului”,1 lansată de Uniunea Europeană. 
Cu toate acestea, măsurile legislative pozitive în do-

meniu au fost evitate cu acurateţe. Astăzi, Uniunea 
Europeană nu are o politică comună privind adopţia. 
Regulile adopţiei sunt fragmentate, fiind dictate de 
către sistemele juridice naționale ale fiecărui stat mem-
bru. Principiile desprinse din acordurile internaționale 
constituie numitorul comun “de minimis” în domeniu, 
lăsând spaţii importante pentru ambiguitate, lacune şi 
chiar contradicții între cadrele juridice naționale.

Acest articol descrie provocările actuale ale proce-
durilor de adopție în cadrul UE. Lucrarea tratează în 
special adopţia interstatală la nivelul statelor membre 
ale UE. Articolul subliniază necesitatea progresului şi a 
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unei cooperări mai strânse, drept consecință firească a 
dezvoltării dinamice a zonei de justiție civilă. Sunt nec-
esare măsuri în sprijinul priorităţii declarate a Uniunii 
Europene - Protecția Promovarea şi Respectul Drepturi-
lor Copilului. Întrucât instrumentele internaţionale de-
scriu familia ca fiind celula fundamentală a societății, 
mediul natural pentru creşterea şi bunăstarea copiilor 
(în marea majoritate a cazurilor), dreptul la o familie 
este cu certitudine o componentă importantă a princi-
piului „interesului superior al copilului”.  

1- The international framework in the Adoption mat-
ters; 2- European Union’s progress in the adoption 
matters; 3- Recent developments at the European 

Union’s level; 4- The particular case of Romania  
5- Possible policy options and further developments; 

6- Conclusion.
1 - Cadrul internațional în materie de adopție; 2 - Pro-
gresul Uniunii Europene privind adopția; 3 - Evoluția 

recentă la nivelul Uniunii Europene; 4 – Cazul particu-
lar al României 5 - Posibile opțiuni politice şi propuneri 

de lege ferenda; 6 - Concluzie.
1- The international framework in the Adoption matters

The international instruments on child protection 
and adoption matters have been and still are an im-
portant common legal sorce in the adoption matters 
between the EU member states. The most important 
international agreements of a special relevance for the 
European Union are: the United Nations Convention on 
the Rights of the Child adopted in 19892; the Conven-
tion on the Protection of Children and Cooperation in 
Respect of Inter-Country Adoption, signed at Hague in 
1993 (hereinafter the “Hague Convention”)3; the Euro-
pean Convention on the Exercise of Children’s Rights 
signed in 1996; as well as the recently revised 2008 Eu-
ropean Convention on the Adoption of Children within 
the framework of the Council of Europe that entered in 
force from 2011.4

These international conventions established a set of 
shared principles, now common to the members of the 
European Union.

Pursuant the above mentioned conventions, the sig-
natory parties- including EU Member States- shall ensure 
that the following benchmark principles are observed: 
“the adoption is granted by a court or administrative au-
thority; if alive, the child’s biological parents freely agree 
to the adoption; the adoption is decided in the interest of 
the child”.5

Without undermining the importance of the inter-
national conventions on adoption, the rules embraced 
by the majority of the Member States remain broad and 
vague in practice, generating a high level of divergence. 
The international, sometimes universal dimension of 
the above mentioned Conventions are laying down 
general rules highly interpretable and often diluted in 
the national beaurocracy of each Member State. Di-
vergent interpretations weakened the importance and 
the power of the Conventions at the cost of ‘child’s best 
interest’ principle. One example is the principle of sub-

sidiarity6 of the Hague Convention, which states that 
the intercountry adoption shall be authorised after na-
tional possibilities have been first considered, and has 
generated strong misunderstanding between the sig-
natory states as to the multitude of interpretations giv-
en to the provision, especially to the term „considered”.
2- European Union’s progress in the adoption matters

At the early stages of the Communities’ develop-
ment, despite the lack of communautary competences, 
family law would constantly appear as an growing 
concern in the backstage of the ‘civil cooperation’ dis-
cussions.

