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PARTICULARITĂŢILE AUDIERII INCULPATULUI MINOR  
ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI 

Vitalie RUSU,  
conferenţiar universitar, doctor în drept, avocat

The juvenile criminology used to be considered after norms, different from the punitive system, predestined for adults. 
The main arguments in the advantage of a special method of approach in order to control the under-age criminals, were 
the necessity to protect the children from the negative consequences of the traditional punishment methods, the believe 
that the educational and reeducational methods will give better results. There is no country in the world that has no 
articles concerning the peculiarities of the criminal legal procedure on under-age people in its criminal-procedure code.

Svetlana GHERCAVII,  
asistent judiciar, Curtea de Apel Bălţi

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului   
la 65 de ani de la fondare!

Drepturile omului reprezintă principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi 
folosească cât mai eficient calităţile: fizice, intelectuale, socio-afective, morale şi spirituale. Ele decurg din 
aspiraţia – tot mai mare – a omenirii la o viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia este respectată şi 
protejată. Drepturile omului au un caracter universal: ele se referă la toate fiinţele umane de întregul glob. 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului spune că toţi oamenii, indiferent cine sunt şi unde locuiesc, trebuie 
să fie capabili să trăiască în linişte, libertate şi pace. Încălcarea drepturilor omului a constituit sursa unor 
tragedii personale şi a unor mari conflicte sociale şi politice, a violentelor dintre naţiuni şi în interiorul acestora.

Drepturile omului nu constituie doar un sistem de norme juridice naţionale, ci şi un ansamblu complex 
de relaţii morale în interiorul societăţii. 

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova a sărbătorit, ca toată lumea civilizată de pe glob, 
aniversarea de 65 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. La 10 decembrie 
1948, membrii ONU au adoptat Declaraţia Universală a drepturilor Omului.  Adunarea Generală a ONU 
a proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului drept ideal comun către care trebuie să tindă 
popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, prin 
învăţătură şi educaţie, să dezvolte respectul acestor drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, 
naţionale şi internaţionale, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi afectivă, atât în rândul popoarelor 
statelor membre, cât şi în rândul popoarelor din teritoriile de sub jurisdicţia lor. Scopul esenţial al ONU 
rezidă în  a menţine pacea şi securitatea internaţională.

  AP

Cercetarea judecătorească este partea judecăţii “în 
care se administrează şi se verifică toate probele din cauza 
penală. În cadrul cercetării judecătoreşti instanţa stabileşte 
adevărul şi îşi formează convingerea cu privire la întreaga 
situaţie de fapt”1. 

Cercetarea judecătorească are ca obiect: 1) readminis-
trarea şi verificarea tuturor probelor adunate de organelle 
de urmărire penală. Astfel, se materializează principiul 
nemijlocirii, probele fiind percepute direct şi nemijlocit 

1  Volonciu Nicolae. Tratat de procedură penală. Partea specială. Vol. 
II. Ed. PAIDEIA. Bucureşti, 1993, p. 191.

de instanţa de judecată; 2) administrarea oricăror altor 
probe. Numai astfel instanţa poate stabili adevărul şi îşi 
formulează convingerea cu privire la soluţia pe care o va 
adopta în cauză2.

Ordinea cercetării judecătoreşti este prevăzută de lege, 
însă, uneori, pot fi dispuse anumite schimbări, dacă aces-
tea sunt necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

În câmpul de aplicaţie, particularităţile cercetării jude-
cătoreşti în cazurile minorilor sunt determinate de cercul 

2  Rusu Vitalie, Gavajuc Stela, Gheorghieş Alexandru ş.a. Dicţionar de 
drept procesual penal. Ed. PONTOS. Chişinău, 2012, p. 45.
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categoriei date de dosare. Veridicitatea declaraţiilor in-
culpatului, pe întregul parcurs al cercetării judecătoreşti 
depinde de sinceritatea răspunsului la întrebarea instanţei, 
de recunoaşterea învinuirii ce i se aduce. Dacă, din anumi-
te motive, copilul nu acceptă învinuirea înaintată sau se 
blochează, în virtutea unei tensiuni emoţionale, refuzând 
să dea depoziţii adecvate, sarcina stabilirii adevărului se 
complică în mod serios. Din acest considerent, chiar de la 
începutul cercetării judecătoreşti e necesar a-i ajuta cât se 
poate de bine inculpatului minor să ia o poziţie corectă 
în ceea ce priveşte atitudinea faţă de propria vonivăţie.

Inculpatul dispune de dreptul de a înainta obiecţii 
împotriva concluziilor din rechizitoriu, de a identifica in-
adecvarea unor laturi la context, a modului de aboradare 
a problemei şi de a atrage atenţia instanţei de judecată 
asupra faptelor care combat învinuirea, de a nu lăsa vina 
mai profundă să se plaseze pe fundalul vinei mai uşoare. 
Aceasta se manifestă în diferite moduri. Soluţia e raportată 
la următorul moment: lămurirea inculpatului în privinţa 
nerecunoaşterii învinuirii ce i se aduce sau a recunoaş-
terii parţiale a acesteia permite influienţa asupra ordinii 
cercetării judecătoreşti, examinarea mai consecventă a 
circumstanţelor cauzei, observarea traiectoriilor de pro-
gres judiciar intens calitativ, acordareaatenţiei deosebite 
probelor legate cantitativ şi care vorbesc despre participa-
rea sau neparticiparea inculpatului la săvîrşirea infracţiunii.

Pentru minor este important să i se acorde, cât mai 
rapid, posibilitatea de a da lămuriri asupra cauzei, iar 
judecata, trebuie să coreleze şi să aprecieze în teza cu 
învinuirea argumentele inculpatului. Examinarea probelor 
în această categorie de dosare este raţional a fi începu-
tă cu ascultarea declaraţiilor inculpatului, fară a lua în 
considerare dacă acesta îşi recunoaşte sau ba vinovăţia. 
În prealabil este de dorit a stabili fondul obiecţiilor sale, 
apoi luând în seamă declaraţiile, a purcede la examinarea 
probelor din cauză. În evoluţia “fenomenului”, negarea 
de către inculpat a învinuirii ce i se aduce constituie un 
drept, o garanţie procesuală a acestuia. Anume din acest 
considerent, inculpatul urmează a fi interogat primul, 
moment care contribuie la protejarea intereselor sale4. În 
jurul acestui motiv lucrurile trec ca un proces de organizare 
şi de justificare a acţiunilor şi a efectelor produse. “Pendu-
lând” între alternative şi alegând, menţionăm şi faptul că 
determinarea ordinii cercetării judecătoreşti în funcţie de 
negarea sau recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat 
este considerată uneori nelegală, teoretic neîntemeiată, 
practic inacceptabilă pentru procesul penal, interogarea 
inculpatului fiind admisă atât până la cercetarea probelor, 
cât şi după ea5.

Pentru majoritatea minorilor este caracteristică descri-
erea detaliată a infracţiunii, recunoaşterea vinovăţiei şi 
părerea de rău faţă de cele săvârşite. Interogând în primul 
rînd inculpatul, judecata îi dă acestuia de înţeles că are 

4  În această privinţă a se vedea: Кокорев Л. Д. Подсудимый в 
советском уголовном процессе. Воронеж, 1973; Каменская В. 
И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. 
Москва, Госюриздат, 1960, с. 148.

5  A se vedea: Перлов И. Д. Судебное следствие в советском 
уголовном процессе. Москва, 1955, с. 75.

participanţilor la proces, de specificul interogării copilului 
şi al efectuării altor acte.

Deşi legea procesual-penală prevede o ordine specifică 
de examinare a pricinilor minorilor, totuşi, în jurul acestor 
dosare se impune o înaltă manieră practică, o aşa organi-
zare a cercetării judecătoreşti care ar descoperi mecanis-
mele situaţiei concrete, care ar asigura funcţionarea lor în 
stabilirea adevărului şi aplicarea unei pedepse efective, 
precum şi un suficient grad de influenţă educativă pentru 
instaurarea unui nou echilibru în viaţă.

Principala cerinţă în direcţia ce ne interesează constă în 
cântărirea gradului de abrubţie al situaţiei, în cunoaşterea 
particularităţilor psihologice şi ale celor de vârstă a incul-
patului minor. Are importanţă avansată şi cunoaşterea 
inconfortului psihic al copilului faţă de anumite probleme, 
acordarea de ajutor pentru înfruntarea barierelor psiho-
logice, abordarea înalt colaborativă pentru canalizarea şi 
dirijarea activităţii volitive şi de gândire a acestuia, core-
larea comunicării oficiale cu cea emoţională.

Specificul examinării cauzelor cu minori trebuie să se 
reflecte în lărgirea principiilor fundamentale ale justiţiei şi 
includerea în procesul de judecată a procedeelor capabile 
să depisteze gradul de uzură morală, să exercite o influenţă 
priitoare asupra inculpaţilor3.

Cerinţele morale înaintate faţă de participanţii la 
examinarea judiciară ţin de particularităţile funcţiilor 
exercitate de către aceştia. Ele nu trebuie să contravină 
destinaţiei sau să contrazică rolul concret al fiecărui subiect 
care participă la activitatea procesual-penală.

Cercetarea judecătorească începe cu citirea de către 
procuror a învinuirii formulate (art.366, al.I. din CPP al 
Republicii Moldova). Consecinţele juridice ale expunerii 
învinuirii formulate ţin de stabilirea limitelor cercetării 
judecătoreşti, de faptele şi circumstanţele ce urmează a 
fi examinate, de volumul şi gradul de învinuire înaintată.

Citirea în instanţă a învinuirii trebuie să fie urmată, în 
mod obligatoriu, de clarificarea momentului dacă învi-
nuirea îi este clară inculpatului. Legea (art. 366, al. III al 
C.P.P. al Republicii Moldova prevede şi momentul în care 
inculpatului i se explică unele aspecte ce ţin de învinuire 
în cazul cînd aceasta nu-i este clară. O asemenea necesi-
tate apare, mai ales, atunci, când pe banca acuzaţilor s-au 
pomenit persoane cu vârsta sub majorat, care pot percepe 
deformat datele.

Explicând elementele esenţiale ale învinuirii, instanţa 
de judecată stabileşte atitudinea inculpatului faţă de 
aceasta. Răspunsul inculpatului (afirmativ sau negativ) 
are o mare importanţă, deoarece determină mediul 
conflictual, volumul, direcţia şi ordinea de examinare a 
circumstanţelor cauzei, buna desfăşurare a acestora.

Declaraţiile inculpatului minor, dacă acestea nu sunt 
scornite, contribuie la determinarea deplină a celor trebu-
itoare esenţial pentru cauză. Judecata trebuie să obţină 
un răspuns corect la întrebarea înaintată. Acest moment 
are un mare rol la stabilirea contactului psihologic cu 
inculpatul, ceea ce este îndeosebi necesar la examinarea 

3  Rusu Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori. Ed. PONTOS. 
Chişinău, 2004, p. 173.
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încredere în el şi aşteaptă depoziţii depline şi adecvate. Din 
motive lesne de înţeles, se sprijină pe abordări colaborative, 
se ocoleşte starea conflictuală, obijda, brutalitatea, ceea ce 
înlătură rezultatul non-evolutiv.

Conducerea raţională a cercetării judecătoreşti presu-
pune examinarea probelor în ordine cronologică, în funcţie 
de esenţa şi gradul complexităţii cauzei sau reieşind din 
rolul inculpaţilor la săvârşirea infracţiunii. La unele dosare 
pentru stabilirea ordinii în cercetarea judecătorească un 
rol important îl poate juca poziţia neclătinată a părţii vă-
tămate, nivelul rezonabil de informare a martorilor.

În scopul neutralizării influenţei psihologice negative 
a unor inculpaţi asupra altora într-o grupă, îndeosebi asu-
pra celora care şi-au recunoscut vinovăţia, este necesar a 
obţine răspunsuri şi lămuriri concrete la fiecare punct al 
învinuirii.

Procedura cercetării probelor aleasă de către instanţa 
judecătorească cu luarea în considerare a părerii partici-
panţilor la proces trebuie să asigure audierea martorilor, 
experţilor, examinarea corpurilor delicte, citirea în şedinţă 
a documentelor şi efectuarea altor acţiuni.

Drept criteriu de bază al cercetării judecătoreşti raţio-
nale în cauzele cu minori figurează examinarea întregului 
spectru de circumstanţe ce urmează a fi stabilite, asigu-
rarea unei posibilităţi reale în ceea ce priveşte exercitarea 
dreptului la apărare, prezenţa unei influienţe educative 
zdravene, maxime. Şi aceasta, în funcţie de caz şi în măsura 
în care o permite conseravrea rutinei.

Legea procesual-penală prevede dreptul instanţei de 
a interoga inculpatul oricând în cursul cercetării judecă-
toreşti. Adesea însă nu este binevenit faptul că judecata 
îşi asumă rolul de bază în ceea ce priveşte interogarea, 
deoarece acest moment creează impresia despre precon-
ceperea unei păreri, lasă o sensaţie de tendinţă acuzatorie 
pusă în cumpănă din partea instanţei de judecată.

La stabilirea procedurii de cercetare a probelor în ca-
zurile penale ale minorilor trebuie căutate toate resursele 
alternative la rezolvarea problemei şi luată în consideraţie 
necesitatea examinării consecutive a circumstanţelor 
cauzei.

Circumstanţele ce urmează a fi investigate în pricinile 
la care ne referim pot fi clasificate în câteva grupe:

1) împrejurările de facto ale săvîrşirii infracţiunii, rolul 
inculpatului minor la realizarea actului criminal, prezenţa 
coparticipanţilor adulţi, momentele ce caracterizează 
latura subeactivă a infracţiunii;

2) circumstanţele care atenuează sau agravează gradul 
de vinovăţie;

3) circumstanţele ce caracterizează persoana incul-
patului;

4) condiţiile de viaţă şi educare a copilului, conflictul 
intrapersonal şi cel interpersonal, cauzele şi condiţiile care 
au contribuit la săvârşirea infracţiunii, gradul de dezvoltare 
intelectuală, de iritabilitate, abaterile native etc.

Pe cât e posibil, consecutivitatea audierii martorilor şi a 
altor participanţi în cursul cercetării judecătoreşti trebuie 
determinată în funcţie de gruparea expusă.

Practica judiciară indică spre eficienţa  începerii 

cercetării judecătoreşti în cazurile minorilor, anume cu 
interogarea inculpatului. În particular, o atare soluţie este 
îndreptăţită în cazurile în care copilul se simte dezorientat, 
nu este încrezut în sine, este influienţat de anumite per-
soane, precum şi în cazurile în care depoziţiile acestuia 
sunt contrare probelor din dosar. O atare ordine oferă 
posibilitatea de a lua cunoştinţă de poziţia ocupată de 
inculpat şi de a clarifica în mod detaliat momentele con-
testate de acesta.

Dacă la săvârşirea infracţiunii, deopotrivă cu minorul, 
a participat o persoană adultă, atunci, de asemenea, este 
raţional a o asculta, în primul rând, pe minor. În caz con-
trar, el îşi poate adapta sau modifica depoziţiile în funcţie 
de poziţia ocupată de persoana matură, a cărei influenţă 
asupra copilului poate fi simţită şi după epuizarea actului 
criminal. Nu sunt excluse cazurile în care  inculpatul adult 
oferă depoziţii juste şi tendinţa de imitare a acestuia influ-
enţează pozitiv rezultatul interogării inculpatului minor. 
Un atare efect poate fi aşteptat şi atunci când nevârstnicu-
lui îi sunt puse întrebări deja după chestionarea persoanei 
majore inculpate.

În statu-quo sunt întâlnite şi situaţii când minorul 
inculpat nu poate fi audiat primul. Aceasta are loc mai 
ales atunci când martorii infracţiunii, partea vătămată 
(prietenii sau semenii) se află sub o influenţă simţitoare 
a inculpatului. Încunoştinţarea lor cu poziţia ocupată de 
către inculpat poate influenţa modificarea depoziţiilor în 
direcţia denaturării acestora.

Adesea, în cauzele ce ţin de infracţiunile săvârşite de 
persoanele minore, apare necesitatea înlăturării incul-
paţilor din sala de şedinţe, mai ales în cazul examinării 
momentelor ce pot influenţa negativ trăirile copilului. 
Mai mult ca atât, la această categorie de dosare, deseori 
sunt chestionaţi în calitate de martori adolescenţi care se 
pot simţi ferecaţi, “paralizaţi” în prezenţa inculpatului. În 
asemenea cazuri, înseşi interesele, stabilirea adevărului 
necesită îndepărtarea inculpatului din sala de şedinţe. 
Uneori, pe parcursul interogării inculpatului minor, este 
raţională îndepărtarea altor inculpaţi, soluţie raportată 
la normele-lege: art. 367 din C.P.P. al Republicii Moldova. 
Cercetarea judecătorească trebuie organizată şi propulsată 
în aşa fel ca să fie exclusă înlăturarea de mai multe ori din 
proces a inculpatului.

Până a purcede la interogarea inculpatului minor, 
instanţa de judecată trebuie să soluţioneze problema ce 
ţine de participarea pedagogului (psihologului) la această 
acţiune procesuală. În baza legii, prezenţa acestuia e nece-
sară şi obligatorie când, în procesul dezbaterilor judiciare, 
figurează copii de până la vîrsta de 18 ani6.

Până la începerea unui asemenea interogatoriu, ju-
decătorul este obligat să-i explicepedagogului (psiholo-
gului) care-i sunt drepturile, ceea ce urmează să fie fixat 
în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Participarea 
pedagogului (psihologului) în cercetarea judecătorească 
poate tranşa, de regulă, mai multe laturi fiind necesară 

6  Vezi: Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului. Nr. 338-
XII Adoptată la 15 decembrie 1994 care intră în vigoare la 12 martie 
1995. Art. 1 (2) şi 28 (5). În: Monitorul Oficial Nr. 13 din 1995.
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în scopul stabilirii unui contact psihologic adecvat cu 
inculpatul minor, pentru realizarea corectă a interogării 
acestuia şi obţinerea depoziţiilor obiective. Acesta este un 
“arbitru” al dialogului, şi nu un implicat oarecare stimulând 
aprinderea emoţiilor.

Înainte de audiere, pedagogul sau psihologul este în 
drept, cu consimţămîntul instanţei de judecată, să adrese-
zeîntrebări inculpatului minor, iar la sfârşit, să ia cunoştinţă 
şi să facă observaţie în scris cu referire la plenitudinea şi 
corectitudinea înscrisurilor, făcându-se menţiunea re-
spectivă în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Infor-
maţii cu privire la persoana inculpatului şi circumstanţele 
infracţinunii sunt obţinute de către instanţa de judecată 
ca rezultat al interogării unui cerc larg de participanţi la 
cercetarea judecătorească şi a efectuării altor acţiuni pro-
cesuale. La interogarea persoanelor minore trebuie luate în 
consideraţie particularităţile de vârstă şi cele psihologice 
ale copiilor, posibilitatea perceperii neadecvate a faptelor, 
din realitatea obiectivă, starea de nelinişte, de blocare etc.

Interogarea inculpatului minor include stabilirea 
minuţioasă a datelor cu privire la persoana acestuia şi a 
momentelor legate de săvârşirea infracţiunii7. Depoziţiile 
oferite de copil pot lua iniţial forma unei “povestiri libere” 
referitoare la învinuirea adusă şi împrejurările cauzei, apoi 
cea a răspunsurilor la întrebările de concretizare ce pot 
fi puse de către judecător în orice moment al cercetării 
judecătoreşti. De corelarea armonioasă a naraţiunii celui 
audiat şi a răspunsurilor la întrebările adresate depinde 
succesul interogării inculpatului8. Pe parcursul audierii 
inculpatului este necesar un mediu maximal favorabil 
pentru oferirea declaraţiilor fără o reducere artificială a 
posibilităţilor de exprimare. Nu este raţională  interveni-
rea cu anumite întrebări în procesul oferirii depoziţiilor 
de către inculpatul chestionat, moment care ar putea 
afecta sistemul şi modalitatea cuvântării. De asemenea, 
interogatul nu poate fi grăbit în descrierea circumstanţelor 
importante pentru judecată, deoarece nu este exclusă 
posibilitatea că în timpul urmăririi penale copilul să fi oferit 
informaţii nedepline referitoare la circumstanţele cauzei. 
Uneori minorul fără să vrea comunică cele importante şi 
aşteptate pentru examinarea dosarului în singura virtute 
a neliniştii sale obsedante. Este nedorită luarea hotărârilor 
în privinţa aspectelor legate de cauza care urmează a fi 
examinată ulterior, până când nu vor fi epuizate explicaţiile 
oferite de inculpat. După istorisirea liberă inculpatul este 
chestionat în solidaritate mecanică şi în ordinea stabilită de 
lege de către procuror, apărător, partea vătămată, partea 
civilă, partea civilmente responsabilă sau reprezentanţii 
lor. Depoziţiile inculpatului constituie nu numai o sursă 
de obţinere a probelor, dar şi un mijloc de apărare contra 
învinuirii înaintate. De aceea, el dispune de dreptul de a 
le oferi atât în privinţa esenţei învinuirii, cât şi în legătură 
cu depoziţiile martorilor, părţii vătămate.

Adresarea la timp şi în mod corect a întrebărilor la 

7  Mai detaliat despre aceasta a se vedea: Миньковский Г. М. 
Особенности расследования и судебного разбирательства дел 
о несовершеннолетних. Москва 1959.

8  Mai detaliat despre aceasta a se vedea: Перлов И. Д. Судебное 
следствие в советском уголовном процессе. Москва, 1955.

adresa inculpatului serveşte la întremarea unui echilibru 
sufletesc şi, în final, ca premisă psihologică pentru ofe-
rirea informaţiilor adecvate. Drept condiţie generală şi 
obligatorie a actului de interogare figurează cerinţa de a 
nu da frâu liber emoţiilor, de a proteja demnitatea celui 
interogat luând în considerare vulnerabilitatea amorului 
propriu al minorului.

În jurul unor dosare, din considerente tactice, este 
necesar a clarifica iniţial rolul copilului la săvârşirea in-
fracţiunii şi abia mai apoi să se ia măsuri pentru stabilirea 
circumstanţelor care au contribuit la realizarea comporta-
mentului aberant. În cazurile cu minori, de regulă, metoda 
demascării imediate nu oferă rezultate dorite, deoarece ei 
se aşază după variate bariere de autoprotecţie. La întreba-
rea directă dacă au săvârşit infracţiunea, ei recurg adesea 
la negări, la istorisirea inventată, la contestări nemotivate, 
oferă depoziţii false, încât concluziile şi delimitările nu pot 
fi foarte precise. De aceea, este important ca, la interoga-
re, instanţa de judecată să-i explice inculpatului minor 
necesitatea de a spune adevărul. În calitate de metodă 
ajutătoare a interogării poate figura efectiv demonstrarea 
nivelului de informare a judecăţii asupra unor momente ce 
dovedesc vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii.

Studierea minuţioasă a mecanismului concret al săvâr-
şirii infracţiunii pe parcursul interogării inculpatului minor 
este legată de clarificarea momentelor ce caracterizează sta-
rea, nivelul de conştiinţă juridică a adolescentului, şi anume:

1) ce ştie inculpatul despre interdicţia juridică neglijată 
de el?;

2) care e poziţia sa faţă de respectiva interdicţie juridică?;
3) cum îşi închipuie individul delincvent limitele de 

exercitare a cerinţelor legale?;
4) care sunt reprezentările minorului în survenirea 

consecinţelor social-periculoase ca rezultat al săvârşirii 
infracţiunii9.

Materialul iniţial pentru clarificarea acestor momente 
se poate conţine în depoziţiile oferite de către minor la 
etapa urmăririi penale. Adesea, anume în documentele 
procesuale de urmărire penală se conţin date ce pot 
avea importanţă pentru individualizarea răspunderii şi 
pedepsei penale. Inculpatului minor i se adresează între-
bări care urmează să ajungă la receptacolul minţii lui. Ele 
au menirea de a determina nivelul de conştiinţă juridică 
a acestuia, ceea ce este important pentru intensificarea 
influenţei educativ-preventive a procesului judiciar, pentru 
condamnarea anumitor orientări, acţiuni nevrotice şi de-
monstrarea aspectului periculos al pozţiei ocupate pentru 
sine, pentru societate şi pentru persoanele apropiate.

La interogarea inculpaţilor minori în cadrul cercetării 
judecătoreşti nu este dorită înaintarea unor întrebări, 
răspunsul la care ar caracteriza negativ părinţii sau rudele 
apropiate ale acestuia. Momentele ce descriu neprielnic 
părinţii sau rudele inculpatului urmează a fi clarificate în 
primul rând în cadrul interogării martorilor şi în lipsa mino-
rului, care, temporar, trebuie înlăturat din sala de şedinţe.

9  Гуковская Н. И., Долгова Н. И., Миньковский Г. М. Расследование 
и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершен-
нолетних. Изд. Юридическая Литература. М., 1974, с. 157-158.
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Luând în considerare insuflarea ierarhică a minorului, 
este necesar a evita adresarea întrebărilor care sugerează 
răspunsul. Legislaţia procesual-penală prevede dreptul 
instanţei de a iniţia actul de interogare în orice moment 
al cercetării judecătoreşti. Însă, completul de judecată nu 
trebuie în toate cazurile să purceadă primul la ascultarea 
inculpatului, să-şi asume rolul de bază în timpul ascultă-
rii acestuia, deoarece uneori aceasta ar duce la crearea 
impresiilor despre tendinţa acuzatorie a instanţei. După 
părearea noastră, odată ce obligaţiunea de a dovedi 
vinovăţia inculpatului este plasată asupra procurorului, 
inseparabil, şi dreptul iniţial la interogarea acestuia trebuie 
să-i aparţină procurorului. Efectuarea acestei acţiuni de 
către procuror, într-o măsură mai mare, ar corespunde 
caracterului contradictorial al procesului penal, ar crea 
condiţii pentru o atitudine adecvată şi obiectivă a instanţei 
de judecată faţă de aprecierea probelor. Rolul acesteia din 
urmă în cazul dat nu este nicidecum subapreciat, dimi-
nuat, nu este delimitată activitatea ei energică, deoarece 
preşedintele şedinţei în orice moment poate respinge 
întrebările procurorului, dacă ele nu se referă la cauză sau 
nu sunt acceptabile ca formă.

Dirijarea interogării inculpatului include nevoia de 
ordine, de claritate, deci, include şi cerinţa de a înainta 
întrebări într-o formă clară pentru cel chestionat. Formu-
larea acestora trebuie corelată cu vârsta, cu studiile şi cu 
nivelul dezvoltării intelectuale a inculpatului.

Instanţa de judecată nu are dreptul de a constrînge 
inculpatul în scopul obţinerii depoziţiilor. Dacă cel vinovat 
se abate de la esenţa cauzei şi vorbeşte despre circum-
stanţe periferice, preşedintele şedinţei are dreptul de a 
face observaţii în această privinţă.

Interogarea inculpatului în şedinţa judiciară constituie o 
acţiune procesuală independentă de interogare a învinui-
tului la etapa urmării penale. De aceea preşedintele şedinţei 
nu trebuie şă se adreseze inculpatului cu întrebarea, dacă 
acesta recunoaşte depoziţiile oferite în cursul urmăririi 
penale, deoarece aceste informaţii adesea nu coincid.

O importanţă deosebită în acestă categorie de dosare 
are determinarea corectă a cercului de întrebări ce se referă 
la caracterizarea infracţiunii săvârşite, deoarece inculpatul 
nu întotdeauna poate aprecia critic comportamentul său, nu 
poate reflecta corect fapta realizată şi nu poate oferi depoziţii 
exhaustive. Trebuie stabilită cu exactitate formă în care s-a 
manifestat comportamentul ilegal al copilului, în ce concurs 
de împrejurări a fost săvârşită infracţiunea, care este forma 
vinovăţiei şi motivul comportamentului aberant  etc.

Pentru stabilirea adevărului obiectiv cerut de dosar 
este necesar ca judecata să aibă o atitudine adecvată faţă 
de explicaţiile inculpaţilor. Fiecare declaraţie a martorilor, a 
părţii vătămate, a inculpatului trebuie verificată operând cu 
întregul spectru de probe existente în dosar. Recunoaşterea 
de către copil a vinovăţiei sale în săvârşirea infracţiunii, care 
nu este confirmată prin probele din dosar nu poate servi 
drept temei pentru darea unei sentinţe de condamnare, 
necesitând o verificare cu ajutorul altor dovezi.

Indiferent de mărturisirile inculpatului, instanţa de 
judecată trebuie să se convingă de faptul că atentatul so-
cial-periculos a avut loc, că a fost săvârşit de minor în mod 

intenţionat sau din imprudenţă. Recunoaşterea de către 
copil a vinovăţiei sale nu eliberează instanţa de examinarea 
altor probe şi circumstanţe ale cauzei în totalitatea lor.

Judecata trebuie să clarifice circumstanţele săvârşirii 
infracţiunii, stilul comportamental şi în ce anume lucru 
concret inculpatul se consideră vinovat. Numai respec-
tarea condiţiei că recunoaşterea vinovăţiei de către copil 
corespunde datelor obiective, că ea a fost exprimată 
benevol şi fără scopul de a acoperi o altă infracţiune mai 
gravă sau un alt  coparticipant oferă dreptul de a o vedea 
justificată şi de a acorda, în rezultat, aprecierea necesară 
declaraţiilor făcute de inculpat. Depoziţiile acestuia urmea-
ză a fi confruntate cu datele privind orientarea intenţiei 
inculpatului, caracterul acţiunilor, armele folosite, cu de-
claraţiile martorilor, părţii vătămate, experţilor.

Spre deosebire de interogarea primară (de bază), cele-
lalte forme de audiere (suplimentară, contradictorială) au 
drept obiectiv de a completa şi stabili acele circumstanţe 
şi fapte care, din anumite motive, n-au fost examinate 
deplin sau abordate în timpul interogării iniţiale. Lucrurile 
contează deoarece, pe parcursul chestionării suplimentare 
sunt clarificate acele momente care nu au fost reflectate 
în cadrul audierii de bază. Necesitatea acestei interogări 
este evidentă în două cazuri:

1) la apăriţia de noi probe asupra cărora este necesară 
explicaţia inculpatului; 

2) după chestionarea tuturor persoanelor implicate la 
examinarea cauzei. 

Interogarea contradictorială este efectuată în scopul 
clarificării detaliate a împrejurărilor privitor la care există 
divegenţe şi necorespunderi în depoziţiile persoanelor 
audiate10. Aplicarea acestei forme de interogare în privin-
ţa inculpaţilor minori nu este acceptabilă, deoarece ea 
dispune de o influenţă puternică asupra psihicului uman, 
poate duce la apariţia unei stări de nevroză, poate afecta 
perceperea a ceea ce se întâmplă, poate genera limitarea 
gradului de atenţie faţă de întrebările adresate şi sărăci in-
formaţiile oferite. În defavoarea interogării contradictoriale 
vorbeşte şi faptul că în timpul acesteia are loc repetarea 
întrebărilor în una şi aceeaşi redacţie, exceptând faptul 
că a fost oferit un răspuns exhaustiv. În asemenea situaţii, 
persoanei interogate îi este specifică apariţia îndoielilor, 
a nedumeririi în privinţa corectitudinii răspunsului său şi 
atunci îşi poate schimba depoziţiile anterioare. Treptat 
puberul se abate de la declaraţiile adevărate şi iniţiale spre 
o aşa interpretare a faptelor şi evenimentelor care poate 
satisface persoana împovărată cu realizarea actului de 
interogare, complicând procesul de apreciere a probelor.

În literatura de specialitate se întâlnesc recomandări 
care prevăd pentru cercetarea judecătorească efectuarea 
aşa-zisei interogări în ordine de şah. Esenţa acesteia constă 
în faptul că, la audierea unei persoane, cel care intero-
ghează în acelaşi timp înaintează întrebări altor persoane 
în privinţa circumstanşelor expuse neclar sau nedeplin 
de către cel interogat11. Respectiva interogare, de obicei, 

10  Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос. Учебно-
практическое пособие. Изд. ПРОСПЕКТ. М., 2005, с. 17.

11  Питерцев С. К., Степанов A. A. Тактика допроса на предварительном 
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se efectuează în scopul “confirmării sau combaterii prin 
depoziţiile altor persoane a informaţiilor obţinute de la 
un individ concret în urma interogării iniţiale”12. Utilizarea 
acestui tip de interogare în privinţa minorului tinde spre 
judecăţi calitative doar în chip aparent. În fapt, însă, nu 
poate fi acceptat, deoarece el face dificilă perceperea şi 
reţinerea întrebării adresate, ceea ce poate duce la oferirea 
declaraţiilor incorecte.

În procesul interogării inculpatului minor este necesară 
o clarificare corectă a relaţiilor existente între acesta şi 
martori, între acesta şi ceilalţi coparticipanţi, e necesară 
depistarea organizatorilor, a complicilor activi şi a celor 
de mâna a doua.

Depoziţiile şi lămuririle inculpatului reprezintă un tot 
întreg şi urmează a fi apreciate în cumul cu luarea în con-
siderare a tuturor circumstanţelor cauzei. După forma sa, 
interogarea trebuie să-l convingă pe inculpat în privinţa 
faptului că, prin acţiunile sale, acesta a pricinuit a daună 
nu numai societăţii, ci şi propriului “eu”. Întrega desfăşurare 
a cercetării judecătoreşti trebuie să stârnească intenţia de 
a o rupe cu trecutul criminal şi a lua un loc destoinic în 
societate. Realizarea cu iscusinţă a interogării inculpatului 
minor permite participanţilor la proces şi celor prezenţi să 
depisteze şi să înţeleagă momentele negative comise în 

следствии и в суде. ПИТЕР. Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск, 
2001, с. 84-86.

12  Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. Юридическая 
литература, Москва, 1969,с. 25.

procesul educării copiilor.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 12.06.2003.
2. Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului. Nr. 338-XII. 

Adoptată la 15 decembrie 1994, intrată în vigoare la 12 martie 1995.
3. Rusu Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori. Ed. PONTOS. 

Chişinău, 2004.
4. Rusu Vitalie, Gavajuc Stela, Gheorghieş Alexandru ş.a. Dicţionar de 

drept procesual penal. Ed. PONTOS. Chişinău, 2012.
5. Volonciu Nicolae. Tratat de procedură penală. Partea specială. Vol. 

II. Ed. PAIDEIA. Bucureşti, 1993.
6. Александров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос. Учебно-

практическое пособие. Изд. ПРОСПЕКТ. М., 2005.
7. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса. Юридическая 

литература, Москва, 1969.
8. Гуковская. Н. И., Долгова Н. И., Миньковский Г. М. Расследование 

и судебное разбирательс тво дел о прес туплениях 
несовершеннолетних. Изд. Юридическая Литература. М., 1974.

9. Каменская В. И. Показания обвиняемого в советском уголовном 
процессе. Москва, Госюриздат, 1960.

10. Кокорев Л. Д. Подсудимый в советском уголовном процессе. 
Воронеж, 1973.

11. Миньковский Г. М. Особенности расследования и судебного 
разбирательства дел о несовершеннолетних. Москва 1959.

12. Перлов И. Д. Судебное следствие в советском уголовном 
процессе. Москва, 1955.

13.  Питерцев С. К.,  Степанов A. A.. Тактика допроса на 
предварительном следствии и в суде. ПИТЕР. Санкт-Петербург, 
Москва, Харьков, Минск, 2001.

CONŢINUTUL CONTRACTULUI ADMINISTRĂRII FIDUCIARE

Summary: comprising all the necessary conditions to be observed in conclusion, its content, meet the rights and obliga-
tions of the contracting parties. Following the analytical study conducted comparative legal regulation of this topic by 
the legislation of the Republic of Moldova and the Russian Federation, the New Romanian Civil Code and the French 
Civil Code, consider appropriate fill- Chapter XIV article entitled: The essential conditions of the contract trusts, which 
will stipulate more detailed content.

Stela SOCHIRCA, 
doctorand ASSM, magistru în drept, avocat

În literatura de specialitate1, noţiunea de „conţinut al 

1  Обязательственное право.М.: Юрид. лит.1975.С.27; Советское 
гражданское право: Учеб./ Под ред. О.А.Красавчикова. Т.1.С.439; 
Гражданское право.Учеб.для вузов./ Под ред. Т.И. Илларио-
новой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Издательская группа 

contractului administrării fiduciare”, include totalitatea 
condiţiilor impuse pentru a fi respectate de către părţi la 
încheierea contractului. Libertatea stabilirii conţinutului 

Норма-М, 1998.Ч.1.С.346. 
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Din categoriile de condiţii, enumerate, numai clau-
zele standard (generale) sunt direct stipulate de către 
prevederile Codului civil. Condiţiile contractuale speciale 
au reflectare doctrinară. Analiza cercetărilor ştiinţifice, ce 
ţine de clasificarea condiţiilor contractuale, indică asupra 
lipsei unei tratări unice, referitoare la explicarea sensului 
şi a importanţei condiţiilor contractului civil.

Este cunoscută importanţa clasificării tradiţionale în 
aspectul prezenţei contractului drept fapt juridic. Însă, 
totodată, folosirea clasificării date pentru determinarea 
rolului fiecărei condiţii contractuale din punctul de vede-
re al acţiunii prevederilor actelor juridice asupra lor este 
dificilă pentru practica judecătorească.

Condiţiile obligatorii ale contractului administrării 
fiduciare pot fi, de asemenea, clasificate în trei grupe:

1) Condiţii referitoare la obiectul contractului.
2) Condiţiile stipulate în lege sau în acte normative 

drept obligatorii pentru un contract de acest gen.
3) Condiţiile care, după propunerea uneia dintre părţi, 

trebuie să fie atinsă înţelegerea (negociabile).
Nereglementarea printr-un articol separat al Codului 

civil a condiţiilor obligatorii ale contratului de administra-
re fiduciară, denotă necesitatea completării acestuia pe 
marginea subiectului dat. 

Aşa cum, fiduciarul exercită obligaţiunile contractuale 
nu în interesul său, dar în interesul unei alte persoane, drept 
condiţie obligatorie pentru acest contract este indicarea de-
numirii persoanei juridice sau a persoanei fizice, în interesul 
căreia se înfăptuieşte administrarea fiduciară (fondatorul 
administrării fiduciare sau a beneficiarului), cu indicarea 
domiciliului acestuia, dacă este persoană fizică, sau a adresei 
juridice, dacă este persoană juridică, în scopul individuali-
zării sale, precum şi al protecţiei intereselor fondatorului 
administrării fiduciare sau a beneficiarului acesteia.

Studiind Codul civil al Federaţiei Ruse, şi anume, 
art.1016 al Codului civil care stipulează condiţiile obliga-
torii ale contractului de administrare fiduciară, vedem că, 
din categoria dată de condiţii, fac parte:

Componenţa bunurilor transmise în administrare 
fiduciară.

- Denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice, 
în interesul căreia va fi efectuată administrarea fiduciară 
a bunurilor  (fondatorul administrării fiduciare sau bene-
ficiarul);

- Cuantumul şi forma remunerării administratorului 
fiduciar, dacă contractul este de tip oneros.

- Durata  contractului.
Componenţa bunurilor transmise în administrarea 

fiduciară urmează a fi strict determinată, din cauză că, 
conform regulilor generale, bunurile, la finele contrac-
tului, urmează a fi transmise proprietarului. Este necesar 
a evidenţia că structura bunurilor influenţează asupra 
alegerii administratorului fiduciar. Astfel, administrarea 
întreprinderii, lotului de pământ, hârtiilor de valoare ş.a. 
necesită un anumit profesionalism de la administrator.

Noul Cod civil Român, în art.779, enumeră elemen-
tele minimale care trebuie să se regăsească în cuprinsul 
acestuia: 

acestuia se află la baza libertăţii contractuale, care, îm-
preună cu principiul autonomiei de voinţă, formează un 
principiu fundamental şi general acceptat, care guver-
nează relaţiile contractuale. Părţile sunt libere să încheie 
acorduri şi să determine conţinutul acestora. Cu toate 
acestea, însăşi dezvoltarea economică contestă stricteţea 
acestui principiu fundamental.2Libertatea contractuală 
constă în libertatea stabilirii conţinutului contractului. 
Părţile contractante determină, în mod independent, 
conţinutul acestuia şi formulând clauzele concrete, cu 
excepţia cazului când anumite clauze sunt obligatorii, 
conform legii. Unica cerinţă faţă de părţi este ca prevede-
rile contractuale, stipulate în acest fel, să nu contravină 
legii, ordinii publice, bunelor moravuri şi bunei-credinţe. 
Libertatea de a determina conţinutul contractului, de fapt, 
înseamnă libertatea de a crea drepturi şi obligaţii pentru 
părţile contractante.3

Dar, libertatea contractuală nu este, în mod exclusiv, 
consecinţă a aşa-numitei autonomii a voinţei individuale. 
Astfel, conform art. 667(1) din Codul civil, părţile con-
tractante pot încheia în mod liber, în limitele normelor 
imperative de drept, contracte şi pot stabili conţinutul lor.4 

Legislaţia civilă deosebeşte câteva categorii de cla-
uze contractuale. Unele, fiind formulate anticipat, sunt 
aplicabile pentru o multitudine de contracte, pe care o 
parte contractantă le prezintă celeilalte părţi la încheierea 
contractului – clauze contractuale standard (generale) 
(art.712-720 CC). 

Clauzele contractuale speciale sunt pasibile negocierii 
individuale.

Analizând, în forma comparativă, categoria dată a 
raporturilor juridice, reflectate în Codul civil al Federa-
ţiei Ruse, Noului Cod civil Român şi Codul Civil Francez, 
legiuitorul a oferit articole separate, intitulate: Condiţiile 
obligatorii ale contactului administrării fiduciare, ce oferă, 
după părerea noastră, institutului dat de drept o aplica-
bilitate mai sigură. Propunerile de completare a subiec-
tului respectiv, oportune de a fi incluse în reglementările 
Codului civil naţional vor rezida  în analiza reglementării 
raporturilor juridice în legislaţia civilă a statelor enunţate. 

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.64 din 22.01.98, 
cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în admi-
nistrarea fiduciară, este aprobat contractul-model de ad-
ministrare fiduciară a patrimoniului de stat. După părerea 
noastră, luând în considerare posibilitatea transmiterii în 
administrare fiduciară a bunurilor, ce aparţin cu titlu de 
proprietate atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, se 
relevă necesitatea completării conţinutului Capitolului XIV 
din Codul civil cu un articol separat, dedicat condiţiilor 
obligatorii ale contractului administrării fiduciare.

Clasificarea clauzelor contractuale are importanţă 
pentru stabilirea încheierii contractului „de facto”. Neîn-
ţelegerea părţilor pe una dintre acestea, are drept efect 
neîncheierea contractului.

2  Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a R. Moldova. 
Chişinău. p.235.

3  Op. cit., p. 153.
4  Op.cit., p.151.
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mit interval de timp urmează să le transmită fiduciantului. 
Stipularea prevederii contractuale date ar oferi stabilitate 
relaţiilor apărute între părţile contractante.

Astfel, patrimoniul de stat se transmite în administra-
re fiduciară pe un termen determinat, stabilit la acordul 
părţilor, care nu poate depăşi 5 ani (pct. 19 Regulamen-
tului cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în 
administrare fiduciară, adoptat prin HG din 22.01.1998)8.

Făcând trimitere la capitolul respectiv al Codului ci-
vil al Federaţiei Ruse, conform alin.2 al art.1016 CC, acest 
termen nu trebuie să depăşească cinci ani. 

Prin urmare, la încheierea contractului administrării 
fiduciare, părţile pot indica şi un termen mai mic pentru 
anumite categorii de bunuri, transmise în administrare 
fiduciară. Totodată, pentru contractul administrării fiduci-
are a unor anumite categorii de bunuri, de către lege pot 
fi prevăzute şi alte termene limită. Conform prevederilor 
aceluiaşi articol al Codului civil al F. Ruse, dacă la finisarea 
termenului contractului niciuna dintre părţi nu va anun-
ţa rezilierea acestuia, contractul se consideră prelungit pe 
acelaşi termen şi cu aceleaşi condiţii stipulate anterior.

Analizând Noul Cod civil Român şi Codul civil Francez 
la capitolul termenul contactului administrării fiduciare 
a bunurilor, constatăm că legiuitorii statelor date au fixat 
un termen fix. Astfel, conform conţinutului art. 2018 Cod 
civil francez stipulează că durata transferului bunurilor în 
cadrul contractului dat nu va depăşi termenul de 99 ani. 9 

Legiuitorul român la acest capitol a stipulat următoa-
rele prevederi: art. 779 Noul Cod Civil Român: 

b) durata transferului, care nu poate depăşi 33 de ani, 
cu începere de la data încheierii sale. 

Cu toate că legiuitorul român a stabilit o durată mai 
restrânsă decât cel francez, acesta a menţinut prevederile 
privind momentul începerii curgerii termenului respectiv: 
data încheierii contractului de fiducie. Reglementarea are 
drept scop înlăturarea nesiguranţei în legătură cu mo-
mentul începerii curgerii termenului şi, implicit, momen-
tul încetării sale. Soluţia adoptată de legiuitor prezintă im-
portanţă sporită în cazurile în care obiectul contractului de 
fiducie cuprinde drepturi reale, al căror transfer deşi este 
condiţionat de intabulare, momentul curgerii termenului 
se raportează la data încheierii contractului.10

După părerea noastră, termenul de cinci ani al contractu-
lui administrării fiduciare a bunurilor cu posibilitatea prelun-
girii acestuia de către părţi este varianta optimă pentru a fi 
inclusă în articolul respectiv al Codului civil al RM. 

1. Astfel, propunem articolul intitulat Condiţiile obli-
gatorii ale contractului administrării fiduciare cu următo-
rul conţinut:În contractul administrării fiduciare a bunu-
rilor trebuie să fie stipulate:

Componenţa bunurilor, transmise în administrare fi-
duciară;

8  Regulamentului cu privire la transmiterea patrimoniului de stat 
în administrare fiduciară, adoptat prin HG din 22.01.1998

9  Codul Civil Francez?. http://jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/
Periodikak/scientia-iuris/2011-1/5-burian.pdf; asist. univ. drd. 
HUNOR BURIAN, Fiducia în lumina Noului Cod Civil, p. 39-40.