Already in 1983, one of the first attempts to bring for-
ward the claim at the Union’s level was brought forward 
by the European Parliament as a part of the Resolution 
on a comprehensive family policy. The adoption has also 
found its place in the text of the Resolution, being explic-
itly mentioned as an imperative concern at the EU level.7 
However, the Resolution was deemed to have more of a 
symbolical significance, as a common family policy, and 
particularly the adoption, were then seen as an immi-
nent prerogative of national sovereignty.8 

Further on, the Convention on Jurisdiction and the 
Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 
Matters, the initial piece of legislation of judicial coop-
eration in civil matters, adopted in 19909 contained no 
reference to family law. The Convention’s drafters pre-
ferred to keep the silence and chose not to disturb the 
sleeping divergences in the field.

When trying to understand the evolution of EU poli-
cies, one indispensible and self-revealing exercise is the 
primary and secondary law evolution analysis.

EU Primary Law. The European Treaties’ devel-
opments in the area of civil justice was marked by the 
Treaty of Maastricht in 1992, which first introduced the 
‘judicial cooperation in civil matters’ as part of third in-
tergovernmental pillar.10 

Onwards, as a necessary means for the ‘proper func-
tioning of the internal market’ the Amsterdam Treaty in 
1999 switches the ‘judicial civil cooperation’ to the area 
of Community’s competences.11

In 2004, Nice Treaty continues the trend by delegat-
ing to European Parliament the power of codecision 
in the area of judicial cooperation in civil matters and 
grants the exclusive right to legislative initiative in the 
area to the European Commission. Yet, Member States 
proved cautious and ensured a safety niche for the fam-
ily law matters. As a result, Article 67 of the Nice Treaty 
stated explicitly: “with the exception of aspects relating 
to family law”.12 

Shortly, Lisbon Treaty culminates in 2009 the primary 
law evolution and introduces ‘protection of the rights of 
the child’ within the Union’s objectives.13 

The Lisbon developments completed harmoniously 
Commission’s efforts in promoting the rights of the 
child, as of 2006 Communication: “Towards an Euro-
pean Union Strategy on the Rights of the Child”.14 
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The reference to the rights of the child at Article 
310 Treaty of Lisbon, is also in perfect compliance with 
Article 24 of the European Charter of Fundamental 
Rights.15 The Charter, reinforces the principle of ‘best 
interest of the child’ when proceedings of private or 
public nature are put in place. The text is even more sig-
nificant as the Charter gained the binding force and the 
primary law nature after Treaty of Lisbon.16

Secondary law. The secondary law marked a simi-
lar gradual progress. 

Firstly, the initial legal text with civil law implica-
tions, known as Brussels I Regulation,17 has barely 
touched upon family law the and child related policies. 

Nevertheless, the remedy came with Brussels II 
Regulation, on jurisdiction and the recognition and en-
forcement of judgments in matrimonial matters and in 
matters of parental responsibility.18 Following the di-
rective lines of the Tampere European Council regard-
ing ‘mutual recognition of judicial decisions’,19 Brussels 
II treats the divorce and parental responsibility matters, 
citing in the considerations the protection of the ‘fun-
damental interests of the children’.20 Some authors 
argue that the child custody matters have been intro-
duced in Brussels II Regulation merely on an inertial ba-
sis, as closely related to the divorce procedures.21 This 
hypothesis cannot be excluded. However, irrespective 
or the rationale, it doesn’t put under shadow the impor-
tant achievement in the field. 