10  Гражданский Кодекс Российской Федерации по состоянию на 
15 мая 2009 года.LEXT- справочник, ЭКСМО 2009, стр.484. 

a) drepturile reale, de creanţă, garanţiile şi alte drep-
turi patrimoniale care fac obiectul transferului;  b) durata 
transferului;

c) identitatea constituitorului/constituitorilor, a fidu-
ciarului/ fiduciarilor, respectiv, identitatea beneficiarului 
sau a beneficiarilor sau, cel puţin, regulile care permit de-
terminarea acestora; 

d) scopul fiduciei şi întinderea puterilor de adminis-
trare şi de dispoziţie ale fiduciarului/ fiduciarilor.5

Următoarea condiţie obligatorie la încheierii con-
tractului dat este stipularea, dacă contractul va fi cu titlu 
oneros sau gratuit. În cazul în care contractul administră-
rii fiduciare este încheiat cu titlu gratuit, atunci, în textul 
contactului, trebuie să fie indicat cert că administratorul 
fiduciar nu primeşte remunerare pentru activitatea sa. 

Conform prevederilor alin.1 al art.1057 CC, executarea 
obligaţiilor contractuale ce rezultă din contractul de ad-
ministrare fiduciară are un caracter gratuit. 

Însă, din prevederile aceluiaşi articol, rezultă că nor-
ma dată are un caracter dispozitiv, oferind părţilor con-
tractante posibilitatea negocierii unei remunerări pentru 
activitatea fiduciarului. Dreptul la remunerare pentru fi-
duciar poate rezulta din lege. Normele Codului civil nu 
stabilesc un regim juridic aparte pentru activitatea antre-
prenorilor în calitate de fiduciari, de aceea în fiecare caz 
în parte în contract se stipulează condiţiile referitoare la 
remunerare.

De asemenea, în cazul în care actele juridice sau mate-
riale, ce constituie administrarea fiduciară este înfăptuită 
de către un fiduciar cu titlu de profesioniune, contractul 
de administrare este prezumat cu titlu oneros, deoarece, 
potrivit prevederilor art. 1060 CC: raporturilor fiduciare se 
aplică în modul corespunzător dispoziţiile referitoare la 
mandat, iar în conformitate cu art. 1033, alin. 2 CC: manda-
tul profesional este cu titlu oneros.6

În cazul stabilirii în contract a remunerării pentru fidu-
ciar, legea prescrie părţilor anumite modalităţi de expri-
mare a acesteia, şi anume: 

a) procente faţă de venitul (profitul) obţinut din admi-
nistrarea fiduciară a bunurilor;

b) o sumă fixă de bani;
c) în formă de procurare a unei părţi a bunurilor admi-

nistrate de fiduciar.
Modalităţile de exprimare a remunerării în mare mă-

sură sunt puse în funcţie de activitatea fiduciarului, fapt 
ce poate contribui la sporirea interesului şi străduinţei în 
activitatea lui.7

O altă condiţie, din categoria dată, ar fi  intervalul de 
timp, pe care s-a încheiat contractul. 

Actualitatea prevederii legale date este determinată 
de faptul că fiduciarul nu devine proprietarul bunurilor 
transmise lui în administrare fiduciară, şi la finele unui anu-

5  http://jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/Periodikak/
scientia-iuris/2011-1/5-burian.pdf; asist. univ. drd. HUNOR 
BURIAN, Fiducia în lumina Noului Cod Civil, p. 39-40.

6  Gh. Cibac, Au. Băieşu, Al-ru Rotari, O.Efrim. Drept civil. Contracte 
special. V. III. Cartier Juridic. 2005. P. 370-371

7  Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, V.II, Editura ARC.
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Denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice, 
în interesele căreia se înfăptuieşte administrarea fiducară 
(fondatorul administrării fiduciare sau beneficiarul);

Mărimea şi forma remunerării muncii administratoru-
lui fiduciar, dacă contractul este cu titlu oneros;

Termenul contractului.
2. Contractul administrării fiduciare a bunurilor se în-

cheie pe un termen de cinci ani (sau un alt interval de 
timp, după înţelegerea părţilor). 

La expirarea termenului contractului, în cazul lipsei 
cererii de reziliere din partea uneia dintre părţile contrac-
tante, acesta se va considera prelungit pe acelaşi termen 
şi condiţii similare.

În afară de condiţii obligatorii, contractul administră-
rii fiduciare trebuie să conţină clauze contractuale. Din 
categoria prevederilor contractuale ordinare fac parte:

- volumul acţiunilor, pe care le poate săvârşi fiduciarul;
- stipularea contractuală, ce ar indica faptul că admi-

nistratorul fiduciar acţionează anume în această calitate;
- indicarea în contract a faptului că bunurile transmi-

se în administrare fiduciară sunt delimitate de celelalte 
bunuri;

- ordinea şi termenele prezentării de către administra-
torul fiduciar a dării de seamă, cu referirer la activitatea sa;

- modalităţile asigurării executării de către adminis-
tratorul fiduciar a obligaţiilor sale.

O clauză benefică, ce ar oferi posibilitatea protejării in-
tereselor fiduciantului sau a beneficiarului administrării 
fiduciare, şi care, la rândul său ar mari responsabilitatea fi-
duciarului faţa de obligaţiile sale contractuale, ar fi oferirea 
posibilităţii fiduciarului de a lăsa drept gaj în evitarea posi-
bilelor pierderi din partea fiduciantului sau a beneficiarului 
administrării fiduciare, asemănător prevederilor alin. 4 art. 
1022 CC F.Ruse. 11 În contract pot fi stipulate şi alte modali-
tăţi de asigurare a obligaţiilor contractuale de către fiduciar.

O altă condiţie necesară de a fi introdusă în Codul 
civil la capitolul reglementării contractului administrării 
fiduciare este termenul de înştiinţare a celeilalte părţi, re-
feritor la rezilierea contractului. Oferindu-se posibilitatea 
părţilor de a indica un alt termen decât cel legal, la nego-
cierea clauzelor contractuale. 

Oferirea posibilităţii administratorului fiduciar de răs-
cumpărare a bunurilor transmise în administrarea fiduci-
ară, de asemenea ar fi o prevedere contractual ordinară, 
benefic de a fi inclusă în prevederile Codului civil, drept 
un alineat al 1056 Drepturile şi obligaţiile administrato-
rului fiduciar.

Prevederi contractuale speciale (negociabile) sunt ace-
lea care nu sunt caracteristice  pentru contractul dat, însă, 
dacă părţile au convenit a le include în conţinutul contrac-
tului, acestea obţin importanţă juridică. Cerinţa de bază 
faţă de care, ar fi să nu vină în contradicţie cu prevederile 
Codului civil şi ale altor acte normative.

Este cunoscută importanţa clasificării tradiţionale a 
condiţiilor contractuale, în vederea soluţionării problemei 
referitoare la existenţa contractului drept fapt juridic. Însă, 

11  Хозяйственный договор. Общие положения:Учебн.пособие/ 
Под ред. Д.Сафифулина. Сфердловск, 1986.С.42.

folosirea clasificării date este dificilă în determinarea lo-
cului fiecărei prevederi contractuale în vederea influenţei 
asupra lor a prevederilor actelor normative. 

Una din lacunele reglementării juridice a contractului 
administrării fiduciare este lipsa prevederilor referitoare 
la încetarea contractului. 

Aceste reglementări ar conţine preponderent preve-
deri dispozitive în aspectul încetării contractului. Norme-
le dispozitive nu au importanţă primordială asupra pozi-
ţiei părţilor, la îndeplinirea obligaţiilor. Se poate presupu-
ne că normele din categoria dată, îndeplinesc o funcţie 
complementară. Astfel, la refuzul uneia din părţi de a 
prelungi executarea obligaţiilor contractuale, cealaltă 
parte urmează să fie înştiinţată despre aceasta cu 3 luni 
înainte de încetarea contractului, în caz că în prevederile 
contractuale nu sunt stipulate alte prevederi. 

Legea sau contractul poate prevedea anumite limitări 
în ceea ce priveşte administrarea fiduciară a bunurilor. 
Acestea ar urma să fie stipulate cert, separat în articolul 
care reglementează drepturile şi obligaţiile administrato-
rului fiduciar (art. 1056 Cod civil). Suplimentar la stipulă-
rile alin.1 art.1056, Drepturile şi obligaţiile administrato-
rului fiduciar, şi anume, că acesta este obligat să adminis-
treze în nume propriu proprietatea încredinţată, dar pe 
riscul şi pe contul fiduciantului, in acest sens am propune 
următoarea prevedere legală:

- Administratorul fiduciar îşi execută obligaţiunile 
contractuale în conformitate cu prevederile legale şi ale 
contractului administrării fiduciare.

Dacă administrarea fiduciară a bunurilor, pentru admi-
nistratorul fiduciar poartă un caracter comercial, atunci, 
în contract, drept condiţie obligatorie trebuie să figureze 
forma şi mărimea onorariului. Lipsa stipulării contractua-
le, referitoare la mărimea şi forma achitării onorariului va 
avea drept efect juridic anularea sa.

Prin condiţii de iniţiativă, se întocmesc regulile, ce se 
deosebesc de prevederile normelor dispozitive, sau prin 
intermediul cărora se reglementează întrebările, ce nu 
sunt stipulate de prevederi legale.12 

L.Iu.Miheeva, examinând condiţiile speciale, propune 
a include în contractul administrării fiduciare aşa condiţii 
ca:

 - enumerarea acţiunilor, pe care le are în drept să le 
îndeplinească administratorul fiduciar;

- enumerarea obligaţiilor administratorului fiduciar.
Adăugător la ele, conţinutul contractului administrării 

fiduciare, pentru reglementarea mai certă a drepturilor şi 
obligaţiilor administratorului fiduciar, trebuie să conţină 
prevederi contractuale cu următorul conţinut:

- administratorul fiduciar, trebuie să întreprindă mă-
suri pentru păstrarea într-o stare satisfăcătoare a bunuri-
lor, transmise în administrarea fiduciară;

- prin toate acţiunile sale, să întreprindă măsuri, pentru 
mărirea semicostului bunurilor transmise în administrarea 
fiduciară pe tot parcursul administrării sale;

- asigurarea obţinerii, în rezultatul administrării sale 

12  Михеева Л.Ю. Содержание договора доверительного управ-
ления имуществом// Хозяйство и право. 1999.N7. C- 79-80.
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a bunurilor, a fructelor şi veniturilor, şi de asemenea 
executarea şi altor acţiuni de administrare, ce ar preveni 
micşorarea costului bunurilor, transmise în administrarea 
fiduciară ş.a.13

În prevederile Codului civil nu se include lista acţiuni-
lor, pe care este în drept să le săvârşească administratorul 
fiduciar. Dreptul de a săvârşi faţă de bun, transmis în ad-
ministrarea fiduciară, anumite acţiuni de ordin juridic sau 
de altă natură, reprezintă particularităţile atributive ale 
contractului examinat. În contractul administrării fiduci-
are pot fi stipulate prevederi, referitoare la interzicerea 
efectuării unor anumitor categorii de contracte. 

În lista altor categorii de condiţii (ce ar complecta drep-
turile principale şi obligaţiile administratorului fiduciare), 
după părerea noastră, prezenţa lor în textul contractului 
ar fi fost nejustificată, deoarece administrarea bunurilor, 
(drept acţiune), se execută de către administratorul fidu-
ciar în interesele fondatorului administrării fiduciare, şi 
cuprind totalitatea condiţiilor, propuse de L. Iu. Miheeva 
pentru a fi incluse în contract.

Clauzele contractuale examinate reprezintă modelul 
general de clauze contractuale, ce constituie, la rândul său, 
conţinutul contractului administrării fiduciare a bunurilor.

Pentru contractul administrării fiduciare a diferitelor 

categorii de bunuri, se stabilesc anumite forme legale de 
reglementare. Sensul lor constă în determinarea în forma 
imperativă a modelului tipic de acţiuni ale administra-
torului fiduciar şi stabilirea listei condiţiilor, necesare a fi 
incluse în mod obligatoriu în contract.
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SOS! SUTE DE PERSOANE SUNT DEŢINUTE ILEgAL  
ÎN ÎNChISORILE DIN REPUbLICA MOLDOvA!

Dmitri PERELIGHIN, 
avocat

Apelul SOS din titlul acestui materialul pare neverosi-
mil, nu-i aşa? Într-adevăr, se poate oare ca în timpul nostru, 
când Republica Moldova face atâtea opinteli de succes la 
porţile Uniunii Europene, când atâtea frunţi luminate ale 
parlamentarilor noştri depun nenumărate eforturi pentru 
domesticirea şi europenizarea justiţiei, se poate oare ca 
tocmai acum în penitenciarele Republicii Moldova să 
zacă, în mod ilegal, sute de deţinuţi? E de necrezut, dar, 
ca să vezi, se poate! Mai mult, deţinuţii la care ne referim şi 
despre care vom vorbi în continuare stau la răcoare chiar 
din cauza... Parlamentului! Asta e!

E adevărat, în lume mai există cazuri de condamnare 
ilegală a unor cetăţeni, din vina organelor de urmărire 

penală sau din cauza unor erori de justiţie, iar Republica 
Moldova nu face excepţie în acest sens. Însă asemenea 
cazuri în care detenţia acestor cetăţeni să se menţină, 
din vina Corpului legislativ, nu mai există în alte state. 

Un eventual oponent ar putea contesta veridicitatea 
acestor afirmaţii ale noastre, deoarece Parlamentul este 
organ legislativ, nu executiv şi, cu atât mai mult, nu este un 
organ justiţiar. Prin urmare, el nu cercetează cauze penale 
şi nu stabileşte termenele şi condiţiile de detenţie. Aşa 
este dacă, din păcate, nu ar fi altfel. Iar în Republica Mol-
dova lucrurile stau altfel. Aici, după cum o demonstrează 
faptele, există vinovăţia Parlamentului (atât directă, cât 
şi indirectă). 
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Mai jos vom trece la argumente. 
 1. Modificările operate în Codul penal al Republi-

cii Moldova (a se vedea Legea nr.985-XV adoptată la 
18.04.2002 şi intrată în vigoare la 12.06.2003) au vizat o 
serie de articole şi alineate, după cum urmează:

– art.186. Furtul – cu patru alineate;
– art.187. Jaful – cu trei alineate;
– art.188. Tâlhăria – cu trei alineate;
– art.189. Şantajul – cu patru alineate;
– art.190. Escrocheria – cu trei alineate;
– art.191. Delapidarea averii străine – cu trei alineate;
– art.192. Pungăşia – cu două alineate. 
 2. Parlamentul a considerat necesar să introducă în 

Codul penal un articol nou (art.195), intitulat „Kolhoz-co-
mun-dublu”, cu două alineate şi cu următorul conţinut: 
„Art.195. Însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari 
a bunurilor, indiferent de forma în care a fost săvârşită 
(art.186-192) 

(1) (...) se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de 
ani (...);

(2) (...) de la 10 la 25 de ani (...)”. 
 3. Faptul că articolul 195 (… 186-192) a fost introdus în 

Codul penal în mod nelegitim este demonstrat incontesta-
bil de Legea nr.277-XVI din 18.12.2008 (intrată în vigoare la 
24.05.2009), prin care Parlamentul a exclus din Codul penal 
(în anul 2008) articolul 195 (… 186-192) fără niciun fel de 
explicaţii. Iar după această excludere, toate acţiunile per-
soanelor care au comis anterior infracţiuni prevăzute de 
articolele 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 din Codul penal 
şi care au fost anterior condamnate în baza art.195 (…186-
192), trebuiau supuse efectului retroactiv al legii penale 
conform art.10, alin.(1) din Codul penal care prevede: “(1) 
Legea penală care înlătură caracterul infracţional al 
faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameli-
orează situaţia persoanei ce a comis infracţiunea are 
efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor 
care au săvârşit faptele respective până la intrarea în 
vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care 
execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar 
au antecedente penale”.

 4. Excluzând de jure din Codul penal articolul „Kolhoz-
comun-dublu” 195 (…186-192), Parlamentul a făcut totodată 
completări, cu două alineate, în fiecare din articolele de la 
186 până la 192 inclusiv. Concomitent, în anul 2008, prin 
această lege a introdus în Codul penal articolul nr.101, cu 
şase alineate, intitulat Aplicarea legii penale mai favorabile 
în cazul pedepselor definitive, prin care articolul „Kolhoz-
comun-dublu” a rămas de facto în vigoare.

 5. Aşadar, după cum am arătat mai sus, Parlamentul a 
exclus de jure din Codul penal articolul „Kolhoz-comun-
dublu” 195 (… 186-192), completând, prin Legea nr.82 din 
07.05.2010, articolul 101 cu alineatul (7), având următorul 
conţinut: „(7) În cazul în care, în temeiul efectului retroac-
tiv al legii penale, se impune recalificarea faptei stabilite 
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, instanţa de 
judecată, soluţionând chestiunea privind executarea hotă-
rârii respective, va recalifica fapta şi va aplica pedeapsa prin 
fixarea maximului sancţiunii prevăzute de legea penală 
mai favorabilă condamnatului, dacă pedeapsa stabilită 

prin hotărârea irevocabilă este mai mare decât maximul 
prevăzut de legea penală nouă, sau va menţine pedeapsa 
stabilită prin hotărârea irevocabilă”. 

În acest alineat (7) prevederea „(...) dacă pedeapsa 
stabilită prin hotărâre irevocabilă este mai mare decât 
maximul prevăzut de legea penală nouă, sau va menţine 
pedeapsa stabilită prin hotărârea irevocabilă”, se referă, în 
primul rând, la toate cazurile ce ţin de recalificarea faptelor 
stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, pro-
nunţată anterior, în conformitate cu art.195 (…186-192), 
iar, în al doilea rând, art.195 (… 186-192) va fi exclus din 
Codul penal prin hotărârea Parlamentului şi rămâne în 
vigoare doar nelegitim, în sentinţele pronunţate anterior 
în conformitate cu art.195 (…186-192), fapt care este 
inadmisibil în legea penală în vigoare. 

 Acest alineat (7) din articolul 101 al Codului penal este 
în fond alineatul „Kolhoz-comun-dublu”, adică acelaşi lucru 
cu alin.(1) din art.10 CP, citat mai sus. Diferenţa constă doar 
în faptul că în anul 2010, prin alin.(7), Parlamentul a dat 
efectiv instanţelor judecătoreşti o dispoziţie oficială, dar 
nelegitimă, privind modul de a stabili pedepsele pentru 
persoanele care au comis infracţiuni, fapt care vine în 
contradicţie cu art.6 din Constituţia R.M. Iar art.6 din 
Constituţia R.M., intitulat Separaţia şi colaborarea pute-
rilor, prevede: „În Republica Moldova puterea legislativă, 
executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în 
exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor 
Constituţiei”. 

Mai mult, anterior, la pronunţarea sentinţelor pre-
văzute de art.195 (… 186-192), instanţele judecătoreşti 
ţineau cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul 
acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstan-
ţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de 
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării 
vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei 
acestuia, adică întocmai cum prevede art.75 (1) din Codul 
penal. 

Acum însă, prin intermediul art.101, alin.(7) din CP, 
Parlamentul a dispus ca instanţele judecătoreşti să apli-
ce, pentru unii condamnaţi anterior în baza art.195 (… 
186-192), metoda toporului şi să micşoreze pedeapsa, iar 
pentru alţii să lase pedepsele stabilite anterior, pentru a fi 
ispăşite în conformitate cu acelaşi art.195 care este exclus 
din Codul penal.

Această situaţie demonstrează încă un lucru, de aseme-
nea ilegal, şi anume că prin intermediul art.101, alin.(7) din 
CP, Parlamentul atentează la independenţa judecătorilor, 
fapt care contrazice prevederile art.116, alin.(1) din Con-
stituţia Republicii Moldova.

 6. Dar să lăsăm consideraţiile teoretice şi aplicarea 
abstractă a normelor juridice la care ne-am referit mai sus 
şi să vedem cum arată fenomenul respectiv în practică, pe 
teren. Ne vom referi la o hotărâre judecătorească concretă, 
în care a fost aplicat art.190, alin.(5) din Codul penal care 
era introdus în acest articol prin Legea nr.277-XVI din 
18.12.2008: „(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), 
săvârşite în proporţii deosebit de mari, se pedepseşte cu 
închisoare de la 8 la 15 ani (...)”. 
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Aşa cum am promis ceva mai sus, vom ilustra problema 
cu un exemplu concret. Prin sentinţa Judecătoriei Râşcani 
din mun. Chişinău din 05 iulie 2007, Constantin Cotelnicov a 
fost condamnat în baza art.195, alin.2 CP RM la 13 (treispre-
zece) ani de închisoare ... (dosar nr.1-103/07; nr.1-235/07).

Prin decizia Colegiului Penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 22 martie 2011 (dosarul nr.21r-109/11), recursul con-
damnatului Constantin Cotelnicov a fost respins, declarat 
împotriva încheierii Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău 
din 27.12.2010, prin care a fost respinsă cererea condam-
natului privind aplicarea retroactivităţii legii. În decizia 
respectivă, Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău a 
invocat: „(...) Potrivit art., 10 alin.1, Cod penal, legea penală 
care uşurează pedeapsa sau în alt mod ameliorează situaţia 
persoanei ce a comis infracţiunea are efect retroactiv, adi-
că se extinde asupra persoanelor care au săvârşit faptele 
respective până la intrarea în vigoare a acestei legi inclusiv 
asupra persoanelor care execută pedeapsa ori au executat 
pedeapsa, dar au antecedente penale. Prin Legea nr.277-
XVI din 18.12.2008, în vigoare din 24.05.2009 a fost modi-
ficat Codul penal. Elementele componenţei de infracţiune 
prevăzute de art.195, alin.2 CP (a. 1961) sunt specificate 
în art.190, alin.5 CP – escrocheria, adică dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane prin înşelăciune, săvârşită în 
proporţii deosebit de mari, care se pedepseşte cu închi-
soare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de până la 5 ani. Deoarece pedeapsa stabilită 
inculpatului se încadrează în limitele legale ale sancţiunii, 
prevăzute de Codul penal, modificările respective nu pot 
afecta hotărârile prin care lui Cotelnicov Constantin Ghe-
orghe i-a fost stabilită pedeapsa de 13 ani de închisoare 
(...)” (greşeala privitoare la anul 1961 nu o luăm în calcul). 

7. Aşadar, Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău l-a 
obligat pe Constantin Cotelnicov să continue ispăşirea 
pedepsei prevăzute de art.195 (... 186-192), articol care a 
fost exclus din Codul penal. De aici rezultă că Constantin 
Cotelnicov este supus de două ori pedepsei penale pentru 
aceeaşi faptă (escrocheria), lucru care contrazice legea 
penală în vigoare.

În acest caz, deşi decizia Colegiului Penal al Curţii de 
Apel Chişinău nu a făcut referire la art.101, alin.(7) din Codul 
penal, din cuprinsul acestei decizii se vede clar că tocmai în 
baza ei a fost utilizat conţinutul sintagmei indicate mai sus, 
anume cea din art.101, alin.(7) CP, introdusă de Parlament 
în Codul penal prin legea numită.