A further constructive approach has been brought 
in 2003 by the so called Brussels II bis Regulation.22 The 
Regulation extends the rights of the child with regard 
to ‘parental responsibility’, ‘child abduction’, ‘visiting 
rights’. Due to the important family law dimension, the 
Regulation has been appreciated by several authors as 
marking “the birth of community family law”.23 In spite 
of the emphasis on the children’s rights, the Regulation 
excludes explicitly the adoption from its scope of appli-
cation. As such, the Regulation shall not apply to: “deci-
sions on adoption, measures preparatory to adoption, 
or the annulment or revocation of adoption”.24 

European Parliament. One should also mention 
the special soft-law role of the European Parliament. 
The Parliament has always been the strong voice 
drawing member states’ attention to the need of ac-
tion in the field of EU interstate adoption. One should 
recall the Parliament’s Resolution of 12 December 
1996 on improving the law and cooperation between 
the Member States on the adoption of minors25 as 
well as the European Parliament’s Resolution of 16 
January 2008: Towards an EU strategy on the rights of 
the child.26 

Both encourage European transparent legal instru-
ments on adoption as well as a better cooperation and 
information in the field between the Member States. 
Their aim is to effectively fight crime against children 
and provide a coherent protection of the rights of the 
child proclaimed by the International Conventions. 

The most recent Resolution of the Parliament of 19 
January 2011 on International Adoption in the European 

Union calls again for the respect of the ‘best interest of the 
child’.27 It stresses the Union’s maturity for demarcating 
the proper policy on child international adoption within 
the European Union. At the same time encourages the 
Commission to take action for assessing the national 
practices and identifying the best means for coordination 
of adoption procedures at the Union’s level. 

The evolution of the European Union law on the 
child-related policies and in particular on adoption, de-
scribed above gives us a comprehensive picture on the 
motors and evolutionary progress in the area. Specific 
actions taken at the European level for promoting the 
rights of the child and the ‘child’s best interest’ principle 
are relatively recent. The instruments developed are 
strongly related to family and civil law matters, judicial 
cooperation, and mutual recognition issues. 

As a result, children’s rights usually appear in an an-
cillary position, benefiting only of minimum necessary 
provisions to other procedures. 

With regard to the specific case of adoption, reser-
vation and explicit exclusion from the Union’s sphere of 
competence is a repetitive trend.
3- Recent developments at the European Union’s level

As mentioned above, in the recent years the Euro-
pean Union has set as one of its prior concerns the pro-
tection of the rights of the child. The principle of the 
‘best interest of the child’, the red line principle of the 
Hague Convention, has been embraced and actively 
promoted by the European Commission. Starting with 
the publication of the European Commission’s Com-
munication of 2006 “Towards an EU Strategy on the 
Rights of the Child”29 the proactive action has started 
to take shape at the European level. Consecutively, the 
Commission has launched the ‘European Forum on 
the Rights of the Child’.30 Protecting children’s rights 
became soon one of the European Union’s top priori-
ties, as stated in Article 3 of the Treaty on European 
Union. In line with the Stockholm Programme31 Euro-
pean Commission has further enforced the policy and 
gave the green light to an ‘EU Agenda for the Rights of 
the Child’ encompassing an 11 point action plan. 32 
Yet, no explicit mention on the adoption matters be-
tween the Member States was foreseen.

Could we perhaps argue that the institution of adop-
tion is implicitly part of the European area of justice? Giv-
en the present stage of integration of family law matters, 
the free movement of persons, the principle of mutual 
recognition and the cross-cutting principle of the ‘best 
interest of the child’, we may conclude that the specific 
case of adoption is not worth being treated separately at 
the Union’s level.

Contrary to this argument, the Euro barometer 
of 2006 on Family Law33 reveals some interesting 
findings. According to the statistical data gathered, 
around 76% of the EU25 citizens are expecting Euro-
pean Union to take action in facilitating the adop-
tion procedures and legislation between the Member 
States. 34 
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Figure 1. Source: Eurobarometer

The figures are self-revealing. They do not need spe-
cial explanations as they clearly indicate the high inter-
est of the European citizens in encouraging the adop-
tion at the Union’s level.