8. În contextul celor relatate, apar mai multe nedu-
meriri: oare C. Cotelnicov, precum şi celelalte câteva sute 
de persoane condamnate anterior în baza art.195 (… 
186-192) din Codul penal, mai pot fi ţinute în detenţie ? 
Fireşte că nu. De ce atunci acestor condamnaţi le-au fost 
respinse cererile privind aplicarea retroactivităţii legii 
chiar şi după excluderea acestui articol 195 (… 186-192) 
din Codul penal?! Răspunsul la aceste întrebări poate fi 
găsit în art.4, alin (1) din Constituţia Republicii Moldova 
şi în articolele respective ale Codului penal. De exemplu, 
art.4, alin.(1) din Constituţie prevede: „(1) Dispoziţiile 
constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se 
interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte”. Iar Codul 
penal stipulează pentru acest caz: 

– Art.3. Principiul legalităţii – alineatul (2): „(2) Inter-
pretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie 
a legii penale sunt interzise.”

– Art.4. Principiul umanismului – alineatul (1): „(1) 
Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în 
mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societăţii, 
drepturile şi libertăţile acesteia.”

– Art.7. Principiul individualizării răspunderii penale şi 
pedepsei penale. – alineatul (2) : „(2) Nimeni nu poate fi 
supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale 
pentru una şi aceeaşi faptă”.

– Art.8. Acţiunea legii penale în timp: „Caracterul in-
fracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc 
de legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei” .

– Art.9. Timpul săvârşirii faptei: „Timpul săvârşirii 
faptei se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea 
(inacţiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii 
urmărilor” .

9. Să începem cu timpul săvârşirii faptei şi să fim atenţi 
la două elemente: 1) când C. Cotelnicov a comis infracţiu-
nea; 2) când a intrat în vigoare această limită a sancţiunii 
normei penale numite.

După conştientizarea celor două elemente, să răspun-
dem la întrebarea: e legitim oare ca norma respectivă să 
fie aplicată în cazul de faţă şi în alte cazuri similare după 
excluderea articolului 195 (… 186-192) din Codul penal?

În primul rând, C. Cotelnicov a comis infracţiunile în anii 
2005-2006, iar sentinţa a fost pronunţată la 05 iulie 2007, 
când art.190 din Codul penal era în vigoare şi conţinea 3 
(trei) alineate: alin.(1) ... se pedepseşte ... cu închisoare de 
până la 3 ani; alin.(2) ... cu închisoare de la 3 până la 7 ani; 
alin.(3) ... cu închisoare de la 5 până la 10 ani (...).

În al doilea rând, alin.(5) a apărut în art.190 din Codul 
penal numai prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, intrată 
în vigoare la 24.05.2009. Din acest motiv, pedeapsa lui C. 
Cotelnicov nu poate fi recalificată conform. art.190, alin.
(5) din Codul penal, ci numai conform art.190, alin.2 din 
Codul penal.

Sute de persoane ispăşesc pedeapsă nelegitim în 
baza art.195 (... 186-192) care este absent în Codul 
penal

10. În concluzie la cele relatate în rândurile de mai sus, 
vom sublinia că la ora actuală în Republica Moldova există 
sute de persoane condamnate anterior în baza art.195 
(…186-192) din Codul penal şi deţinute actualmente ilegal 
în penitenciare din vina Parlamentului conform articolului 
195 (... 186-192) care lipseşte în Codul penal (situaţia este 
ilustrată elocvent de cazul deţinutului Constantin Cotelni-
cov). Pedeapsa lui C.Cotelnicov şi a altor sute de persoane 
condamnate analogic trebuie recalificată în conformitate 
cu art.10, alin.(1) din Codul penal, şi nu altfel.

În perioada acţiunii nelegitime a art.195 (... 186-192) 
în toate raioanele Republicii Moldova sute de persoane 
au comis infracţiuni prevăzute în articolele 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 192 din Codul penal, însă toate au fost con-
damnate în baza art.195 (... 186-192) CP şi multe dintre ele 
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îşi continuă şi în prezent ispăşirea pedepsei conform unui 
articol absent în Codul penal.

11. Atitudinea iresponsabilă a Parlamentului faţă de 
problema în discuţie se răsfrânge şi asupra bugetului 
statului. Veaceslav Ciobanu, director general interimar 
al Departamentului Instituţii Penitenciare (DIP) susţine 
următoarele: „către 01.07.2011, în instituţiile penitenciare 
din R. Moldova se deţineau 5019 persoane” (Ziarul de 
gardă, 4 august 2011, pagina 10). 

Iar Vitalie Munteanu, director al Penitenciarului nr.13 din 
Chişinău, afirmă că „statul cheltuieşte pentru întreţinerea 
unui deţinut 125 de lei pe zi”. (Ziarul de gardă, 13 iunie 2013).

Dacă luăm în consideraţie faptul că din 5000 (5019) de 
persoane, care se află în penitenciare, minimum 30% au 
fost condamnate în baza art.195 (... 186-192), şi cererile a 
20% din ele (300 de persoane) privind aplicarea efectului 
retroactiv al legii penale au fost respinse, atunci un simplu 

calcul matematic arată că la ora actuală în închisori sunt 
deţinute nelegitim 300 de persoane şi statul aruncă în vânt 
anual 13687500 lei pentru întreţinerea lor în instituţiile 
penitenciare din Republica Moldova.

12. Problema abordată aici este stringentă: Parlamentul 
este obligat să abroge alineatul (7) din art.101 al Codului 
penal după ce Departamentul Instituţii Penitenciare va 
verifica toate faptele deţinuţilor condamnaţi anterior în 
baza art.195 (...186-192) CP şi va apela în instanţele jude-
cătoreşti pentru a le recalifica conform legii penale. 

Instanţele judecătoreşti urmează să recalifice faptele 
deţinuţilor condamnaţi anterior în baza art.195 (... 186-192) 
din CP şi corespunzător cu articolele 186-192 din Codul 
penal (în vigoare din 12.06.2003 până la 24.05.2009) con-
form art.10, alin.(1) din Codul penal şi cei care au executat 
termenul integral al pedepsei privative de libertate să fie 
eliberaţi din instituţiile penitenciare.

HRONICUL HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE  
DE CEDO ÎMPOTRIVA REPUBLICII MOLDOVA

Hotărârea Strugaru c. Moldovei (44721/08)
În cauza  Strugaru c. Moldovei, reclamanta este Va-

lentina STRUGARU. Reclamanta a invocat violarea art.6 § 
1  DIN CONVENŢIE , pe motiv că hotărârea judecătorească 
definitivă în favoarea sa, privind partajarea averii comune, 
a fost anulată în urma iniţierii procedurii de revizuire, con-
siderând că a fost încălcat principiul securităţii raporturilor 
juridice, art.6.1  din Convenţie  şi violarea art.1 din Protocolul 
nr.1 la Convenţie, afirmând că revizuirea a afectat dreptul la 
respectarea proprietăţii lor.

Curtea a constatat în unanimitate violarea art.6.1  din 
Convenţie  şi violarea art.1 din Protocolul nr.1 la Conven-
ţie, urmare a anulării hotărârii favorabile reclamantei în 
urma inițierii procedurii de revizuire.

Reclamanta a solicitat EUR 109,091.9, costul casei, 
EUR 28460, dobânzi de întârziere, EUR 10,000 cu titlu de 
prejudiciu moral şi EUR 1,000 cu titlu de costuri şi chel-
tuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 94,969 cu titlu de 
prejudiciu material, EUR 1,500 cu titlu de prejudiciu mo-
ral şi EUR 500 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Hotărârea Feodorov c. Moldovei  
(cererea nr. 42434/06)

La 29 octombrie 2013 CtEDO a pronunțat hotărârea Fe-
odorov c. Moldovei (cererea nr.42434/06).

In cauza Feodorov c. Moldovei, Sergiu Feodorov, s-a 
născut în 1981 şi a decedat în 2008. Mătuşa sa, Elena 
Sturza, şi-a exprimat dorinţa de a continua examinarea 
cererii.

La 26 ianuarie 2006, Sergiu Feodorov a fost reţinut 
de politie, în urma unei încăierări cu alte trei persoane, 
şi apoi dus cu forţa la Comisariatul de politie Buiucani. 

Potrivit reclamantului, la sediul comisariatului el a fost 
bătut cu pumnii şi cu picioarele în cap şi în alte părţi ale 
corpului de către poliţişti.

În aceeaşi zi, împotriva reclamantului a fost intentată 
o procedură administrativă pe motivul tulburării ordinii 
publice, aplicarea violenţei şi refuzul de a se subordona 
ordinului colaboratorului de poliţie, pentru care a fost 
pus sub arest.

La 27 ianuarie 2006, judecătoria Buiucani l-a găsit vi-
novat pe reclamant de săvârşirea contravenţiei imputate 
şi i-a stabilit sancţiunea sub formă de arest administrativ 
pe o perioada de 5 zile, care s-a încheiat la 1 februarie 
2006. Reclamantul a declarat ca în timpul detenţiei sale 
el a fost maltratat de poliţişti.

La 2 februarie 2006, a fost întocmit un raport de ex-
pertiză medico-legală care a concluzionat că reclamantul 
avea leziuni corporale uşoare.

La 8 februarie 2006, reclamantul a efectuat o radiogra-
fie prin care s-a constatat fractura nasului fără deplasare.

La 12 mai 2006, reclamantul a înaintat o plângere 
procurorului general pe motivul maltratării sale în Comi-
sariatul de poliţie.

La 7 iunie 2006, procurorul A.P. a emis o ordonanţa de 
neîncepere a urmăririi penale pe motivul ca fapta nu întru-
neşte elementele infracţiunii, în special, ca leziunile corpo-
rale descrise în raportul de expertiză medico-legală din 2 
februarie 2006 au fost cauzate reclamantului până la sosirea 
politiei la locul încăierării.

La 16 iunie 2006, reprezentantul reclamantului a ata-
cat ordonanţa procurorului. La 6 iulie 2006 judecătorul 
de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a respins recursul 
ca neîntemeiat.
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În urma unui examen medical efectuat de reclamant 
la cererea avocatului său la Centrul de Reabilitare a Victi-
melor Torturii, i s-a eliberat un certificat care atesta urmă-
toarea diagnoza: Consecinţele tulburării cerebrale orga-
nice (traumatisme craniene, accident vascular cerebral). 
Psihosindrom organic. Hipertensiune arteriala de gradul 
II (…) Insuficienţa Cardiacă 0. Hepatită cronică de etiolo-
gie toxică. Pielonefrita cronica bilaterala. 

Diateza urică. Tulburare de stres post-traumatic. Sin-
drom depresiv.

În scopul acumulării tuturor actelor relevante pentru 
a introduce o cerere la CtEDO, reprezentantul reclaman-
tului i-a cerut, la 6 septembrie 2006, procurorului A.P. să 
elibereze o copie a declaraţiei reclamantului cu privire la 
maltratare. Nic o acţiune nu a fost luată pe aceasta cerere.

Invocând violarea art.3 din Convenţie, reclamantul s-a 
plâns de maltratare în Comisariatul de politie Buiucani şi 
lipsa unei anchete efective. De asemenea, el s-a plâns de 
lipsa unui recurs intern efectiv în sensul art.13 din Con-
venţie în privinţa drepturilor sale garantate de art.3 al 
Convenţiei; precum şi violarea art.34 din Convenţie pe 
motivul că refuzul procurorului de a elibera o copie de pe 
declaraţia cu privire la pretinsa maltratare a adus atingere 
dreptului său de a se adresa fără nicio piedică cu o cerere 
la Curte.

Curtea a constatat, cu o majoritate de voturi, violarea 
art.3 din Convenţie, sub aspect procedural, observând că 
părțile au poziții diferite referitor la sursa leziunilor cauzate 
reclamantului. Potrivit reclamantului, leziunile au fost pro-
vocate de către trei persoane şi de poliție, pe când Guver-
nul susține că leziunile au fost cauzate doar în timpul unei 
altercații, până la sosirea poliției.

Curtea a stabilit că a avut loc o altercație violentă în stra-
dă, şi o parte din leziunile reclamantului au fost cauzate în 
altercația respectivă. Ea, de asemenea, a luat act de faptul că 
reclamantul a depus o plângere privind altercația împotriva 
celor trei persoane. Prin urmare, ea a constatat că nu este 
clar, dacă toate leziunile reclamantului au fost cauzate în ca-
drul altercației din stradă.

Curtea a observat că reclamantul nu a fost supus unui 
examen medical, la plasarea acestuia în custodia poliției. Ea 
a notat că reclamantul a fost supus unui examen medical la 
27 ianuarie 2006, astfel fiind stabilit că el a avut nasul spart 
şi o rană în urechea dreaptă etc.

Curtea a menționat, de asemenea, că a doua zi după 
eliberarea sa, şase zile după primul examen medical, re-
clamantul a fost consultant de un medic legist, în ordine 
privată, care a stabilit leziuni suplimentare, şi anume vâ-
nătăi pe ochi, obraz etc. Ea a notat că aceste constatări 
sunt consistente cu poziția reclamantului, care a pretins 
că a primit, de asemenea, după plasarea în detenție, lo-
vituri în cap.

Prin urmare, este de competența Curții să stabilească 
dacă Guvernul a prezentat o explicație plauzibilă a sursei 
vătămărilor. Având în vedere lipsa examinării medicale 
la plasarea în custodie, Curtea a considerat că nu a fost 
demonstrat că leziunile reclamantului au fost cauzate în 
altercația produsă anterior reținerii. O atenție deosebită 
a fost acordată concluziilor din cel de al doilea raport me-

dical, perfectat după eliberarea reclamantului. Ea a notat 
că Guvernul nu a explicat sursa noilor leziuni.

Curtea a notat că, aparent, urmărirea penală, nu a 
încercat să identifice potențialii martori la altercația din 
stradă. De asemenea, ea a subliniat lipsa oricărei explicații 
din partea autorităților cu privire la sursa leziunilor con-
statate în cea de a doua examinare medicală a reclaman-
tului. Aparent, autoritățile au acceptat ipoteza polițiştilor, 
fără a efectua investigații suplimentare.

În ceea ce priveşte chestiunea, dacă reclamantul a 
fost supus unui tratament, contrar articolului 3 în timpul 
detenției sale, Curtea în acest sens a remarcat că, în po-
fida rapoartelor medicale nominalizate, nu există dovezi, 
în afara oricărui dubiu, privind sursa leziunilor corporale 
ale reclamantului. Cu toate acestea, Curtea a subliniat că 
această imposibilitate se datorează, în mare parte, lipsei 
unei anchete minuțioase şi eficace, pe marginea plângerii 
reclamantului privind maltratarea.

Restul cerințelor formulate în cerere în fața Curții, 
privind violarea art.13 din Convenţie, au fost lăsate fără 
examinare.

Reclamanta a solicitat EUR 20,000 cu titlu de prejudi-
ciu moral şi EUR 6,375 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 5,000 cu titlu de 
prejudiciu moral şi EUR 650 cu titlu de costuri şi cheltu-
ieli, având în vedere asistența primită anterior, în acest 
sens, în mărime de EUR 850.

În fața Curții reclamanta a fost reprezentată de către 
R. Zadoinov, avocat din Chişinău.

Judecătorul Alvina Gyulumyan a formulat o opinie 
disidentă.

* * *
La 29 octombrie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea cu privire la satis-
facţia echitabilă în cauza Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cere-
rea nr.7359/06).

Anterior, la 27 septembrie 2011 („hotărârea principală”), 
Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor reclaman-
ţilor prevăzute de art.6 § 1 din Convenţie (dreptul la un pro-
ces echitabil) şi de art.1 Protocolul nr.1 la Convenţie (protec-
ţia proprietăţii), pe motivul admiterii unei cereri de revizuire.

Curtea a considerat că chestiunea privind aplicarea 
art.41 nu este gata pentru hotărâre, la acel moment, nu era 
gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o pentru o hotărâre 
separată, invitând Guvernul şi reclamanţii să prezinte, în 
termen de 3 luni, observaţii cu privire la satisfacţia echitabi-
lă sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil 
încheiat între părţi.

Compania reclamantă a cerut EUR 2,390.5 cu titlu de 
prejudiciu material, EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral 
şi EUR 1,797.5 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat o sumă gloabă de EUR 4,400 cu titlu 
de prejudiciu şi EUR 1,700 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Hotărârea în cauza Pietriş S.A. c. Moldovei (cere-
rea nr.67576/10)

În cauza Pietriş S.A., reclamantul este o companie înre-
gistrată în Republica Moldova, cu sediul în Vatra.

La 26 decembrie 2003, Judecătoria Economică de 
Circumscripție Chişinău a admis acțiunea companiei re-
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clamante împotriva companiei T. cu privire la transmite-
rea în proprietatea reclamantului a unor bunuri. Această 
hotărâre nu a fost atacată şi, prin urmare, a devenit au-
toritate de lucru judecat. La 12 martie 2004, compania 
reclamantă a înregistrat proprietatea sa în registrul bu-
nurilor imobile.

La 4 septembrie 2008, compania T. a depus o cerere de 
revizuire împotriva hotărârii din 26 decembrie 2003. Prin 
hotărârea din 06 octombrie 2010,  a fost admisă cererea de 
revizuire, cauza fiind remisă pentru reexaminare.

La  19 octombrie 2010, solicitând aplicarea directă a 
articolelor 6 şi 13 din Convenție şi jurisprudența Curții, 
compania reclamantă a contestat hotărârea din 6 octom-
brie 2010.

La 18 noiembrie 2010, Curtea de Apel Economică a 
admis cererea companiei reclamante şi a anulat hotărâ-
rea adoptată la 6 octombrie 2010, instanța de judecată 
nu a soluționat chestiunea adjudecării compensației 
pentru  satisfacție echitabilă.

La 14 septembrie 2011, compania reclamantă a de-
pus o cerere la Curtea de Apel Economică pentru ram-
bursarea costurilor şi cheltuielilor. Această cerere nu a 
fost examinată până în prezent.

În fața Curții, compania reclamantă s-a plâns de nea-
cordarea compensațiilor de către instanțele de judecată 
naționale pentru încălcarea principiului securității rapor-
turilor juridice şi a dreptului la respectarea bunurilor, pre-
tinzând încălcarea articolului 6 § 1 al Convenției şi a artico-
lului 1 din Protocolul nr.1.

Curtea a constatat în unanimitate  violarea art.6 § 
1 al Convenției şi a articolului 1 din Protocolul nr.1, 
constatând că, deşi compania reclamantă a solicitat ad-
judecarea compensațiilor, instanțele naționale nu s-au 
pronunțat în acest sens.

Compania reclamantă a solicitat EUR 2,631 cu titlu de 
costuri şi cheltuieli pentru procedurile naționale şi proce-
durile în fața Curții.

Curtea a acordat EUR 2,631 cu titlu de costuri şi chel-
tuieli.

Hotărârea Ceachir c. Moldovei  
(cererea nr.50115/06)

La data de 10 decembrie 2013, CEDO a făcut publică ho-
tărârea Ceachir c. Moldovei.

În cauza  Ceachir c. Moldovei, reclamanta, Ceachir 
Tamara, la 17 octombrie 2000, a fost agresată fizic la Pia-
ţa Centrală, Chişinău, de o vânzătoare – A.N. La venirea 
poliţiei, A.N. a refuzat să-i urmeze, i-a insultat şi i-a lovit cu 
pumnii.

În urma incidentului, reclamanta a fost spitalizată în pe-
rioada 17 octombrie - 3 noiembrie cu diagnoza „comoţie ce-
rebrală, contuzie a ţesuturilor moi ale capului».

La 11 decembrie 2000, judecătoria Centru găsit-o vi-
novată pe A.N. de vătămarea integrităţii corporale grave 
(art.471 Codul cu privire la contravenţiile administrative) şi 
i-a aplicat o amendă în mărime de 270 lei (echivalentul a 
24,5 Euro). La 21 decembrie 2000, reclamanta a atacat de-
cizia instanţei de fond invocând ca judecătorul a examinat 
cauza în lipsa sa şi nu s-a pronunţat în ceea ce priveşte repa-
rarea prejudiciului material cauzat.

Prin decizia din 4 ianuarie 2001, Tribunalul Chişinău a ca-
sat decizia primei instanţe şi a dispus reexaminarea cauzei.

La 14 decembrie 2001, Judecătoria Centru a respins 
plângerea împotriva A.N. pe motivul expirării termenului 
de aplicare a sancţiunii.

Prin decizia Tribunalului Chişinău din 14 martie 2003, 
după ce a constatat mai multe omisiuni admise de către 
instanţa inferioară, a admis recursul reclamantei. Tribu-
nalul a întors cauza primei instanţe pentru o noua exa-
minare.

La 16 aprilie 2004, Judecătoria Centru a considerat 
că acţiunile A.N. reprezintă elemente ale unei infracţiuni 
care aduce atingere ordinii publice (huliganism). Instan-
ţa de judecata a transmis dosarul procuraturii în vederea 
începerii urmăririi penale.

La 7 mai 2004, procurorul a inițiat procedura penală 
şi, la 24 iunie 2004, A.N a fost pusă sub acuzare.

Prin sentinţa din 28 decembrie 2005, Judecătoria Cen-
tru a condamnat-o pe A.N. pe capetele de acuzaţie reţi-
nute împotriva ei. Totodată, dosarul a fost clasat pe moti-
vul expirării termenului de prescripţie pentru atragere la 
răspundere penală. Instanţa a constatat că termenul de 
prescripţie a expirat la 17 octombrie 2005.

În ceea ce priveşte acţiunea reclamantei înaintate îm-
potriva A.N., instanţa a admis-o în principiu indicând ca 
le revine instanţelor civile să se pronunţe asupra fondului 
acesteia.

La 11 mai 2006, Curtea de Apel Chişinău a menţinut 
sentinţa din 28 decembrie 2005.

În fata Curţii, reclamanta s-a plâns de clasarea cauzei 
penale, pe motivul prescrierii, invocând art.3 din Conven-
ţie, de pretinsa violare a art.6 § 1 din Convenţie, invocând 
tergiversarea procedurilor împotriva A.N. de către autori-
tăţile naţionale, care au avut ca efect nefinalizarea cauzei. 
Invocând art.5 şi 17 din Convenţie, reclamanta s-a plâns 
de neatragerea la răspundere penală şi civilă a A.N. De 
asemenea, reclamanta s-a plâns de absenţa unui recurs 
intern efectiv în sensul art.13 din Convenţie, suscepti-
bil să-i apere drepturile sale garantate de Convenţie. În 
cele din urmă, ea a invocat că a fost discriminată contrar 
art.14 din Convenţie pe motivul vârstei şi situaţiei sale 
materiale.

Curtea a constatat, cu şase voturi la unu,  violarea 
art.3 din Convenţie, sub aspect procedural.

În speță, Curtea a constatat, în primul rând, că 
alegațiile reclamantei cu privire la agresiunea fizică din 
17 octombrie 2000 au fost confirmate, printre altele, de 
concluziile raportului medico-legal din 8 noiembrie 2000 
şi prin deciziile instanțelor interne.

În viziunea Curții, leziunile cauzate reclamantei şi fap-
tul că agresiunea a avut loc într-un loc public determină 
aplicarea articolului 3 din Convenție.

Curtea a notat că investigațiile pe marginea agresiunii 
asupra reclamantei au fost inițiate în aceeaşi zi. Un ofițer 
de poliție a audiat-o pe A.N., imediat după incident. Ea a 
remarcat  că dosarul a fost clasat, la 28 decembrie 2005 
pe motivul expirării termenului de prescripţie pentru 
atragere la răspundere penală. Astfel procedura a durat 
aproximativ cinci ani şi două luni.
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Curtea a constatat că cazul era unul simplu, incidentul 
fiind limitat la un singur episod şi că existau dovezi clare 
şi convingătoare, stabilite la fața incipientă a investigației. 
Autoritățile naționale au avut nevoie de mai mult de 5 ani 
pentru a investiga cazul. Ea a constat că inițial acțiunile lui 
A.N. erau calificate ca contravenție administrativă şi că ca-
uza a fost trimisă la rejudecare din cauza mai multor omi-
siuni admise de către instanţa inferioară. Aceasta, în opinia 
Curții, reprezintă o omisiune serioasă din partea statului. 
De asemenea, Curtea a notat că audierile precedate de 
adoptarea hotărârii din 28 decembrie 2005, au fost amâ-
nate din cauza judecătorului, procurorului etc.

Curtea a reamintit că întârzierile din partea 
autorităților naționale de a ajunge la o concluzie într-o 
cauză penală, indiferent de complexitatea ei, periclitează 
inevitabil eficiența procedurii.

Ea a considerat că, având în vedere prevederile 
legislației naționale şi obligațiile pozitive ale statutului, 

autoritățile naționale trebuiau să facă uz de toate mijloa-
cele posibile pentru a finaliza procedurile împotriva lui A.N. 
Cu toate acestea, autoritățile naționale nu au acționat cu 
diligență pentru a finaliza procedurile, înainte de expirarea 
termenului de prescripție.

Curtea a considerat că nu este necesar să examineze se-
parat restul pretențiilor din cererea reclamantei.

Reclamanta a solicitat EUR 70,000 cu titlu de prejudi-
ciu moral.

Curtea a acordat EUR EUR 8,000 cu titlu de prejudiciu 
moral.

În fața Curții reclamanta a fost reprezentată de către 
C.Tănase, avocat din Chişinău.

Judecătorul    Alvina Gyulumyan a formulat o opinie 
disidentă, considerând că nu a avut loc violarea art.3 din 
Convenţie.

Sursa: www.lhr.md

RECOMANDĂRILE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE
Recomandarea nr. 41

cu privire la aplicarea prevederilor art. 448 Cod Contravenţional, contestaţia împotriva  
procesului-verbal cu privire la contravenţie

Observând o tendinţă de instituire a unor practici judiciare divergente în cadrul instanţelor judecătoreşti, în special, în 
ce priveşte modalitatea de examinare a contestaţiilor împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţii, Colegiul penal al 
Curţii Supreme de Justiţie, consideră oportun de a oferi unele explicaţii, cu privire la chestiunile menţionate.

Examinarea cauzei contravenţionale, ca fază a procedurii contravenţionale, se finalizează cu aducerea la cunoştinţa păr-
ţilor interesate a deciziei emise, în modul stabilit de lege. Odată cu aducerea la cunoştinţă a actului juridic prin care este 
aplicată sancţiunea contravenţională, persoana are dreptul de a ataca actul juridic respectiv.

În cazul în care nici una dintre părţile abilitate nu atacă rezultatele examinării cauzei contravenţionale în termenul stabilit 
prin lege, hotărârea, prin care a fost sancţionat contravenientul, va fi pusă în executare.

Examinarea cauzei contravenţionale de către agentul constatator, comisia administrativă sau procuror, prezintă forme 
concrete de activitate în domeniul combaterii contravenţiilor.

Decizia agentului constatator sau a comisiei administrative, ordonanţa procurorului asupra cauzei contravenţionale 
emise în urma examinării cauzei sânt acte juridice, care au trăsăturile actului administrativ individual şi produc efecte ju-
ridice concrete.

Actele juridice cu privire la rezultatele acestei activităţi procesuale trebuie să corespundă cerinţelor caracteristice actelor 
administrative individuale.

Referindu-ne la noţiunea actului administrativ, menţionăm că acesta reprezintă prescrierea unilaterală juridică a puterii 
organului împuternicit al administrării de stat (subiectul administrării) bazată pe lege, orientată spre stabilirea normelor de 
drept sau apariţia, schimbarea şi încetarea relaţiilor de drept concrete în scopul realizării practice a sarcinilor şi funcţiilor 
activităţii executive şi directive.

Drept urmare, reieşind din conţinutul articolului 395 alin. (2) al Codului Contravenţional, contestaţia împotriva deciziei 
agentului constatator sau a comisiei administrative, împotriva ordonanţei procurorului, urmează să fie examinată conform 
procedurii prevăzute în Capitolul VII din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, care reglementează procedura jude-
cării cauzei contravenţionale în instanţă.

Astfel, se atenţionează asupra faptului că, contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie, reglementat 
de art. 448 Cod Contravenţional, nu poate fi examinată, ca proceduri separate, mai întâi asupra faptei contravenţionale şi, ul-
terior, asupra sancţiunii contravenţionale, mod în care procedează unele instanţe de judecată, acestea se examinează într-o 
procedură unică, de către instanţele de judecată.

Or, procesul-verbal cu privire la contravenţie sau ordonanţa procurorului privind pornirea procesului cu privire la contravenţie, 
care au fost expediate unei alte autorităţi competente de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu pot fi supuse contestării.



Nr. 11-12, 2013

17

AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

De asemenea, nu pot fi supuse contestării, în conformitate cu prevederile articolului 448 din Codul Contravenţional al Repu-
blicii Moldova, procesul - verbal cu privire la contravenţie sau ordonanţa procurorului privind pornirea procesului cu privire la 
contravenţie separat de decizia de sancţionare a persoanei sau încetare a procesului care urmează să fie adoptată de agentul 
constatator sau respectiv, de către procuror.

În argumentarea celor expuse, pornim de la dispoziţia art. 443 din Codul Contravenţional, care prevede că, conţinutul 
procesului-verbal cu privire la contravenţie trebuie să cuprindă:

a) data (ziua, luna, anul) şi locul încheierii;
b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia contravenientului, datele din buletinul lui de identitate, iar în cazul persoanei 

juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi 

consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale 

contravenţiei;
f ) aducerea la cunoştinţa contravenientului şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;
g) obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei.
Or, în sensul normei citate, menţionăm că, una din componentele de baza a procesului-verbal este descrierea faptei 

contravenţionale, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi conse-
cinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie.

În aceeaşi ordine de idei, se specifică că, alin. (9) al art. 443 din Codul Contravenţional, descrie conţinutul părţii rezo-
lutive a procesului-verbal, care, în mod exhaustiv, trebuie să cuprindă şi decizia agentului constatator de sancţionare a 
contravenientului sau de remitere a cauzei în instanţa de judecată, cu recomandarea, în cazul în care consideră necesar, 
referitor la sancţionare, sau de încetare a procesului, precum şi termenul de contestare în instanţa de judecată.

În continuare, art. 448 din Codul Contravenţional, prevede modalitatea de contestare a procesului-verbal cu privire 
la contravenţii, prin care se enunţă:

În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, con-
travenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sânt în drept să-l conteste în instanţa de judecată în a cărei rază 
teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.

Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face parte agentul con-
statator. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosarul 
cauzei contravenţionale.

Contestaţia suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin proces-verbal.
Persoana care face contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu plăteşte taxă de stat.
Astfel, potrivit acestor prevederi trebuie de înţeles că contravenientul, dacă nu este de acord cu fapta constatată, ori 

cu sancţiunea aplicată de către agentul constatator, el este în drept să depună contestaţia, pe care instanţa trebuie să o 
soluţioneze în contextul legăturii cauzale a faptei săvârşite şi deciziei de sancţionare adoptate pe marginea acesteia, iar 
dispersarea faptei ilegale săvârşite de sancţiunea aplicată, nu se admite.

Recomandarea nr. 42 
Cu privire la examinarea cererilor despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra anexelor 

Avînd în vedere faptul că, instanţele de judecată la examinarea pricinilor civile privind recunoaşterea dreptului de pro-
prietate asupra anexelor aplică şi interpretează neuniform normele de drept ce reglementează aceste raporturi, Curtea 
Supremă de Justiţie menţionează următoarele. 

Articolul 2 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010 defineşte con-
strucţiile auxiliare, anexele ca construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să asigure activităţi complementare 
funcţiei de activitate/ locuire, care, fiind amplasate în vecinătatea construcţiei principale, alcătuiesc împreună cu aceasta 
o unitate funcţională distinctă. Din categoria construcţiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de vară, şure, grajduri 
pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi. 

Conform art. 28 alin. (1) din această lege, construcţiile executate în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, 
a documentaţiei de proiect şi a autorizaţiei de construire se consideră construcţii neautorizate. 

Legislaţia în vigoare permite executarea fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire 
a construcţiilor auxiliare, a anexelor cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe tere-
nuri private (art. 14 alin. (1) lit. l) din aceeaşi lege). 

Însă, art. 18 alin. (1) din Legea privind calitatea în construcţii prevede că, recepţia construcţiilor este obligatorie şi con-
stituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi 
execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. 

Conform art. 2 din legea respectivă, prevederile acestei legi se aplică construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor 
aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destinaţie, denumite în continuare construcţii, precum şi lucrări-



18

Nr. 11-12, 2013AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

lor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora. 
Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele 

gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 mp. 
Controlul calităţii construcţiilor indicate la alin. (2) intră în funcţia organelor administraţiei publice locale. 
Prin prisma pct. 32 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea unor dis-

poziţii ale Codului civil şi ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilelor, inclusiv asupra 
construcţiilor anexe” nr. 2 din 27.03.2006, instanţelor de judecată li s-a atenţionat asupra faptului, că construcţiile auxiliare 
ale casei de locuit (garaje, bucătării de vară etc.) se încadrează în categoria construcţiilor capitale, prevăzute de art. 4 alin. 
(3) lit. b) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 şi sunt accesorii ale imobilului principal. 

Conform art. 4 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile, la bunurile imobile ce se înregistrează în registrul 
bunurilor imobile se raportă:

a) terenurile; 
b) clădirile şi construcţiile legate solid de pămînt; 
c) apartamentele şi alte încăperi izolate. 
Pentru înregistrarea bunului imobil construit şi a dreptului de proprietate asupra lui, potrivit art. 404 alin. (1) din legea 

menţionată, se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă) 
asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie.

În contextul celor expuse se menţionează că, procedura de recepţie a construcţiilor, după cum s-a menţionat şi în 
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 7, este reglementată prin Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi insta-
laţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996. 

Punctul 9 din acest Regulament indică că, comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale 
acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p. vor fi alcătuite din 
proprietar şi reprezentantul administraţiei publice locale. În sensul acestei dispoziţii, recepţia construcţiilor auxiliare şi a anexe-
lor gospodăreşti este obligatorie, în caz contrar acestea vor fi considerate ca construcţii neautorizate. Or, recepţia construcţiilor 
de orice tip este obligatorie şi recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unor construcţii construite neautorizat este vădit 
contrară legii. Reclamanţii trebuie să se adreseze organelor competente privind legalizarea acestor construcţii în conformitate 
cu Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. 

Totodată, se menţionează că, la examinarea acestei categorii de pricini, instanţele de judecată se vor conduce şi de 
precizările Curţii Supreme de Justiţie redate în Recomandarea nr. 7 privind examinarea cererilor despre recunoaşterea drep-
tului de proprietate asupra construcţiilor neautorizate, plasată pe pagina web a CSJ.

Recomandarea nr. 43
Cu privire la aplicarea art. 42 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova

Conform art. 42 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 02.06.2000, refuzul de a primi cerere în proble-
mele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererii şi de executare a hotărîrilor 
în problemele cetăţeniei, precum şi refuzul acordării cetăţeniei şi alte acţiuni ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în 
modul stabilit de lege, în instanţă judecătorească.

Or, sintagma „în modul stabilit de lege” utilizată în textul acestei norme, prezumă modalitatea şi procedura de contes-
tare a actelor autorităţii publice, şi anume, a Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă 
Preşedintele Republicii Moldova, a cărei Regulament a fost aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 
694-II din 28 iulie 1998, în componenţa căreia intră reprezentanţi ai autorităţilor publice.

Articolul 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000 prevede că, orice persoană care se con-
sideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a 
obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Prin prisma art. 14 alin. (1) din această lege, legiuitorul impune persoanei care se consideră vătămată într-un drept 
al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ sarcina de a solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice 
emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care 
legea nu dispune altfel.

Conform art. 2 din legea menţionată, cerere prealabilă reprezintă o cerere prin care autorităţii emitente sau organului 
ierarhic superior i se solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ. În sensul normei 
citate, actul administrativ poate fi reexaminat nu numai de organul ierarhic superior, ci şi de autoritatea emitentă, la caz, 
de Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

În concluzie, potrivit art.170, alin.(1), lit.a) CPC judecătorul va restitui cererea depusă fără dovada respectării ordinii 
prealabile cerute de lege, iar ulterior în conformitate cu art. 267 lit. a) CPC, instanţa judecătorească va scoate cererea de 
pe rol în cazul în care reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege de soluţionare prealabilă a pricinii pe 
cale extrajudiciară.
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Recomandarea nr.44
Cu privire la încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor în litigiile ce ţin de decăderea din drepturile părinteşti

Întru evitarea deficienţelor la punerea în aplicare a legislaţiei privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul 
minor la examinarea cauzelor ce ţin de decăderea din drepturile părinteşti, Curtea Supremă de Justiţie recomandă urmă-
toarele:

Conform art.67 din Codul familiei, părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă soci-

ală sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f ) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Conform dispoziţiilor art.68 al.(1) şi al.(2) din Codul familiei, decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale 

judecătorească.
Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea 

tutelară sau procurorul.
Aşadar, ori de cîte ori părinţii (sau unul dintre ei) exercită ocrotirea părintească într-un mod contrar intereselor minoru-

lui, periclitînd (primejduind) prin acesta dezvoltarea fizică, morală şi intelectuală a copilului, ei riscă să-şi piardă drepturile 
părinteşti pe cale judecătorească.

Articolul 69 alin. (1) din Codul familiei expres prevede că, copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din drep-
turile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu 
părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.

Prin urmare, decăderea din drepturile părinteşti este sancţiunea prin efectul căreia părintele ce îşi exercită drepturile 
sau îşi îndeplineşte obligaţiile părinteşti contrar intereselor copilului, îşi pierde aceste drepturi. Decăderea din drepturile 
părinteşti constituie o măsură ce poate fi luată numai în interesele minorului şi urmăreşte protejarea acestor interese.

Decăderea din drepturile părinteşti nu are însă, ca efect, stingerea drepturilor copilului faţă de părintele său şi, în con-
secinţă, această sancţionare nu produce nici stingerea obligaţiilor părintelui, corelative acelor drepturi.

Astfel, decăderea din drepturile părinteşti nu scuteşte pe părinte de îndatorirea de a acorda întreţinere copilului, 
îndatorire ce se justifică în ideea că o asemenea obligaţie poate exista în temeiul raporturilor de rudenie dintre părintele 
decăzut din drepturile părinteşti şi copilul său minor, care rămîn neschimbate şi după încetarea ocrotirii părinteşti, întrucît 
minorul are nevoie şi în continuare de îndeplinirea acestei obligaţii a cărei executare nu produce şi nu are nici un drept 
corelativ (reciproc) faţă de copil.

Or, concomitent cu înaintarea acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti, persoanele enumerate în al.(2) art.68 
Codul familiei sînt în drept de a solicita şi încasarea pensiei de întreţinere a copilului de la părinţi (părinte).

Cerinţa cu privire la încasarea pensiei de întreţinere a minorului poate fi înaintată şi în cazul depunerii cererii de chemare în ju-
decată privind luarea copilului de la părinţi fără decăderea acestora din drepturile părinteşti, în condiţiile art.71 din Codul familiei.

Însă, această obligaţie nu poartă un caracter definitiv, căci, aşa cum prevede art.70 din Codul familiei, părinţii pot fi 
restabiliţi în drepturile părinteşti dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi şi dacă 
restabilirea în drepturile părinteşti este în interesul copilului.

Recomandarea nr. 45
Cu privire la temeiurile de restituire a pricinilor civile spre rejudecare de către instanţele de apel şi instanţa de recurs

În scopul unificării practicii judiciare de examinare a pricinilor civile în ordine de apel şi de recurs, cu restituirea aces-
tora spre rejudecare, Curtea Supremă de Justiţie recomandă următoarele.

Ca urmare a modificărilor operate în Codul de procedură civilă, prin Legea nr. 155 din 05.07.2012, în vigoare din 
30.11.2012, în conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. d) CPC, instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită 
apelul, să caseze integral hotărîrea primei instanţe şi să trimită pricina spre rejudecare în primă instanţă doar în cazul în 
care s-au încălcat temeiurile prevăzute de art. 388 alin. (1) lit. d) şi i). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de 
apel poate trimite pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut de art. 388 alin. (1) lit. b).

În conformitate cu art. 388 alin. (1) lit. b), d) şi i) CPC, hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată, independent de 
argumentele cererii de apel, cu restituirea pricinii la rejudecare în prima instanţă, numai dacă: pricina a fost judecată de 
instanţă în absenţa unui participant la proces, căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată; instanţa a 
soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces; pricina a fost examinată cu încălcarea competen-
ţei jurisdicţionale.
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Prin prisma acestor dispoziţii, au fost stabilite expres două temeiuri distincte în care instanţa de apel, atît din oficiu, 
cît şi la cererea participanţilor la proces, este în drept să admită apelul, să caseze hotărîrea primei instanţe şi să trimită 
pricina spre rejudecare în prima instanţă, şi un alt temei facultativ la solicitarea părţilor. Alte temeiuri de casare a hotărîrii, 
cu remiterea pricinii spre rejudecare în prima instanţă, în art. 385 şi 388 CPC nu se prevăd.

În conformitate cu art. 388 alin. (2) CPC, săvîrşirea altor încălcări decît cele consemnate la alin.(1) constituie temeiul 
casării hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii.

Astfel, din norma citată se poate deduce că, în cazul în care prima instanţă a săvîrşit alte încălcări decît cele prevăzute 
de art. 388 alin. (1) lit. b), d) şi i) CPC şi care au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii, instanţa de apel este în drept 
să caseze hotărîrea primei instanţe şi să soluţioneze fondul cauzei, creîndu-se, în acest mod, efectul prelungirii examinării 
fondului. Această situaţie este determinată şi de faptul că, legislaţia în vigoare impune examinarea pricinilor civile în ter-
men rezonabil şi, totodată, rezultă şi din prevederile art. 376 alin. (1) CPC, care prevăd că dispoziţiile de procedură privind 
judecarea pricinilor civile în primă instanţă se aplică şi în instanţa de apel în măsura în care nu sînt contrare dispoziţiilor 
Capitolului XXXVII (Apelul).

Întru respectarea reglementărilor Codului de procedură civilă, instanţele de apel nu vor dispune restituirea pricinilor 
spre rejudecare în prima instanţă în afară de cazurile expres prevăzute de art. 385 alin. (1) lit. d) CPC. Or, dispoziţiile enun-
ţate, avînd un caracter imperativ, nu pot fi interpretate şi aplicate altfel decît cum prevede legea.

La fel, şi instanţa de recurs va dispune trimiterea pricinii la rejudecare în prima instanţă, în conformitate cu art. 432 alin. 
(3) lit. b), d) şi f ), art. 445 alin. (1) lit. c1) CPC în cazurile în care: pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui partici-
pant la proces, căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată; instanţa a soluţionat problema drepturilor 
unor persoane neantrenate în proces; pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanţa de recurs după ce judecă recursul, este în drept să admită recur-
sul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în 
care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs.

Recomandarea nr. 46 
Cu privire la aplicarea corectă a normelor procedurale ce reglementează întocmirea procesului-verbal 

 în cazurile întreruperii şedinţei de judecată şi amînării procesului civil 

Întrucît în practica judiciară există controverse legate de întocmirea procesului-verbal în cazurile de întrerupere a 
şedinţei de judecată sau de amînare a procesului, Curtea Supremă de Justiţie explică următoarele. 

În conformitate cu art. 273 CPC, pentru fiecare şedinţă de judecată în primă instanţă şi în instanţă de apel, precum şi 
pentru fiecare act de procedură îndeplinit în afara şedinţei (audierea martorului la locul aflării lui, cercetarea înscrisurilor 
şi altor probe materiale la locul de aflare sau păstrare etc.), se întocmeşte proces-verbal. 

Articolul 274 alin. (2) CPC prevede că, în procesul-verbal al şedinţei se indică: 
a) locul, data şi ora deschiderii, data încheierii şedinţei de judecată; 
b) instanţa care judecă pricina, numele membrilor completului de judecată şi al grefierului; 
c) pricina; 
d) prezenţa participanţilor la proces, a reprezentanţilor, a martorilor, experţilor, specialiştilor şi a interpreţilor; 
e) faptul că instanţa a explicat drepturile şi obligaţiile procedurale participanţilor la proces, reprezentanţilor, experţi-

lor, specialiştilor şi interpreţilor;
 f ) dispoziţiile preşedintelui şedinţei de judecată şi încheierile pronunţate de instanţă fără retragere în camera de 

deliberare; 
g) declaraţiile, demersurile şi explicaţiile participanţilor la proces şi ale reprezentanţilor lor; 
h) depoziţiile martorilor, explicaţiile orale ale experţilor asupra raportului de expertiză, explicaţiile şi consultaţiile spe-

cialiştilor; 
i) faptul că s-a dat citire înscrisurilor, datele examinării la faţa locului a probelor materiale, că s-au ascultat şi vizionat 

înregistrările audio-video; 
j) raporturile reprezentanţilor autorităţilor publice; 
k) conţinutul susţinerilor orale;
 l) faptul că s-a dat citire hotărîrii şi încheierilor, că s-a explicat cuprinsul hotărîrii şi al încheierilor pronunţate de instan-

ţă, că s-au dat lămuriri asupra căilor şi termenului de atac al lor; 
m) faptul că instanţa a explicat participanţilor la proces dreptul lor de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei 

de judecată şi de a formula observaţii asupra acestuia; 
n) data întocmirii definitive a procesului-verbal. 
Totodată, legislaţia procedurală conţine şi noţiuni de genul „amînarea procesului” şi „întreruperea şedinţei de judeca-

tă”. Se va reţine că aceste noţiuni diferă una de alta, avînd fiecare trăsăturile sale caracteristice, care nu trebuie confundate. 
Articolul 208 CPC prevede că amînarea procesului se admite în cazul înaintării unei acţiuni reconvenţionale în condiţiile 
art.173 alin.(1) lit. b), precum şi în alte cazuri prevăzute de acest cod.