Furthermore, in response, European Commission 
has ordered and comparative study of national adop-
tion instruments  highlighting the difficulties and pro-
posing solutions for an effective protection of the ‘best 
interest of the child’.34 According to the final report, 
the comparative study reveals a variety of approaches 
and a high level of divergence between the national le-
gal frameworks. The differences concern a wide range 
of problems as: the age of the adoptive parents, the 
conditions to be fulfilled, the rules for declaring a child 
adoptable, as well as the role of the national authori-
ties and their structural hierarchical subordination.36 

The study underlines the difficulties in recognition 
of national adoption decision within European Union, 
where the Hague Convention37 wouldn’t find its ap-
plicability. For instance, in the particular case of United 
Kingdom, the European citizens are confronted with an 
exhaustive list of Member States whose adoption deci-
sions are recognized.38 If not on the list, the decision 
from that particular Member State shall not be recog-
nized on the territory of UK.

Moreover, another stringent problem identified by 
the study refers to mutual recognition of the adoption 
decisions itself. It is curios to observe these irregularities 
as the principle of ‘mutual recognition’ of judicial deci-
sions has been a priority for the EU since the Tampere 
European Council meeting.39 Given that the vast ma-
jority of adoption decisions within the EU are decided 
with the consent of a judge through a judicial civil deci-
sion, theoretically the problem shouldn’t arise. 

The administrative proceedings do not enjoy bet-
ter treatment in terms of recognition. The comparative 

study shows that once started the adoption procedure 
practically impedes the citizens to change their resi-
dence within the territory of another member State, as 
the whole chain of adoption procedure would be neces-
sarily restarted. Further problems related to the exhaust-
ing measures for acquiring the member state citizenship 
for the adopted child have also been revealed.40

These data cannot be seen otherwise but concern-
ing. The worries are even more justified when the ‘Euro-
pean area of freedom security and justice’ seems not to 
have attained its goal in the specific case of the adop-
tion. A more detailed national retrospective shall be 
given in the case of Romania.

4-The particular case of Romania
The case of Romania is unique in the European con-

text. As of 2005 Romania has totally banned the inter-
national inter-country adoption with the exception of 
the natural grandparents of the adopted child.41 The 
Romanian radical policy outcome has a rather specific 
background that led to the total ban of international 
adoptions. At the beginning of 1990’s, Romania was 
one of the first countries of origin for adoptions. UNICEF 
reports estimate that “over 10.000 children were taken 
from the country between 1990 -1991”. The number of 
international adoptions in Romania remained very high 
in the subsequent years.42 The problem of the rights of 
the children arose in the context of the country’s acces-
sion to the European Union planned for 1 January 2007. 
The high number of international adoptions together 
with the weak level of transparency, corruption and child 
trafficking risk generated important concern for the Eu-
ropean officials. As a result, Romania imposed a total 
ban on the inter-country adoption, excepting the child’s 
grandparents. In 2009, the list of the exceptions has been 
expanded to the uncles and aunts of the adopted child.43
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Regarding the low level of child welfare, the minori-
ties’ discrimination problems and the high number of 
children left in the state’s protection one could wonder 
if the absolute ban measure was indeed following the 
‘best interest of the child’ principle.

It is curious to see that Romania and Bulgaria, faced 
with the same problem in the way of EU accession ad-
opted opposite solutions. Bulgaria, chose a less intru-
sive means and adopted a rigorous legal framework 
in order to guarantee the observance of the adopted 
children’s rights.44

In response to the international pressure, Romanian 
authorities come in 2011 with a new law on adoption that 
does not, however, raise the ban on inter-country adop-
tion.45 The rationale behind is the fact that in Romania 
there are more families willing to adopt a child than chil-
dren to be adopted.46 Therefore, the new legislation sim-
plifies the national adoption procedures and reduces con-
siderable the time in which a child can be declared adopt-
able, in order to encourage adoption at the national.