Spre exemplu, instanţa amînă procesul dacă reclamantul şi pîrîtul nu s-au prezentat în judecată din motive neînteme-
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iate şi dacă nici una din părţi nu a cerut examinarea pricinii în absenţa sa sau la solicitarea întemeiată a participantului 
la proces, instanţa poate amîna o singură dată judecarea pricinii din cauza neprezentării motivate a reprezentantului 
acestuia (art. 206 alin. (4) şi (5) CPC). 

Potrivit art. 208 alin. (2) CPC, în cazul amînării procesului, instanţa de judecată fixează o dată pentru desfăşurarea 
noii şedinţe, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.122 alin.(5). 

Or, în sensul art. 208 CPC şi ţinînd cont de prevederile art. 273 CPC, în cazul amînării procesului, şedinţa de judecată se 
deschide din nou şi se întocmeşte un nou proces-verbal. 

În conformitate cu art. 204 alin. (1) CPC, în condiţiile în care şedinţa de judecată a fost deschisă şi examinarea pricinii 
în fond a început, pot apărea incidente procesuale care fac imposibilă continuarea examinării în aceeaşi zi şi determină 
întreruperea şedinţei de judecată, cu posibilitatea continuării acesteia la o altă dată şi oră, ce vor fi fixate de instanţa de 
judecată. 

Art. 2041 alin. (2) CPC prevede că întreruperea şedinţei de judecată se dispune printr-o încheiere protocolară şi nu 
afectează integritatea procesului-verbal. În sensul celor citate nu rezultă necesitatea semnării acestuia de către preşe-
dintele şedinţei şi grefier după anunţarea întreruperii procesului. 

Astfel, procesul-verbal al şedinţei de judecată prezintă un act unic. 
În conformitate cu art. 275 alin. (4)-(6) CPC, procesul-verbal al şedinţei de judecată trebuie să fie întocmit şi semnat în 

cel mult 5 zile de la data încheierii şedinţei, iar procesul-verbal privind efectuarea actului de procedură – cel tîrziu a doua 
zi de la efectuare. 

Procesul-verbal se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier. Modificările, rectificările şi completările procesului-
verbal se menţionează în el şi se certifică de preşedinte şi grefier prin semnătură. 

Preşedintele şedinţei de judecată, în decursul a 5 zile lucrătoare de la data semnării fixată expres în procesul-verbal, 
înştiinţează în scris participanţii la proces şi reprezentanţii lor despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal şi asigură 
acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi de a primi copii de pe aces-
ta. În cazul în care şedinţa a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio şi/sau video, participanţii la proces şi reprezen-
tanţii lor sînt înştiinţaţi în scris şi despre posibilitatea de a primi copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de 
judecată, luînd în consideraţie prevederile art. 2761 alin. (1) CPC care indică - participanţii la proces şi reprezentanţii lor au 
dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. 

Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judeca-
tă şi, în decursul a 5 zile de la data semnării acestuia, să prezinte în scris observaţii asupra lui, indicînd inexactită-
ţile şi motivele pentru care îl consideră incomplet. 

Observaţiile asupra procesului-verbal se examinează în decursul a 5 zile de la prezentare de către judecătorul care l-a 
semnat (art. 276 CPC).

Astfel, dispoziţiile Codului de procedură civilă specifică faptul că procesul-verbal se semnează de către preşedintele 
şedinţei după încheierea şedinţei, cu excepţia depoziţiilor martorului, care, în conformitate cu art. 220 alin. (1) CPC se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată de către grefier şi se semnează pe fiecare pagină, şi la sfîrşitul lor 
de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor, după ce acesta din urmă ia cunoştinţă de ele.

În conformitate cu art. 56 alin. (1) CPC, participanţii la proces sînt în drept să ia cunoştinţă de materialele dosarului, 
să facă extrase şi copii de pe ele. Însă, referindu-ne la prevederile art. 275 CPC se deduce că participanţii la proces sunt 
în drept să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată numai după încheierea şedinţei de judecată şi 
semnarea acestuia, şi vor putea face extrase şi copii de pe ele, la fel, numai după încheierea şedinţei de judecată 
şi semnarea acestuia. 

Şedinţa de judecată se deschide în conformitate cu art. 197 CPC şi, după pronunţarea dispozitivului hotărîrii se declară 
închisă în conformitate cu art. 236 alin. (3) CPC. 

În cazul scoaterii cererii de pe rol (art. 268 alin. (1) CPC), procesul se termină printr-o încheiere judecătorească, iar 
în conformitate cu art. 266 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului printr-o încheiere. 

Astfel, în cazul pronunţării încheierii de scoatere a cererii de pe rol sau de încetare a procesului, de asemenea, vor fi 
aplicate prevederile art. 273-2761 CPC. 

Realmente, în cazul de întrerupere a şedinţei de judecată, participanţii la proces nu vor putea să ia cunoştinţă 
de procesul-verbal al şedinţei de judecată. 

În caz de suspendare a procesului (art. 260, 261 CPC), în conformitate cu art. 264 CPC, după decăderea circumstanţelor 
care au dus la suspendarea procesului, instanţa judecătorească dispune, la cererea participanţilor la proces sau din oficiu, 
reluarea procesului. 

În perioada de suspendare a procesului, şedinţa de judecată nu se consideră terminată şi participanţii la proces, la fel, 
ţinînd cont de prevederile art. 273 CPC, nu vor putea să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată. 

Totodată, avînd în vedere că procesul-verbal al şedinţei de judecată reprezintă un act complet, care formează o uni-
tate indisolubilă, se consideră necesar de a se atenţiona asupra faptului respectării integrităţii acestuia, şi anume, să fie 
întocmit corect, clar şi în corespundere cu consecutivitatea în care au decurs dezbaterile judiciare. Între procesul-verbal 
şi hotărîrea judecătorească nu trebuie să existe alte înscrisuri, la fel, şi între paginile procesului-verbal nu se va admite 
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anexarea acestora. 
La fel, se atenţionează asupra faptului că, în sensul art. 274 alin. (2) CPC, explicaţiile participanţilor la proces, depozi-

ţiile martorilor cu respectarea condiţiilor art. 220 alin. (1) CPC, explicaţiile orale ale experţilor, explicaţiile şi consultaţiile 
specialiştilor se includ în textul procesului-verbal al şedinţei de judecată şi nu se perfectează ca un document aparte. 

Responsabilitatea pentru perfectarea corectă, integrală şi în termen a procesului-verbal al şedinţei de judecată o 
poartă preşedintele şedinţei de judecată.

Recomandarea nr. 47
Cu privire la aplicarea prevederilor art. 3186 CPC la aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie

În legătură cu faptul că, în practica judiciară se atestă cazuri de aplicare şi interpretare diferită a dispoziţiei alin. (1) 
al art. 3186 CPC, în scopul consolidării unei practici corecte şi uniforme de aplicare a acestei norme procedurale, Curtea 
Supremă de Justiţie menţionează următoarele.

În conformitate cu art. 3186 alin. (1) CPC, încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor 
de protecţie şi încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie pot fi atacate cu recurs conform prezentului cod.

Din conținutul acestei prevederi ar rezulta că instanţa de judecată, la examinarea cererii privind aplicarea măsurilor de 
protecţie, emite, în cazul respingerii acesteia, o încheiere de respingere, iar în cazul admiterii - se emite o încheiere prin 
care se dispune admiterea cererii şi o încheiere privind aplicarea ordonanţei de protecţie, după emiterea acesteia.

Articolul 3184 alin. (1) CPC prevede că instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea 
măsurilor de protecţie, o încheiere prin care admite sau respinge cererea, iar alin. (2) al acestui articol stabileşte că, în 
cazul admiterii cererii, instanţa emite o ordonanţă de protecţie prin care aplică agresorului una sau mai multe dintre 
măsurile prevăzute de acest alineat.

Alineatele (4) şi (5) ale articolului menţionat stipulează că instanţa remite de îndată ordonanţa de protecţie poliţiei şi 
organului de asistenţă socială spre executare imediată.

Ordonanţa privind măsurile de protecţie prevăzute la alin.(2) lit. e) şi f ) se remite spre executare imediată executorului 
judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul 
agresorului.

Astfel, raportînd prevederile art. 3184 CPC la prevederile art. 3186 alin. (1) CPC se relevă faptul că legiuitorul, prin utiliza-
rea sintagmei „încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie”, a avut în vedere interpretarea acesteia ca o dispoziţie 
a instanţei de judecată în vederea punerii în executare a ordonanţei de protecţie şi nu ca un act procedural separat, avînd 
în vedere că nici dispoziţiile Capitolului XXX1 CPC şi nici ale Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
nr. 45-XVI din 01.03.2007 nu prevăd forma şi conţinutul ordonanţei de protecţie, cu excepţia faptului că ordonanţa de 
protecţie va cuprinde una sau mai multe măsuri prevăzute la art. 15 alin. (1) din legea menţionată, art. 3184 alin. (2) CPC.

Însă, conform regulilor generale, textul actului judecătoresc de dispoziţie, la caz, ordonanţa de protecţie, presupune 
să cuprindă menţiuni cu privire la măsurile de protecţie aplicate, termenul de aplicare a acestora şi condiţiile de prelungi-
re, menţiuni despre punerea în executare a acesteia, ţinîndu-se cont că legislaţia impune executarea imediată a acesteia, 
indicarea autorităţilor cărora le revine sarcina executării, termenul şi modul de atac.

Distinct de cele relatate, se menţionează că ordonanţa de protecţie poate fi contestată cu recurs numai împreună cu 
încheierea instanţei de judecată prin care s-a dispus admiterea cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie.

Or, în sensul celor expuse, încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie va fi considerată ca o dispoziţie a in-
stanţei judecătoreşti de punere în executare a ordonanţei de protecţie, făcîndu-se menţiunile respective, atît în cuprinsul 
ordonanţei de protecţie, cît şi în textul încheierii judecătoreşti de admitere a cererii privind aplicarea măsurilor de protec-
ţie, şi nu ca un act de dispoziţie separat.

Recomandarea nr. 48
Cu privire la aplicarea prevederilor art. 400 Cod Contravenţional după intrarea în vigoare a Legii  

cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012

Întru respectarea practicii uniforme privind aplicarea prevederilor art. 400 din Codul contravenţional, după intrarea în 
vigoare a Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012, Colegiul penal al Curţii Supre-
me de Justiţie explică următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 385 Cod contravenţional, agentul constatator este reprezentantul autorităţii publi-
ce care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională.

Este desemnat, ca agent constatator, funcţionarul din autorităţile indicate la art.400-4232 Cod contravenţional, împu-
ternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare.

Art. 400 alin. (1) Cod contravenţional identifică exhaustiv contravenţiile a căror constatare - examinare ţine de orga-
nele afacerilor interne.

Potrivit prevederilor normei prenotate, contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere ( art. 128 – 145 CC ) ţin de com-
petenţa exclusivă a organelor afacerilor interne.
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La 05 martie 2013 a intrat în vigoare Legea cu privire la activitatatea poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012, 
în baza căreia, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creat Inspectoratul General al Poliţiei, ca subdiviziune sub-
ordonată acestuia.

Corespunzător, în calitate de subdiviziune specializată cu funcţii operaţionale, în structura Inspectoratului General al Po-
liţiei se regăseşte Inspectoratul naţional de patrulare, creat în scopul asigurării şi menţinerii ordinii publice, securităţii rutiere.

Conducîndu-se de prevederile art. 13 alin. (1) lit. f ), precum şi de prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire 
la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr. 320 din 27.12.2012, Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, prin Ordinul 
nr. 6 din 29 martie 2013, a împuternicit cu atribuţii de constatare şi/sau de sancţionare a cauzelor în domeniul circulaţiei 
rutiere inspectorii Inspectoratului naţional de patrulare şi Serviciilor supraveghere transport şi circulaţie rutieră a Inspec-
toratelor de poliţie, succesori de drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor poliţiei rutiere.

Astfel, se atenţionează asupra faptului că funcţionarii Inspectoratului General al Poliţiei al MAI pot constata contraven-
ţii în domeniul circulaţiei rutiere şi, respectiv, aplica sancţiuni contravenţionale conducătorilor mijloacelor de transport, 
dacă au fost împuterniciţi cu atribuţii corespunzătoare de către Şeful Inspectoratului General al Poliţiei.

Recomandarea nr. 49 
Cu privire la obligarea autorităţilor administraţiei publice locale de a elibera  

certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire 

Noţiunea de certificat de urbanism este definită prin art.1 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării 
teritoriului nr.835 din 17 mai 1996 - certificat de urbanism constituie principalul act care stă la baza emiterii autorizaţiilor 
de construire şi reprezintă un act cu caracter informativ şi reglementativ, emis de autoritatea administraţiei publice locale 
abilitată prin lege, la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate, prin care se aduc la cunoştinţa solicitantului 
date privind regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic de exploatare a terenurilor şi construcţiilor pentru 
care a fost solicitat. 

Articolul 42 din Legea menţionată prevede modul de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire. 

(1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se eliberează de către autorităţile administraţiei publice locale. 
(2) Pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, conducătorul întreprinderii sau orga-

nizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea administraţiei publice locale, în 
persoană, prin scrisoare recomandată însoţită de avizul de remitere sau prin poşta electronică sub formă de document 
electronic cu semnătură digitală, o cerere avînd modelul stabilit de această autoritate. 

(3) La cererea de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se anexează documentele pre-
văzute de actele legislative care reglementează procedura de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire. Se interzice solicitarea altor documente decît cele prevăzute de prezentul alineat. 

(4) Cererea de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire şi documentele anexate se înregis-
trează conform borderoului a cărui copie se expediază (înmînează) solicitantului, cu menţiunea privind data înregistrării 
cererii, autentificată prin semnătura persoanei responsabile. 

(5) Cererea de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire nu se înregistrează în cazul în care: a) 
aceasta a fost depusă (semnată) de către o persoană care nu are atribuţii corespunzătoare; b) documentele sînt perfectate cu 
încălcarea cerinţelor prezentului articol. 

(6) Refuzul înregistrării cererii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire este adus la cunoştinţa 
solicitantului în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, fiind indicate temeiurile refuzului. 

(7) După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării cererii de eliberare a certificatului de 
urbanism şi a autorizaţiei de construire, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.

(8) Autoritatea administraţiei publice locale adoptă decizia privind eliberarea certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire sau privind respingerea cererii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei 
de construire în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

(9) Decizia privind eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se comunică solicitantu-
lui cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei. 

(10) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare, începînd din 
ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de 
construire. Menţiunea privind data primirii documentului, care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea certificatului de 
urbanism şi autorizaţiei de construire, se face pe borderoul documentelor primite de la solicitant. 

(11) Drept temei pentru respingerea cererii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire ser-
veşte neîndeplinirea de către solicitant a condiţiilor de eliberare a acestora stabilite prin lege. 

(12) În caz de respingere a cererii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, solicitantul 
poate depune o nouă cerere după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente. 

(13) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se consideră eliberate dacă autoritatea administraţiei 
publice locale nu răspunde solicitantului în termenele prevăzute de lege. După expirarea termenului cumulativ 



24

Nr. 11-12, 2013AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

stabilit pentru înştiinţarea despre refuzul înregistrării sau respingerea cererii de eliberare a certificatului de ur-
banism şi a autorizaţiei de construire sau despre adoptarea deciziei privind eliberarea certificatului de urbanism 
şi a autorizaţiei de construire, cu condiţia lipsei unei comunicări scrise privind temeiurile refuzului înregistrării şi/
sau respingerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, solicitantul poate 
desfăşura activitatea pentru care a solicitat certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. 

(14) În cazul survenirii situaţiei prevăzute la alin.(13), autoritatea administraţiei publice locale perfectează certificatul 
de urbanism şi autorizaţia de construire în condiţiile alin.(10). 

În acest context, se reţine că certificatul de urbanism stă la baza eliberării autorizaţiei de construire. La eliberarea certifica-
tului de urbanism urmează să fie respectate condiţiile stabilite prin lege, or, autorizaţia de construire nu poate fi eliberată fără 
a fi în concordanţă cu prevederile certificatului de urbanism. 

Contestarea certificatului de urbanism înaintea emiterii autorizaţiei de construire poate preveni emiterea unei autorizaţii 
de construire ilegale. 

Sub aspectul naturii juridice a certificatului de urbanism, în practica judiciară s-a statuat că, atunci cînd certificatul de 
urbanism are doar caracterul unui aviz (opinie, părere), acesta nu întruneşte condiţiile unui act administrativ, deoarece îi 
lipseşte o trăsătură caracteristică a actului administrativ, respectiv caracterul executoriu.

În acest context, certificatul de urbanism nu creează nici un drept subiectiv şi nici o obligaţie, întrucît dreptul de a 
construi este oferit particularului doar prin autorizaţia de construire care are faţă de certificatul de urbanism un caracter 
executoriu, iar obligaţiile de urbanism sînt create prin regulamentele şi planurile de urbanism. 

Astfel, legalitatea certificatului de urbanism, care poartă caracterul unui aviz, nu poate fi atacată în contencios 
administrativ pe calea unei acţiuni directe, legalitatea lui putînd fi analizată de către instanţa de contencios administrativ 
numai în cadrul unei acţiuni a legalităţii autorizaţiei de construire. 

Însă, certificatul de urbanism, ca act administrativ creator de drepturi, face obiectul unei acţiuni în instanţa de 
contencios administrativ în următoarele cazuri. 

Certificatul de urbanism de informare, care permite şi urmăreşte obţinerea unei informaţii asupra situaţiei terenului 
din punct de vedere al regimului economic, economic şi tehnic, acesta face obiectul unei proceduri de emitere, autoritatea 
administraţiei publice avînd obligaţia să îl emită. Astfel, certificatul de urbanism de informare este un act contestabil 
în faţa instanţelor judecătoreşti, deoarece, în raport cu datele comunicate, solicitantul poate decide cumpărarea sau nu 
a unui imobil. 

Certificatul de urbanism, prin care cererea de eliberare poartă un caracter asupra oportunităţii unei operaţiuni 
administrativ-urbanistice, situaţie în care certificatul de urbanism oferă aceleaşi date privind regimul juridic, economic 
şi tehnic al imobilului, dar arată în mod direct sau indirect dacă terenul în cauză poate fi utilizat pentru realizarea operaţi-
unii preconizate şi menţionează cerinţele care trebuie îndeplinite în acest sens, tot va fi considerat un act administrativ 
supus controlului de legalitate. 

De asemenea, în privinţa certificatului de urbanism de executare (modificare), prin care se solicită o modificare de la 
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamen-
tului o impun, autoritatea administraţiei publice locale, avînd dreptul, prin certificatul de urbanism, să respingă cererea sau 
să o admită, prin solicitarea unui plan urbanistic zonal, acest certificat de urbanism fiind unul creator de drepturi, poate 
face obiectul acţiunii în contencios administrativ. 

Din cele expuse rezultă că, indiferent de tipul certificatului de urbanism (de informare, preoperaţional sau de modifica-
re), acesta constituie, în anumite condiţii, un act administrativ în sensul dispoziţiilor art.3 al Legii contenciosului adminis-
trativ nr.793 din 10.02.2000. 

Refuzul eliberării sau emiterii în termenul prevăzut de lege a certificatului de urbanism, respectarea procedurii de emi-
tere şi conţinutul certificatului de urbanism tot pot forma obiectul unei acţiuni în instanţa de contencios administrativ. 

În ipoteza acţiunii directe împotriva refuzului nejustificat de emitere a certificatului de urbanism, dacă instanţa va con-
stata caracterul nejustificat al refuzului, va obliga autoritatea să emită certificatul de urbanism.

În ipoteza refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere, cu referire la refuzul eliberării unei autorizaţii de construire, ca 
şi de altfel al oricărei cereri, deci şi a cererii de eliberare a certificatului de urbanism, se afirmă faptul că, atît timp cît refuzul 
nejustificat de a soluţiona o cerere îmbracă forma unui act administrativ explicit (altfel spus, refuzul este un act administrativ, 
nefiind doar asimilat acestuia), reclamantul este în drept să formuleze atît o cerinţă de anulare a actului în cauză, cît şi o cerinţă de 
obligare a autorităţii administraţiei publice de a soluţiona o cerere, urmînd ca instanţa, dacă va constata că cererea reclamantului 
este întemeiată, să admită ambele cerinţe. 

Anterior formulării acţiunii în contencios administrativ, este necesară respectarea procedurii de soluţionare pre-
alabilă. 

Astfel, certificatul de urbanism fiind un act administrativ premergător autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, şi 
avînd în vedere principiul liberului acces la justiţie, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim (inclusiv beneficiarul) poate solicita autorităţii emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau de 
la data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa actului, revocarea în tot sau în parte a certificatului de urbanism. 

În ceea ce priveşte procedura prealabilă, aceasta poate să privească atît menţiuni cuprinse în capitolele certificatului de 
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urbanism privind regimul juridic, tehnic sau economic al imobilului, care nu sunt conforme cu realitatea sau reglementările 
legale şi/sau urbanistice în vigoare, cît şi avize, autorizaţii, studii sau alte înscrisuri solicitate în vederea emiterii autorizaţiei 
de construire sau de desfiinţare, care nu sunt considerate necesare. 

O altă situaţie ,care se pune în discuţie, este aceea cînd o terţă persoană solicită completarea certificatului de urbanism 
în cazul în care prevederile acestuia sau avizele, acordurile şi studiile solicitate nu sunt suficiente în raport cu lucrările de 
construcţii ce urmează a se executa sau cu legislaţia ori reglementările urbanistice în vigoare (de exemplu, deşi lucrările de 
construcţii urmează să afecteze şi să modifice faţada unui bloc de locuinţe, nu s-a solicitat acordul asociaţiei proprietarilor). 

Privitor la soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de contencios administrativ, devin incidente dispoziţiile art.25 din 
Legea contenciosului administrativ, respectiv, aceasta va putea să anuleze în tot sau în parte certificatul de urbanism sau va 
putea obliga autoritatea emitentă la emiterea acestuia ori la efectuarea unei operaţiuni administrative. 

Sub acest aspect, în sensul că dacă se solicită obligarea autorităţii administraţiei publice la emiterea certificatului de 
urbanism sau la efectuarea unei operaţiuni administrative, instanţa poate doar obliga autoritatea emitentă la soluţionarea 
cererii în sensul emiterii certificatului de urbanism şi nu poate impune acesteia să facă anumite menţiuni sau să prevadă 
anumite acorduri şi/sau avize în conţinutul actului administrativ. 

Însă, dacă conţinutul dorit de parte în certificatul de urbanism este cel care rezultă din reglementările locale de urba-
nism, evident că solicitarea acesteia adresată instanţei de contencios administrativ pentru obligarea autorităţii publice să 
emită certificatul de urbanism în acest sens este admisibilă, întrucît, în opinia noastră, principiul legalităţii trebuie respectat 
şi în privinţa conţinutului certificatului de urbanism, astfel că un certificat de urbanism eliberat cu încălcarea dispoziţiilor 
legale şi ale regulamentelor locale de urbanism conduce implicit şi la eliberarea unei autorizaţii de construire ilegale.

Potrivit celor expuse mai sus, un atare certificat de urbanism emis cu încălcarea dispoziţiilor legale şi ale regulamen-
telor de urbanism va putea fi atacat atît pe calea unei acţiuni directe, cît şi odată cu acţiunea în anulare a autorizaţiei de 
construire, cînd instanţa de contencios administrativ va analiza legalitatea certificatului de urbanism care a stat la baza 
emiterii autorizaţiei de construire în cadrul acţiunii de anulare a autorizaţiei de construire. 

Totodată, se mai pune în discuţie problema dacă printr-o acţiune în contencios administrativ avînd drept obiect anu-
larea unei autorizaţii de construire terţul vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim poate invoca, în cadrul 
acestui proces, excepţia de ilegalitate a certificatului de urbanism, drept temei al ilegalităţii autorizaţiei de construire 
emise beneficiarului acesteia. 

Sub acest aspect, apreciem că certificatul de urbanism nu este o simplă operaţiune administrativă care premerge 
emiterea autorizaţiei de construire, ci este un act premergător, care, prin emiterea lui, produce efecte juridice de sine 
stătătoare prin care pot fi lezate drepturi sau interese legitime ale unor terţe persoane sau chiar ale beneficiarului. Avînd 
în vedere că acesta poate fi contestat şi pe cale directă în contencios administrativ, excepţie ridicată într-un litigiu de con-
tencios administrativ privind anularea unei autorizaţii de construire, prin care reclamantul invocă ilegalitatea autorizaţiei 
de construire, motivînd faptul că autorizaţia de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care nu respec-
tă reglementările urbanistice sau legale în vigoare la momentul emiterii, instanţa de judecată va fi obligată să examineze 
şi legalitatea certificatului de urbanism. 

Respectiv, în situaţia în care reclamantul a respectat toate condiţiile pentru eliberarea certificatului de urba-
nism, prevăzute de Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, de Regulamentul general 
de urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.5 din 05.01.98, care a fost elaborat în conformitate cu Legea 
privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, de alte acte legislative, iar administraţia publică locală 
nu a prezentat probe concludente şi pertinente care să confirme motivele respingerii eliberării certificatului de 
urbanism, aceasta poate fi obligată să elibereze certificatul de urbanism. În acest caz nu se va considera că instan-
ţa de judecată a substituit atribuţiile administraţiei publice locale. 

Dispoziţiile art. 25 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ prevede expres că instanţa de contencios adminis-
trativ este în drept să se pronunţe, în limitele competenţei sale, din oficiu sau la cerere, şi asupra legalităţii actelor sau 
operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat. 

Astfel, instanţa judecătorească, verificînd legalitatea refuzului eliberării certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de 
construire, se va pronunţa asupra legalităţii refuzului. În cazul în care va fi stabilit că administraţia publică locală ilegal a 
refuzat să elibereze actele menţionate, ultima va fi obligată la eliberarea lor.

Recomandarea nr. 50
Cu privire la întocmirea hotărîrii integrale

În legătură cu necesitatea aplicării corecte şi uniforme a normelor ce ţin de întocmirea hotărîrii integrale, Curtea Su-
premă de Justiţie consideră necesar a explica următoarele.

Dispoziţiile art.362 CPC, după modificarea acestuia prin Legea nr.155 din 05 iulie 2012 (în vigoare 30.11.2012), prevede 
termenul de declarare a apelului de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel.

Din textul de lege menţionat rezultă că, atît pentru partea care a fost prezentă la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, 
cît şi pentru partea care nu a fost prezentă la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, termenul de declarare a apelului este de 
30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii.
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Legea specială poate prevedea un termen mai restrîns de declarare a apelului.
Legea nouă nu aduce însă atingere actelor procedurale îndeplinite anterior intrării ei în vigoare. Astfel, termenul de 

declarare a apelului împotriva hotărîrilor judecătoreşti pronunţate pînă la 30.11.2012 este de 20 de zile de la data comuni-
cării hotărîrii motivate, or, căile de atac sînt guvernate de legea în vigoare la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti atacate.

Articolul 236 CPC prevede expres cazurile întocmirii de către instanţa judecătorească a hotărîrii integrale. Instanţa de 
judecată va întocmi hotărîrea integrală dacă:

a) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, solicită în mod expres acest 
lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decădere;

b) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, depun cerere de apel;
c) hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat.
În cazurile reţinute, completul de judecată va întocmi hotărîrea integrală în termen de 15 zile de la data solicitării, 

atacării sau pronunţării dispozitivului hotărîrii, după caz, care se va remite participanţilor la proces în termen de 5 zile.
Participanţilor la proces, care nu au fost prezenţi la pronunţarea dispozitivului hotărîrii primesc copia hotărîrii în de-

curs de 5 zile. Prin „copia hotărîrii” se înţelege dispozitivul hotărîrii. Aceasta reiese din dispoziţiile art.241, care prevede că 
hotărîrea judecătorească constă din partea introductivă şi partea dispozitivă.

În partea introductivă se indică locul şi data adoptării, denumirea instanţei care o pronunţă, numele membrilor com-
pletului de judecată, al grefierului, al părţilor şi al celorlalţi participanţi la proces, al reprezentanţilor, obiectul litigiului şi 
pretenţia înaintată judecăţii, menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei.

Dispozitivul cuprinde concluzia instanţei judecătoreşti privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială a ac-
ţiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea şi termenul de atac al hotărîrii.

În cazurile întocmirii hotărîrii integrale, hotărîrea judecătorească va conţine partea introductivă, partea descriptivă, 
motivare şi dispozitiv.

Dispoziţiile art.362 alin.(3) CPC, constituie o garanţie a dreptului de apărare, legiuitorul urmărind că, persoa-
nele, care din motive întemeiate au omis termenul de apel, pot fi repuse în termen de către instanţa de apel, în 
baza cererii care se examinează în şedinţa de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora 
şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.

La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului.
Repunerea în termenul de declarare a apelului se va examina de către instanţa de apel în conformitate cu art.116 CPC. 

Prin prisma jurisprudenţei CEDO, nemotivarea de către instanţa de apel a temeiurilor de repunere a apelului în termen 
sau repunerea neîntemeiată în termenul de apel reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Încheierea judecătorească de respingere a cererii de repunere în termen poate fi atacată cu recurs, iar încheierea prin 
care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului. În cazul respingerii cererii privind repunerea apelului în ter-
men, cererea de apel va fi restituită apelantului.

Totodată, se reţine că repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la ac-
ţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea 
motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.

Cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă.
În cazul în care apelul a fost depus în afara termenului legal, cînd apelantul solicită repunerea în termen sau 

dacă apelantul nu solicită repunerea în termen, prima instanţă va expedia a doua zi instanţei de apel dosarul îm-
preună cu apelul depus (înscrisurile alăturate care nu au fost prezentate în primă instanţă), fără întocmirea hotă-
rîrii integrale, pentru examinarea de către instanţa de apel a cererii de repunere în termen sau restituirii apelului 
ca depus în afara termenului legal.

Soluţionarea apelului depus în afara termenului legal fără întocmirea hotărîrii integrale se motivează prin faptul că în 
caz, apelul nu întruneşte condiţiile art.236 CPC, care se referă strict la cazurile întocmirii hotărîrii integrale.

În alte cazuri (cînd cererea de apel nu va întruni condiţiile art.364 şi 365 CPC), prima instanţa va întocmi ho-
tărîrea integral şi va expedia dosarul instanţei de apel, fără a verifica dacă sînt respectate toate condiţiile pentru 
declararea apelului (art.368 CPC), întrucît aceasta ţine de competenţa instanţei de apel.

Recomandarea nr. 51
Cu privire la aplicarea semnului calificativ al art.188 alin.(1) CP - tîlhăria însoţită de violenţă periculoasă  

pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate

Conform art. 188 alin. (1) CP, ca tîlhărie se consideră atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunu-
rilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei 
asemenea violenţe.

Practica judiciară din ultimii ani demonstrează că, la soluţionarea cauzelor penale privind infracţiunile de tîlhărie, 
instanţele de judecată întîlnesc dificultăţi la calificarea corectă a acţiunilor inculpaţilor, în special atunci cînd aceştia sunt 
puşi sub învinuirea de săvîrşirea tîlhăriei după semnul calificativ – săvîrşirea atacului asupra persoanei în scop de sustra-
gere a bunurilor, însoţit de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate.
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Codul penal, în Capitolul XIII „Înţelesul unor termeni sau expresii în prezentul Cod”, (art.119 - 134/12), nu defineşte care 
este înţelesul expresiei „violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei”, ca un element constitutiv al infracţiu-
nilor din Codul penal, inclusiv a infracţiunii de tîlhărie.

Pînă la moment, instanţele de judecată, la soluţionare cazurilor penale privind infracţiunea prevăzută de art.188 alin. 
(1) CP, se conduc de explicaţiile pct. 6 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 28.06.2004 „Cu privire la prac-
tica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, potrivit cărora, în sensul dispoziţiilor art.188 CP, drept 
violenţă periculoasă pentru viaţă şi sănătate (art.188 alin.(1), art.189 alin.(3) lit. c) C.P.) urmează a fi considerată vătămarea 
uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, urmată de o dereglare de scurtă durată a sănătăţii, sau vătămarea medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a fost urmată de dereglarea de lungă durată a sănătăţii.

Această explicaţie care s-a format şi existenţa unei practici judiciare mai vechi de pînă la punerea în aplicare a Noului 
Cod penal (2003), avînd în vedere şi un act normativ de apreciere medico-legală a gravităţii vătămărilor corporale, care nu 
mai este în vigoare, contravine unor norme penale, precum şi prevederilor Regulamentului de apreciere medico-legală 
a gravităţii vătămărilor corporale, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.99 din 27.06.2003, modificat prin ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr.654 din 16.08.2011.

Potrivit pct. 24 din Ordinul nominalizat, gradul de gravitate al vătămărilor corporale după criteriul dereglării sănătăţii, 
se determină conform timpului necesar pentru restabilirea sănătăţii în funcţie de volumul şi caracterul lezional, care se 
apreciază în zile, iar conform pct. 27, drept periculoase pentru viaţă sînt considerate vătămările corporale, care prezintă 
pericol iminent-imediat, tardiv sau potenţial, ca leziunea să determine moartea, indiferent dacă acest pericol a fost înlătu-
rat printr-un tratament medical sau datorită reactivităţii individuale a organismului, vătămări care sînt enumerate în pct. 
28 al Regulamentului. Potrivit acestui act normativ, vătămările corporale de grad mediu sau cele uşoare cu dereglarea 
sănătăţii de lungă ori de scurtă durată nu sînt considerate ca periculoase pentru viaţa persoanei.

Totodată, este necesar de remarcat că explicaţia pct. 6 din Hotărîrea Plenului sus-citată, privind încadrarea juridică a 
infracţiunii de tîlhărie după calificativul discutat, este în contradicţie cu o altă explicaţie de orientare a practicii instanţelor 
de judecată, ce se conţine în pct. 5.3 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 37 din 22.11.2004, cu modificările 
ulterioare, „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”, prin care 
se explică faptul că, în cazul calificării faptelor în baza art.165 alin.(2) lit. f ) CP, după calificativul - „aplicarea violenţei pericu-
loase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei”, trebuie de reţinut că, prin violenţa periculoasă pentru viaţă şi 
sănătatea fizică sau psihică a persoanei se înţelege vătămarea intenţionată gravă ori medie, prevăzute de art.151 şi 152 CP.

Opinia, potrivit căreia infracţiunea prevăzută de art. 188 alin.(1) CP poate exista numai atunci cînd violenţa periculoa-
să pentru viaţă ori sănătate este nu mai jos de gradul vătămărilor corporale medii ori grave, este împărtăşită şi de doctrina 
penală. ( Sergiu Brînză, Vitalie Stati. Drept penal, Partea special V.1, Chişinău 2011, pag.643).

Avînd în vedere adresările parvenite din partea mai multor instanţe de judecată, a Uniunii Avocaţilor din Republica 
Moldova, precum şi a juriştilor practicieni, ţinînd seamă că, la moment, nu este posibil de a interveni şi a modifica Hotă-
rîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” 
(perioada vacanţei judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie), în scopul unificării practicii judiciare, Curtea Supremă de Jus-
tiţie recomandă ca în cazul calificării faptelor persoanei învinuite în baza art.188 alin.(1) CP- săvîrşirea tîlhăriei prin atacul 
asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei 
agresate, se înţelege acea violenţă prin care s-au provocat vătămări corporale de grad mediu ori grave. În cazul cînd, în 
rezultatul acţiunilor făptuitorului care, în scopul acaparării bunurilor, a aplicat violenţă fizică urmată de cauzarea vătămă-
rilor corporale uşoare cu dereglarea sănătăţii de scurtă ori lungă durata, asemenea violenţă nu se consideră periculoasă 
pentru viaţă ori sănătate, astfel că acţiunile urmează a fi calificate ca jaf.

Recomandarea nr. 52
Cu privire la aplicarea art. 37 alin. (4) din Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţiei nr. 320 din 27.12.2012

În legătură cu intrarea în vigoare, la 05.03.2013, a Legii privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţiei, întru asigurarea 
aplicării corecte şi uniforme a unor prevederi a acestei legi, Curtea Supremă de Justiţie menţionează următoarele.

După cum s-a indicat în Recomandarea nr. 17 privind unele aspecte ale practicii judiciare de soluţionare a litigiilor privind 
stabilirea îndemnizaţiei pentru maternitate, conform art.124 alin. (1) Codul muncii, femeilor salariate şi ucenicelor, precum 
şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o dura-
tă de 70 de zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate 
sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în 
modul prevăzut la art.123 alin.(2).

În conformitate cu pct. 21 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemni-
zaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 108 din 03.02.05, coroborat cu art. 16 din Legea privind îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi 
alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004, indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) se stabileşte 
asiguratelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul la concediu de maternitate, ce include 
concediul prenatal şi concediul postnatal.
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Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, 
nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia pre-
zentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei 
la locul de lucru de bază al soţului. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se va confirma prin buletinul de 
identitate şi adeverinţa de căsătorie.

Ca urmare, a fost creată o practică judiciară prin care s-a instituit că, soţiilor colaboratorilor de poliţie, neangajate în 
cîmpul muncii şi care nu au un venit asigurat, îndemnizaţiile de maternitate (prenatal şi postnatal), li se vor calcula şi 
achita la locul de muncă al soţului poliţist.

În ceea ce priveşte stabilirea îndemnizaţiei unice la naşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea co-
pilului pînă la vîrsta de 3 ani s-a menţionat că, conform art. 8 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată 
a îndemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor specificate în capitolul II din acest 
Regulament se depune la casa teritorială de asigurări sociale de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, prin 
intermediul reprezentantului primăriei.

Astfel, s-a reţinut că, indiferent de faptul, dacă solicitantul acestor indemnizaţii este angajat în cîmpul muncii sau nu, 
cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor respective va fi depusă la casa teritorială de asigurări sociale.

În susţinerea celor menţionate s-a invocat şi prevederile art. 5 din Legea cu privire la poliţie nr. 416 din 18.12.1990 în 
care se stipulează că, activitatea poliţiei este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte 
acte legislative ale Republicii Moldova, de hotărîrile Guvernului, de deciziile autorităţilor administraţiei publice locale şi 
de actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne, care nu contrazic această lege, şi că în activitatea sa poliţia se că-
lăuzeşte de acordurile internaţionale interguvernamentale şi interdepartamentale la care Republica Moldova este parte.

Însă, ulterior, la 27.12.2012, a fost adoptată Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţiei nr. 320 în care prin 
art. 37 alin. (4) s-a stabilit că, concediul de maternitate şi concediul pentru îngrijirea copilului se acordă poliţistului con-
form dispoziţiilor generale. Baza de calcul al indemnizaţiilor de maternitate, al indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi 
al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav o constituie venitul mediu lunar realizat de către poliţist în ultimele 6 
luni calendaristice anterioare lunii în care s-a produs evenimentul. Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate acorda-
te soţiei aflate la întreţinerea poliţistului o constituie venitul mediu lunar al poliţistului. Indemnizaţiile se plătesc la locul 
de serviciu al poliţistului, din bugetul de stat.

Or, în sensul normei citate se reţine că, soţiilor colaboratorilor de poliţie, neangajate în cîmpul muncii şi care nu au un 
venit asigurat, îndemnizaţiile de maternitate, indemnizaţiile unice la naşterea copilului şi indemnizaţiile lunare pentru 
creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, li se vor calcula şi achita la locul de serviciu al soţului poliţist, din bugetul 
de stat.

Recomandarea nr. 53
Cu privire la procedura de examinare a apelului conform modificărilor şi completărilor din Codul de procedură penală, 

introduse prin Legea nr.66 din 05.04.2012, MO 155-159/27.07.2012, în vigoare 27.10.2012

În legătură cu modificările efectuate în art.art. 413-415 Cod de procedură penală şi întru asigurarea unei practici co-
recte privind aplicarea legislaţiei care reglementează procedura de judecare a apelului, Colegiul penal al Curţii Supreme 
de Justiţie explică următoarele:

1. Potrivit art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală, instanţa de apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia 
hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror probe noi pre-
zentate în şedinţa instanţei de apel.

Apelul constituind o continuare a judecării fondului cauzei, legea (art. 414 alin. (4) Cod de procedură penală) prevede 
posibilitatea instanţei de a da o nouă apreciere probelor administrate la judecarea în prima instanţă.

Astfel, la judecarea apelului, se poate proceda la cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima instanţă 
(care pot fi, de altfel, apreciate diferit faţă de felul cum au fost evaluate de instanţa inferioară), precum şi la administrarea 
oricăror probe noi.

Instanţa de apel poate adopta una dintre soluţiile pe care le poate pronunţa prima instanţă, apreciind temeinicia sau 
netemeinicia învinuirii respectiv dispunînd, după caz, condamnarea, achitarea inculpatului, fie încetarea procesului penal.

În această ipoteză, apelul are caracterul unei căi de atac de reformare, în sensul că instanţa de apel, după desfiinţarea hotă-
rîrii atacate, procedează ea însăşi, ca instanţă de control judiciar, la înlăturarea erorilor constatate, pronunţînd o nouă hotărîre.

Prin urmare, instanţa de apel rejudecă fondul cauzei la cel de-al doilea grad de jurisdicţie şi nu ca primă instanţă.
Ba mai mult, efectul devolutiv nu promovează o reeditare de către instanţa de apel a judecăţii care a avut loc în prima 

instanţă, ci o nouă judecată, cu caracter autonom, care are ca obiect reexaminarea acelor dispoziţii din hotărîre, care au 
fost greşit sau nelegal soluţionate.

2. Procedura de examinare a apelului se desfăşoară potrivit regulilor prevăzute pentru prima instanţa, cu unele excep-
ţii stabilite în Partea specială titlul II capitolul IV secţiunea 1 Cod procedură penală.

Totodată se cere precizarea privitoare la faptul că, şedinţa de judecată în apel prezintă unele particularităţi faţă de 
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judecata în prima instanţă în ceea ce priveşte sistemul şi conţinutul etapelor procesuale.
Judecata în apel se desfăşoară consecutiv prin următoarele etape:
- partea pregătitoare;
- luările de cuvînt de către părţi pe marginea apelului;
- cercetarea judecătorească;
- verificarea probelor examinate de prima instanţă prin citirea lor;
- dezbaterile judiciare;
- replica;
- deliberarea şi adoptarea hotărîrii.
3. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată în instanţa de apel, ca primă etapă, potrivit prevederilor art. 413 alin. (2) 

Cod de procedură penală cuprinde verificările prealabile privind corectitudinea constituirii şedinţei de judecată şi a sesi-
zării instanţei de apel.

Verificarea constă în stabilirea dacă a fost îndeplinită procedura de citare a părţilor, dacă inculpatul aflat în stare de 
arest este prezent în şedinţa de judecată şi este asigurată asistenţa juridică obligatorie. În cazul în care una dintre părţi nu 
a fost citată şi nu s-a prezentat la judecată sau dacă inculpatul arestat nu a fost adus, sau dacă apărătorul nu s-a prezentat, 
deşi asistenţa juridică este obligatorie, judecarea apelului se amînă pentru o altă dată, cu îndeplinirea corespunzătoare a 
cerinţelor enunţate.

Verificarea corectitudinii sesizării instanţei de apel presupune că judecata urmează să verifice dacă sentinţa atacată 
este supusă apelului potrivit legii, dacă cererea de apel aparţine unei persoane care este titular legal al dreptului de apel 
şi dacă cererea de apel a fost declarată în termenul legal.

4. Luările de cuvînt în instanţa de apel au ca obiect criticile aduse modului în care s-a desfăşurat judecata în prima instanţă 
şi soluţiilor pronunţate de aceasta cu privire la latura penală şi/sau latura civilă, fie asupra altor chestiuni supuse apelului.

În conformitate cu prevederile art.413 alin. (5) Cod de procedură penală, preşedintele şedinţei oferă cuvînt apelan-
tului, intimatului, apărătorilor şi reprezentanţilor lor, apoi procurorului. Dacă între apelurile declarate se află şi apelul 
procurorului, primul cuvînt îl are acesta.

Dezbaterile au loc sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele situaţiei persoanei care a declarat apelul sau la 
care se referă apelul declarat şi în raport cu calitatea procesuală a apelantului.

Luările de cuvînt trebuie să se axeze pe motivele invocate de apelant, fiecare parte argumentîndu-şi opinia prin răs-
turnarea punctelor de vedere ale părţii adverse cu referire la interpretarea judiciară şi doctrinară a normelor de drept ce 
justifică soluţia pentru care pledează.

În şedinţa de judecată în apel, se discută în contradictoriu atît motivele de apel şi combaterea lor, cît şi erorile de fapt 
şi de drept, pe care le-a comis prima instanţă.

5. Cercetarea judecătorească constă în administrarea probelor noi sau cercetarea suplimentară a probelor administrate 
de prima instanţa. 

Ca etapă procesuală, cercetarea judecătorească în apel, este facultativă.
Apelantul este în drept să solicite administrarea probelor noi în condiţiile prevăzute de art. 413 alin. (4) CPP sau cercetarea 

suplimentară a probelor administrate de prima instanţă în condiţiile prevăzute de art. 414 alin. (3) Cod de procedură penală.
Cu privire la admisibilitatea, concludenţa şi utilitatea probelor noi, se audiază opiniile intimatului şi ale celorlalţi parti-

cipanţi, care, la rîndul lor, pot propune probe noi, întru combaterea celor propuse de apelant.
La fel, se audiază opiniile intimatului şi ale celorlalţi participanţi referitor la necesitatea cercetării suplimentare a pro-

belor administrate de prima instanţă.
Instanţa de apel se pronunţă, prin încheiere, asupra cererii de administrare a unor noi probe sau de cercetare supli-

mentară a probelor administrate de prima instanţă, motivînd admiterea sau respingerea cererii, în dependenţă de faptul 
dacă aceste probe sunt concludente şi utile cauzei.

În cazul în care s-a acceptat administrarea de probe noi sau cercetarea suplimentară a probelor administrate de prima 
instanţă, începe o nouă etapă a şedinţei de judecată în instanţa de apel, şi anume cercetarea judecătorească, care se des-
făşoară după regulile generale prevăzute pentru prima instanţă.