The case of Romania shows the sensitive nature 
and the high national protectionism when it comes to 
adoption matters. It also underlines the national po-
litical debates and specificities of each Member State 
in the area. Given the disapproving position of the in-
ternational community, it is to be seen how Romania’s 
position will evolve. 

In 2009, the United Nations Committee of the Rights 
of the Child recommended Romania the withdrawal 
of the moratorium on inter-country adoption. The 
Concluding Observations ask the contracting party to 
rather consider effective guarantees and legal proce-
dures that will diminish the risks of illegality and would 
ensure the respect of the rights of the child.47 After 
all, when confronted with a violation of a right it is for 
the state to search viable solutions and guarantees to 
ensure the protection and sound exercise of the right 
rather than searching to abolish the right itself. In this 
particular case, Romania chose to abolish the right 
of the child to inter-state adoption per se, rather than 
searching appropriate guarantees to ensure its protec-
tion against illegal acts of third parties. 

5-Possible policy options and further developments
Deriving from the divergence of the legal practices 

and the heterogeneity of national solutions the future 
development of an EU adoption procedure is not an 
easy objective. 

Having in mind the empirical data and difficulties 
exposed, action is definitely expected by the EU citizens 
and needed. 

The European Commission’s comparative study 
foresees some possible remedies in the field. 
Four main solutions have been taken into account: 
1. “creation of an European Adoption Agency”; 
2. “the recognition of certificates of eligibility of the pro-
spective parents and the adoption decisions in all the 
Member States”; 
3.“creation of European adoption certificates”; 
4. “an European register of children awaiting adoption”. 
48 

The proposals are optimistic on the declaratory lev-
el, but let us analyse the practical aspects. 

The creation of the European Adoption Agency sup-
poses significant financial and time-consuming efforts. 

More important, it needs the political will, which as we 
have seen, is lacking. 

The mutual recognition, European adoption certifi-
cates and the Adoption register remain viable solutions. 
Still, their weakness is that they approach the problem 
of adoption in a superficial manner. Their primary goal 
is to address the current troubles in the area of civil co-
operation. This approach is inevitably postponing the 
problems, not solving them.

Other solutions could also be envisaged. Based on 
the model of European Judicial Network in civil and com-
mercial matters,49 or within its framework, the contact 
points could also provide information on the national 
adoption procedures. 

The European Judicial Network could provide infor-
mation that would assist the parties willing to adopt a 
child from another member state; the parties that seek to 
obtain the recognition of an adoption decision on the ter-
ritory of another Member

State or the ones willing to proceed to simplified 
procedures in this respect.

Another solution for facilitation of the civil certifi-
cates recognition, namely the adoption decisions, could 
be the implementation of the standard format of the 
civil acts at the European Level. This option was one of 
the top solutions picked by the European citizens, as un-
derlined by the Eurobarometer on Family Law. 50 One 
important step has been recently taken in this direction 
by the European Commission. 

On April 22, 2013 the Commission put on the table 
a Proposal for a Regulation aiming to facilitate the mu-
tual recognition of public documents between the EU 
member states, including civil status documents and 
documents related to adoption.51

6-Conclusion
Irrespective of the particular solution chosen, an in-

tegrated EU approach is desirable. After all the call for 
action at the EU level comes from EU citizens and it is 
important to consider this aspect particularly now in 
2013 - The European year of citizens.

Future policies should promote and encourage the 
intra-Union adoption. After all, the lack of action in the 
family law area “forms a serious impediment in attain-
ing an actual European identity”. 52 We could complete 
that without an integrated action in the family law mat-
ters not only the European identity, but also the attain-
ment of the comprehensive area of freedom, security 
and justice could be impaired and delayed.

In the context of the strong efforts from European 
Commission and European Parliament proactive devel-
opments are expected. The EU has reached the maturity 
to prove mutual trust also in adoption matters. Of course, 
one cannot claim for a blind mutual trust that is why a 
clear and precise EU adoption legal framework, including 
strong guarantees, must be ensured. 
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Given the present stage of integration of the Euro-
pean judicial cultures, the EU common values and ob-
jectives, it is unlikely that the adoption matters rest for 
a long time in the shadow of the national hegemony. 
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Киев, Украина

Современное геополитическое положение и 
либеральность миграционного законодательства 
превратили Украину в одну из самых привлека-
тельных государств для транзитной миграции в 
страны Европейского Союза. По последним стати-
стическим данным Украина находится на 11 месте 
по количеству иммигрантов в мире: 5 257,5 тыс., 
что составляет 11,6% общей численности населе-
ния страны. Для сравнения количество украинских 
эмигрантов составляет 6 563,1 тыс. [1, 2, с. 260]. Это 
свидетельствует о том, что наше государство явля-
ется не только экспортером рабочей силы, но и так 
называемой страной назначения и транзита для 
мигрантов. В Украине накапливаются мигранты из 
стран Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока, Африки, а также граждане из стран СНГ. 
Количество иностранцев, официально состоящих 
на учете в органах внутренних дел, увеличилось с 
149 408 человек в 2006 году до 198 325 в 2010 году 
[1, 3, с. 66].

Значительная часть этих мигрантов остается 
в Украине на постоянное место жительства или 
для временного трудоустройства. Но сегодня 
Украина на законодательном и организационно-
техническом уровнях еще не готова к массовому 
приему трудовых мигрантов, ведь только недавно 
в структуре государственной власти появился еди-
ный орган, который будет регулировать вопросы 
миграции - Государственная миграционная служба 
Украины.

Определенные шаги сделаны и в направлении 
совершенствования правового регулирования этих 
процессов. 30 мая 2011 г. Указом Президента Украи-
ны была принята Концепция государственной ми-
грационной политики. 1 июня 2011 г. Кабинет Мини-
стров Украины утвердил новые Правила оформле-
ния виз для въезда в Украину и транзитного проезда 
через ее территорию, которые вступили в действие 
10 сентября 2011 г. Был принят новый Порядок рас-

смотрения обращений относительно продления 
срока пребывания в Украине иностранцев и лиц 
без гражданства, утвержденный приказом МВД 
Украины № 601 от 23 августа 2011 г., приказом МВД 
Украины № 602 от 23 августа 2011 г. также утвержден 
Порядок оформления и выдачи временного вида на 
жительство. 25 декабря 2011 г. вступил в силу новый 
Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и 
лиц без гражданства», который был принят 22 сен-
тября 2011 г. Был также принят новый Закон Украи-
ны «О занятости населения» от 5 июля 2012 г., Закон 
Украины «О Едином государственном демографиче-
ском реестре и документах, которые подтверждают 
гражданство Украины, удостоверяют личность или 
ее специальный статус» от 20 ноября 2012 г. На вы-
полнение Закона Украины «О занятости населения» 
от 5 июля 2012 г. Кабинетом Министров Украины 27 
мая 2013 г. был утвержден новый Порядком выдачи, 
продления и аннулирования разрешения на приме-
нение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Не обошли своим вниманием проблемы мигра-
ционных процессов и ученые (А.А. Малиновская, 
Н.П. Тындык, С.Б. Чехович, Ю.И. Рымаренко и др.). 
Однако среди научных работ, исследующих про-
цессы миграции, по нашему мнению, недостаточно 
внимания уделяется проблемам административно-
правового регулирования именно трудовой ми-
грации.

Трудовая миграция это не временное явление, 
а закономерное развитие общественных отноше-
ний. Но условия и порядок трудоустройства ино-
странцев напрямую зависят от оснований пребы-
вания в Украине и их правового статуса.

Правовой статус иностранцев и порядок их 
трудоустройства устанавливается государством, 
на территории которого они находятся. Согласно 
ст. 26 Конституции Украины иностранцы и лица 
без гражданства, находящиеся в Украине на за-
конных основаниях, пользуются теми же правами 



Nr. 7-8, 2013 AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

35

и свободами, а также несут такие же обязанности, 
как и граждане Украины, в частности в трудовых 
отношениях, - за исключениями, установленными 
Конституцией, законами или международными до-
говорами Украины.

Согласно Закона Украины «О занятости населе-
ния» от 5 июля 2012 г. предприятия, учреждения 
и организации имеют право на применение труда 
иностранцев и лиц без гражданства на территории 
Украины на основании разрешения, выдаваемого 
территориальными органами центрального органа 
исполнительной власти, реализующего государ-
ственную политику в сфере занятости населения 
и трудовой миграции, на срок до одного года, если 
иное не предусмотрено международными догово-
рами Украины, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины. Трудоу-
стройство иностранных граждан в Украине регла-
ментируется также Порядком выдачи, продления и 
аннулирования разрешения на применение труда 
иностранцев и лиц без гражданства, утвержден-
ным постановлением Кабинета Министров Украи-
ны от 27 мая 2013 г. № 437 (далее - Порядок).

Указанное разрешение, выдается сроком на 
один год, дает право работодателю временно ис-
пользовать труд иностранца на конкретном рабо-
чем месте или определенной должности. В связи 
с этим в случае перевода работника-иностранца 
на другую должность нужно получить новое раз-
решение. Это может ограничить право иностранца 
в профессиональном росте и лишит украинское 
предприятие возможности, в случае реоргани-
зации, использовать его труд по уже полученном 
разрешении.

Исходя из анализа современного состояния 
рынка труда в Украине, высокого уровня безрабо-
тицы, безусловно, в первую очередь должны учи-
тываться интересы и право на трудоустройство 
украинских граждан. Поэтому, для выполнения 
положения Порядка о том, что разрешение на ис-
пользование труда иностранца выдается рабо-
тодателю в случае отсутствия в стране (регионе) 
специалистов, способных выполнять соответству-
ющие работы, служба занятости должна предвари-
тельно проверять результат поиска работодателем 
необходимых специалистов из числа безработных 
- украинских граждан, путем подачи заявки в рай-
онный центр занятости об имеющейся вакансии. 

В то же время большое количество документов 
для оформления и высокая плата за выдачу раз-
решения на использование труда иностранцев 
уменьшают заинтересованность украинских рабо-
тодателей получать его для использования труда 
иностранцев, может привести к увеличению коли-
чества нелегально трудоустроенных иностранцев 
в Украине.

В общем, несмотря на провозглашенный в Укра-
ине национальный режим в отношении объема 
прав и обязанностей иностранцев, трудоустроить-
ся и находиться в Украине легально иностранным 
гражданам сложно. 

Положительно, что действующее законодатель-
ство по трудоустройству иностранцев в Украи-
не характеризуется протекционизмом граждан 
Украины в доступе к рынку труда, по сравнению с 
иностранцами, временно находящихся в нашем го-
сударстве. Однако современное состояние мигра-
ционных процессов в Украине требует дальнейше-
го совершенствования правового регулирования 
именно трудовой миграции. Оно должно идти по 
пути реализации триединой цели: обеспечение 
граждан Украины рабочими местами, противо-
действие нелегальной миграции и эффективное 
использование труда иностранцев, если это соот-
ветствует интересам нашего государства.

Для улучшения механизма трудоустройства и 
снижение уровня использования труда иностран-
цев без соответствующего разрешения следует 
ввести специальный краткосрочный (временный) 
разрешительный документ, со значительно сокра-
щенной и упрощенной процедурой оформления и 
выдачи для отдельной категории трудовых мигран-
тов, выполняющих сезонные, а также проектные 
работы.

Эффективным было бы создание компьютери-
зированной системы, которая содержала бы ин-
формацию об иностранцах, временно работающих 
в Украине на основании разрешений на использо-
вание труда иностранцев, в частности базы данных 
«Сведения об иностранцах и лицах без граждан-
ства, временно работающих в Украине». Основным 
назначением этой базы должно быть информаци-
онное обеспечение процессов трудовой миграции 
и контроль за соблюдением украинскими работо-
дателями порядка использования труда иностран-
цев.

Для усовершенствования регулирования вы-
шеупомянутых правоотношений нуждаются также 
дальнейшего исследования роль и место Государ-
ственной миграционной службы Украины в регу-
лировании трудовой миграции в Украине.

Указанные меры позволят усовершенствовать 
состояние административно-правового регули-
рования трудовой миграции, снизить уровень ис-
пользования труда нелегальных иммигрантов и, в 
общем, облегчить украинским работодателям ис-
пользовать труд иностранных специалистов.
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Semnarea Acordului dintre Consiglio Nazionale 
Forense (Italia) şi Uniunea Avocaţilor din Moldova, cu 
ocazia vizitei delegaţiei instituţiei avocaturii italiene în 
Republica Moldova, a avut drept scop instaurarea unor 
raporturi de colaborare menite să materializeze schim-
bul de informaţii, experienţă şi tradiţii juridice între cele 
două ţări. 

În acest sens, în perioada 11-13 mai 2012 au fost or-
ganizate vizite oficiale la instituţiile de drept din Republi-
ca Moldova (Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională, 
Curtea Supremă de Justiţie) în cadrul cărora membrii de-
legaţiei Consiglio Nazionale Forense, conduse de către vi-
cepreşedintele – Carlo Vermiglio, au avut ocazia să ia cu-
noştinţă atât de organizarea şi funcţionarea sistemul de 
drept al Republicii Moldova cât şi de specificul exercitării 
profesiei de avocat.  

Astfel, în virtutea angajamentului asumat reciproc de 
organizare a vizitelor şi delegaţiilor, Consiglio Nazionale 
Forense a invitat delegaţia Republicii Moldova să partici-
pe la lucrările celui de-al VIII-lea Congres juridic de forma-
re profesională  a avocaţilor din Italia. 

Delegaţia din Republica Moldova, care a avut ocazia 
să participe la cel mai important eveniment formativ na-
ţional pentru avocaţii din Italia, a fost formată din:

       EXPERIENţă şI TRADIţII JURIDICE

Eduard DIGORE,  
avocat

Alexandru Tănase – preşedintele Curţii Constituţiona-
le a Republicii Moldova;

Igor Dolea -  judecător al Curţii Constituţionale;
Gheorghe Amihalachioaie – preşedintele Uniunii Avo-

caţilor din Moldova;
Digore Eduard – avocat;
Corina Digore – avocat stagiar.
În cadrul sesiunii antimeridiane de sâmbătă, 16 martie 

2013 membrii delegaţiei – Alexandru Tănase, Gheorghe 
Amihalachioaie şi avocatul Digore Eduard au ţinut câte 
un discurs la tema „Dreptul de apărare şi noile democraţii: 
Rolul avocatului”, iar în perioada desfăşurării Congresului 
(14-16 martie 2013) delegaţia a avut parte de un trata-
ment special, fiind organizate, în acest sens, vizite, întâl-
niri şi mese rotunde cu Preşedinţii Curţii Constituţionale, a 
Curţii Supreme de Justiţie şi Consiglio Nazionale Forense 
la sediul acestor instituţii.

Importanţa acestei vizite de lucru rezultă, mai cu seamă, 
din faptul că lucrările Congresului juridic de formare profe-
sională s-au desfăşurat în contextul adoptării unei noi legi 
a avocaturii în Italia precum şi al realizării unor importante 
reforme în această instituţie de drept or, problema reformă-
rii instituţiei avocaturii în Republica Moldova este una cât se 
poate de actuală. 

Imagini de la lucrările celui de-al VIII-lea Congres juridic de formare profesională  a avocaţilor din Italia   
la care a participat şi delegaţia Republicii Moldova.