În conformitate cu prevederile art. 409 alin.(2) Cod de procedură penală, instanţa de apel are obligaţia de a întreprinde 
măsuri pozitive la judecarea apelului, pentru a repara erorile de fapt şi de drept comise de prima instanţă, doar atunci 
cînd aceste erori au influenţat asupra hotărîrii în defavoarea inculpatului.

Atunci cînd instanţa de apel ia în considerare temeiurile de casare din oficiu, ea este obligată să le pună în discuţia părţilor.
6. Legiuitorul obligă instanţa de apel să verifice declaraţiile şi probele materiale examinate în prima instanţă prin citirea 

lor în şedinţa de judecată, cu consemnarea respectivă în procesul - verbal al şedinţei de judecată (art.414 alin. (2) Cod de 
procedură penală).

Declaraţiile şi probele materiale examinate în prima instanţă se dau citire în instanţa de apel de către părţi sau la soli-
citarea lor de către instanţa de judecată.

Instanţa de apel, reieşind din prevederile art.414 alin. (6) Cod de procedură penală, este obligată din oficiu să verifice 
probele administrate de prima instanţă în baza cărora îşi va întemeia concluziile la adoptarea deciziei.
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7. La etapa dezbaterilor judiciare apelantul se expune verbal pe marginea judecării apelului şi precizează soluţia pe 
care, în opinia sa, ar trebui s-o pronunţe instanţa de apel.

Intimatul combate motivele de apel, invocînd argumentele raţionale pentru care cere respingerea sau, după caz, le 
recunoaşte şi solicită instanţei soluţia pentru care pledează.

8. Replica este reglementată de art.413 alin.(4) Cod de procedură penală în care se prevede că părţile au dreptul la 
replică cu privire la chestiunile noi apărute în procesul dezbaterilor.

9. Deliberarea şi adoptarea hotărîrii se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 338-340 Cod de procedură pe-
nală. În acest sens se va ţine cont şi de Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.37 „Cu privire la pronunţarea hotărîrilor 
judecătoreşti în procesul penal” din 22 aprilie 2013.

10. Particularităţi aparte prezintă procedura de examinare a apelului, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima 
instanţă.

Ţinînd cont de dispoziţiile art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa 
cum acestea au fost interpretate şi aplicate cît şi de prevederile art. 415 alin.21 Cod de procedură penală, după o hotărîre 
de achitare pronunţată de prima instanţă, instanţa de apel nu poate dispune condamnarea persoanei fără audierea aces-
teia în şedinţa de judecată a instanţei de apel.

Instanţa de apel nu este în drept să pronunţe o hotărîre de condamnare, bazîndu-se exclusiv pe lucrările primei instan-
ţe, care conţin declaraţiile martorilor şi ale inculpatului din acelaşi dosar, în temeiul cărora a fost achitat de prima instanţă.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) Cod de procedură penală şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Dreptu-
rile Omului, sarcina probatoriului în şedinţele de judecată în prima instanţă şi în instanţa de apel revine acuzatorului de stat 
în virtutea funcţiei lui procesuale (art.51, 53, 320 Cod de procedură penală). Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 
în hotărîrea Capean contra Belgiei din 13 ianuarie 2005, a constatat că, în materie penală, problema administrării probelor 
trebuie să fie abordată prin prisma art. 6 § 2 şi e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării.

După o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţă, acuzatorul de stat este obligat în instanţa de apel să solicite 
o nouă audiere atît a inculpatului, cît şi a martorilor acuzării, declaraţiile cărora sunt probe în acuzare, în măsură să înte-
meieze într-un mod substanţial condamnarea inculpatului.

Administrarea respectivelor mijloace de probă se desfăşoară după regulile generale prevăzute pentru prima instanţă, 
fiind aplicat principiul nemijlocirii, ce permite instanţei să perceapă direct faptele şi împrejurările relatate de părţi sau 
martori, precum şi reacţiile acestora la întrebările adresate.

Celelalte declaraţii şi probe materiale în acuzare examinate în prima instanţă, urmează în mod obligatoriu să fie veri-
ficate prin citirea lor în şedinţa de judecată a instanţei de apel de către procuror.

Instanţa de apel, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţă, poate din oficiu să verifice probele admi-
nistrate de prima instanţă, însă fără a înrăutăţi situaţia inculpatului.

Nerespectarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea prevederilor art. 24 şi art. 26 Cod de 
procedură penală, care obligă acuzatorul de stat, după o hotărîre de achitare pronunţată de prima instanţa, să solicite au-
dierea inculpatului în instanţa de apel şi să prezinte în şedinţa de judecată probe în susţinerea acuzării înaintate, urmează 
să fie apreciată ca nesusţinere a acuzării în privinţa inculpatului în cadrul examinării apelului declarat împotriva sentinţei 
de achitare. În atare situaţie apelul procurorului urmează să fie respins ca nefondat.

Recomandarea nr. 54
Cu privire la aplicarea corectă a normelor procedurale despre citarea participanţilor la proces

Avînd în vedere interpretarea incorectă de către instanţele de judecată a normelor de procedură civilă cu privire la 
înştiinţarea participanţilor la proces, Curtea Supremă de Justiţie menţionează următoarele.

Participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţi se înştiinţează prin citaţie privitor la locul, data şi ora 
şedinţei de judecată sau la locul, data şi ora efectuării unor acte de procedură (art. 102 alin. (1) CPC). Citaţia şi înştiinţarea 
se trimit prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin persoana împuternicită de judecată (art. 105 alin. 
(1) CPC).

În conformitate cu art. 102 alin. (2) CPC, în pricinile de urgenţă, participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi 
interpreţii pot fi înştiinţaţi sau chemaţi în judecată prin telegramă sau prin alte mijloace care să ateste înmînarea şi pri-
mirea înştiinţării sau citaţiei, iar conform art. 100 alin. (1) CPC, cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se co-
munică participanţilor la proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin 
poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, prin intermediul biroului executorului judecătoresc sau prin alte 
mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară.

Totodată, legea procedurală mai prevede că, citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, persoanelor 
juridice de drept privat şi avocaţilor prin telefax, posta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură 
transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte.

Persoanelor fizice, de asemenea, citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă prin telefax, poşta electronică sau prin orice 
alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte, însă, doar la solicitarea persoanelor 
în cauză (art. 105 alin. (11) CPC).



Nr. 11-12, 2013

31

AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

Respectiv, persoana se va considera legal citată numai în cazul în care există confirmarea transmiterii şi primi-
rii citaţiei sau înştiinţării.

Atît în cazul în care destinatarul refuză să primească citaţia sau înştiinţarea, cît şi în cazul schimbării adresei pe parcur-
sul procesului, dacă partea sau reprezentantul nu a comunicat instanţei noua adresă, persoana se va considera înştiinţată 
despre locul, data şi ora şedinţei de judecată sau despre locul, data şi ora efectuării unui act procedural, doar, dacă înşti-
inţarea a avut loc cu respectarea condiţiilor art.106, 107 CPC. 

Citaţiile sau înştiinţările, de regulă, se expediază la adresa indicată de partea interesată, fie că este vorba de domiciliu, fie 
că este vorba de locul de lucru al acesteia sau altă adresă la care participantul poate fi înştiinţat efectiv (art. 102 alin. (6) CPC).

Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut şi reclamantul dă asigurări că, deşi, a făcut tot posibilul, nu a reuşit să 
afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea acestuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră 
citare legală (art.108, alin.(1) CPC).

În ceea ce priveşte citarea persoanei juridice se reţine că, potrivit art. 63 alin. (1)-(3) din Codul civil, persoana juridică 
se consideră constituită în momentul înregistrării ei de stat. Persoana juridică de drept public se consideră constituită în 
momentul intrării în vigoare a actului normativ prin care se aprobă regulamentul ori statutul ei sau în momentul indicat 
în act. Persoana juridică este pasibilă de înregistrare de stat în modul prevăzut de lege. Datele înregistrării de stat se 
înscriu în registrul de stat, fiind accesibile oricărei persoane.

Conform art. 67 din Codul civil, persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire. Stabilirea şi schim-
barea sediului sînt opozabile terţilor din momentul înregistrării de stat. Adresa poştală a persoanei juridice este cea 
de la sediu. Persoana juridică poate avea şi alte adrese pentru corespondenţă. Toate documentele şi scrisorile intrate 
la sediu se consideră recepţionate de către persoana juridică. Persoana juridică este obligată să publice un aviz în 
“Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre modificarea sediului sub sancţiunea plăţii de daune-interese.

Sediul unei persoane juridice nu poate fi considerat necunoscut, deoarece datele registrului de stat sunt accesibile 
oricărei persoane.

Modalitatea de înştiinţare a persoanelor juridice este prevăzută de art. 104 alin. (1) lit. b) CPC conform căruia, citaţia şi 
înştiinţarea se expediază persoanelor juridice, prin împuterniciţi, la sediul lor principal conform înregistrării de stat sau, 
după caz, la sediul reprezentanţei sau al filialei.

Astfel, prevederile art. 108 CPC referitor la citarea publică a pîrîtului nu sunt aplicabile persoanelor juridice, deoarece 
ele se referă la „domiciliu” care în mod evident este un element de identificare în spaţiu a unei persoane fizice şi nu juridi-
ce. Or, persoanele juridice nu se identifică după locul de aflare, ci după sediu.

Astfel, pot fi citate public numai persoanele fizice.

Recomandarea nr. 55 
cu privire la judecarea cauzei contravenţionale în privinţa judecătorului 

În practica judiciară s-a ridicat întrebarea privind modalitatea de pornire a procedurii în cazul săvîrşirii unei fapte 
contravenţionale de către judecător. Întru respectarea practicii uniforme privind aplicarea prevederilor art. 19 din Le-
gea cu privire la statutul judecătorului în procedura contravenţională, prin prisma Hotărîrii Curţii Constituţionale din 
05 septembrie 2013, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie explică următoarele: Prin Legea pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative nr.153 din 05 iulie 2012 (Monitorul Oficial nr.185/620 din 31 august 2012), la art. 19 din 
Legea cu privire la statutul judecătorului a fost abrogat aliniatul (6) care stipula că „Judecătorul poate fi supus sancţiunilor 
administrative numai de către instanţa de judecată, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul reţinut, 
în cazul în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie administrativă, urmează să fie eliberat imediat după identificare”. 
Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale din 05 septembrie 2013 a fost declarat neconstituţional Art. II pct.13 aliniatul trei din 
Legea nr.153 din 05 iulie 2012, prin care a fost abrogat aliniatul (6) al art. 19 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 
referitoare la limitarea imunităţii judecătorilor în cazurile contravenţionale (sesizarea nr.32a/2012). Ţinînd cont de hotă-
rîrea Curţii Constituţionale nr. 33 din 10 octombrie 2013, în care s-a explicat că în cazul declarării neconstituţionalităţii 
unor norme/acte, pînă la operarea modificărilor de rigoare de către autoritatea emitentă, urmează să se aplice normele/
actele anterioare declarării neconstituţionalităţii, la moment, urmează să fie aplicate prevederile aliniatului (6) din art. 19 
din Legea cu privire la statutul judecătorului, în redacţia pînă la abrogarea acestui aliniat. Procesul contravenţional în con-
formitate cu prevederile art. 374 din Codul Contravenţional este o activitate desfăşurată de autoritatea competentă avînd 
scop constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale. Constatarea faptei contravenţionale 
conform art. 440 alin. (1) din Codul Contravenţional, înseamnă activitatea desfăşurată de agentul constatator, de colec-
tare şi administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului verbal cu privire la contravenţie, 
de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere spre soluţionare organului competent. Analizînd dispoziţiile 
art. art. 442-443 din Codul Contravenţional, desprindem că procesul verbal cu privire la contravenţie reprezintă un act 
procedural de incriminare şi declanşare a procesului contravenţional în privinţa unei persoane concrete. Reieşind din pre-
vederile art. 19 alin. (6) din Legea cu privire la statutul judecătorului, procesul verbal cu privire la contravenţie nu poate 
să fie încheiat (întocmit) de către agentul constatator, în privinţa judecătorului, şi ca urmare, procesul contravenţional în 
privinţa acestuia nu poate fi iniţiat, fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În cazul cînd există o bănuială rezonabilă precum că judecătorul a comis o faptă contravenţională, agentul constatator 
este în drept să solicite acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii şi numai după primirea acordului poate 
să întocmească procesul verbal cu privire la contravenţie, în privinţa judecătorului. Pornirea procesului contravenţional 
împotriva judecătorului prin încheierea (întocmirea) procesului verbal cu privire la contravenţie, fără acordul prealabil 
al Consiliului Superior al Magistraturii, se consideră o încălcare procesuală gravă care, în consecinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 445 din Codul Contravenţional, duce la nulitatea lui şi încetarea procesului contravenţional.

Recomandarea nr. 56 
Cu privire la aplicarea art. 109 CP şi 276 CPP în cazurile împăcării părţilor 

Potrivit art. art.1, 262 şi 274 CPP organul de urmărire penală sau procurorul, dispun prin ordonanţă începerea urmăririi 
penale în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune şi nu 
există vreuna din circumstanţele care exclud urmărirea penală, prescrise în art.275 CPP. 

Prin urmare, pe lîngă verificarea chestiunilor de competenţă, organul de urmărire penală trebuie să verifice dacă la 
caz nu există o careva circumstanţă care împiedică pornirea procedurii penale. Una din aceste circumstanţe care condiţi-
onează pornirea unui proces penal, este depunerea de către victimă a unei plîngeri cu privire la săvîrşirea unei infracţiuni, 
enumerate în art.276 CPP. 

Conform alin.(1) urmărirea penală se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul infracţiunilor pre-
văzute în articolele: 152 alin.(1), 153, 155, 157, 161, 173, 177, 179 alin.(1) şi (2), 193, 194, 197 alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 
203, 204 alin.(1), 2461, 274 din Codul penal, precum şi al furtului avutului proprietarului săvîrşit de minor, de soţ, rude, în 
paguba tutorelui, ori de persoana care locuieşte împreună cu victima sau este găzduită de aceasta. La împăcarea părţii 
vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazurile menţionate în prezentul alineat, urmărirea penală încetează. Pro-
cedura în astfel de procese este generală. 

De rînd cu normele de procedură penală împăcarea părţilor este reglamentată şi de Codul penal nou, pus în vigoare 
la 12.06.2003, în art.109 ÎMPĂCAREA, din Capitolul XI intitulat: 

“CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINŢELE CONDAMNĂRII”. 
Potrivit acestei norme penale: 
(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul mi-

norilor, şi pentru o infracţiune gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II–VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute 
de procedura penală. 

(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea comple-
tului de judecată pentru deliberare. 

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de 
exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. 

(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art.171–1751, 201, 
206, 208, 2081 şi 208/2.

Astfel, conform alin. (1) art. 109 CP, sfera infracţiunilor pentru săvîrşirea cărora răspunderea penală poate fi înlăturată, 
în raport cu prevederile art.276 CPP a fost simţitor mărită. Totodată menţionăm că o majoritatea din infracţiuni, se cu-
prind de ambele texte a art.109 CP şi 276 CPP (art. art.155, 157, 173, 177, 179, 185/2, 185/3, 193, 194, 196, 197, fiind de 
categoria celor uşoare ori mai puţin grave). 

Potrivit Legii nr.292-XVI din 21.12.2007 din Codul penal sau exclus art.153, 198, 203 i-ar prin Legea nr.277 din 18.12.2008 
şi art.200, 202 şi 274. 

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale nu trebuie confundate cu cauzele de excludere a urmăririi penale. Înlătura-
rea răspunderii penale poate avea loc în cazurile amnistiei, graţierii ori împăcării, deci cazuri prevăzute de norma material 
penală, pe cînd excluderea urmăririi penale poate avea loc în cazurile prevăzute de norma procesual penală-art.275 CPP. 

Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevăzute de art.109 CP nu depinde în mod obligatoriu de existenţa plînge-
rii părţii vătămate, aşa cum prezenţa acesteia este prescrisă în art. 276 CPP. 

Spre exemplu, care poate fi soluţia legală şi întemeiată în cazul săvîrşirii infracţiunii prevăzute de art.197 alin.(1) CP 
– distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor în proporţii mari unde urmărirea penală s-a început şi efectuat 
în lipsa plîngerii părţii vătămate ( deşi aceasta era obligatorie), cu trimiterea dosarului în instanţa de judecată, iar în faza 
cercetării judecătoreşti a cazului, partea vătămată şi inculpatul s-au împăcat, solicitînd încetarea procesului penal. 

Încetarea procesului penal în şedinţa de judecată se reglementează de art.332 CPP. 
Potrivit alin.(1) art. 332 CP, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute 

în art. 275 pct.5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), precum şi în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul penal, instanţa, prin 
sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. 

Conform art.285 alin.(2) pct.1) CPP, încetarea urmăririi penale are loc în cazul cînd se constată că plîngerea prealabilă a 
fost retrasă de către partea vătămată sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai 
în baza plîngerii prealabile sau legea penală permite împăcarea. Cu adevărat, în cauză trebie să se pronunţe o sentinţă de 
încetare a procedurii penale dar este important temeiul încetării – cel prevăzut de art. 285 ori de art.275 CPP. 
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Art.275 CPP prevede că urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi înce-
tată dacă lipseşte plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art.276 numai în baza plîngerii 
acesteia sau plîngerea prealabilă a fost retrasă.

Încetarea urmăririi penale pe motivul retragerii plîngerii nu poate avea loc fiindcă aceasta nu a fost depusă, astfel 
că temeiul sentinţei de încetare va fi nu cel prevăzut de art.285 alin.(2) pct.1) CPP (părţile sau împăcat fiindcă legea 
penală,art.109 CP, permite împăcarea), ci cel prevăzut de art. 275 pct. 6) CPP – lipseşte plîngerea părţii vătămate în cazul în 
care urmărirea penală putea fi începută, conform art 276, numai în baza acesteia. O atare sentinţă de încetare a procesului 
penal urma să se pronunţe indiferent de survenirea împăcării părţilor, avînd în vedere şi prevederile art.262 alin.(2) CPP, 
care stipulează că dacă, potrivit legii, pornirea urmăririi penale se poate face numai la plîngerea prealabilă ori cu acordul 
organului prevăzut de lege, urmărirea penală nu poate începe în lipsa acestora. 

Conform art.276 alin.(1) CPP plîngerea părţii vătămate este obligatorie pentru pornirea urmăririi penale în cazul in-
fracţiunii de furt al avutului proprietarului săvîrşit de minor, de soţ, rude,în paguba tutorelui, ori de persoana care locuieş-
te împreună cu victima sau este găzduită de aceasta. Prin “furt” trebuie de înţeles săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 
186 CP, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor ca proprietate personală a soţului (în cazul săvîrşirii de către celălat soţ), 
a rudelor (persoanele prevăzute de art.134 CP). 

În ce priveşte furtul săvîrşit în paguba tutorelui se are în vedere persoana numită în această calitate în modul pre-
văzut de art.142-143 din Codul familiei. Deşi normă procesual penală nu numeşte şi curatorul, ca o potenţială victimă a 
infracţiunii de furt considerăm că pocedura de pornire a urmăririi penale şi, după caz, a încetării acesteia, se răsfrînge şi în 
cazul furtului în paguba curatorului, fiindcă tutela şi curatela se instituie asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în 
scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor legitime. Tutela se instituie asupra 
copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani, care conform art.21 CP nu sînt subiecţi ai oricărei infracţiuni. La atingerea vîrstei 
de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, care acţionează pînă la atingerea minorului a vîrstei de 18 ani. 

Condiţii de realizare a ÎMPĂCĂRII.
 
Potrivit alin. (2) art. 109 CP împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale 

şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare. 
O primă condiţie pentru înlăturarea răspunderii penale în rezultatul împăcării este voinţa părţii vătămate şi a făptui-

torului (bănuitului, învinuitului ori inculpatului în dependenţă de faza procedurii penale).Iniţiativa poate interveni de la 
oricare din aceştea. 

Împăcarea părţilor constituie un act bilateral, implicînd, în mod necesar, acordul de voinţă al persoanei vătămate şi 
a inculpatului. În această privinţă, este de observat că împăcarea are caracter personal şi trebuie să fie definitivă, fiind 
necesar să conţină, în mod clar, acordul de voinţă al persoanelor care au hotărît să se împace

Evenimentul împăcării părţilor trebuie să aibă loc în faţa organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată. 
Acesta poate avea loc prin depunerea unor cereri de către fiecare dintre părţi, conform prevederilor art.344/1 alin.(1) 
CPP, ori prin declaraţii orale, consemnate într-un proces-verbal, întocmit de organul de urmărire penală, iar, după caz, în 
procesul-verbal al şedinţei de judecată. În acest ultim caz, declaraţiile cu privire la voinţa de-a se împăca, este rezonabil să 
fie, separat, semnate de către părţi. 

În practica judiciară s-a ridicat întrebarea dacă împăcarea părţilor poate avea loc în lipsa părţii vătămate. Dacă împă-
carea poate avea loc din consideraţiunea că este un drept al părţii vătămate, astfel că atunci cînd legea îi permite, părţii 
vătămate trebuie să i se asigure realizarea acestui drept. Însă, avînd în vedere că împăcarea este “PERSONALĂ” voinţa 
părţii vătămate trebuie să fie exprimată printr-o declaraţie (cerere), notarial autentificată. 

O altă întrebare, privitor la relizarea dreptului părţii vătămate la împăcare, este dacă aceasta poate fi relizată prin re-
prezentant (nu ne referim la reprezentantul legal). 

Conform alin.(2) art.79 CPP, în calitate de reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate, la procesul penal pot participa 
avocaţi şi alte persoane împuternicite cu asemenea atribuţii de către participantul la procesul respectiv, prin procură. 

Potrivit art.80 alin.(2) pct.2 reprezentantul victimei, părţii vătămate are dreptul în numele persoanei reprezentate, în 
modul prevăzut de prezentul cod, să încheie tranzacţii de împăcare cu bănuitul, învinuitul, inculpatul. 

Împuternicirile avocatului, inclusiv şi în cazul cînd reprezintă partea vătămată, se confirmă prin mandatul eliberat de 
biroul de avocaţi, în modul prevăzut de lege. Nu este îndeajuns inscripţia respectivă de pe versul mandatului, ca o împu-
ternicire a avocatului de-a se împăca, din numele părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul 

După cum legea specifică că împăcarea este personală, dreptul părţii vătămate la împăcare trebuie să fie confirmat 
prin procura întocmită şi legalizată conform legislaţiei civile. Deci, în lipsa părţii vătămate, avocatul, ca reprezentant al 
ei, trebuie să prezinte organului de urmărire penală ori unstanţei de judecată, nu numai mandatul dar şi procura privind 
împuternicirea acestuia de a efectua procedura împăcării. 

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de 
exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. (art.109 alin.(3) CP, art.276 alin.(6) CPP). 
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ÎMPĂCAREA în cazul participaţiei ori concursului de infracţiuni. 

Conform alin.(3) art.276 CPP dacă la comiterea unei infracţiuni au participat mai mulţi făptuitori, chiar dacă plîngerea 
prealabilă a fost depusă numai în privinţa unuia din ei, urmărirea penală se efectuează în privinţa tuturor făptuitorilor. 
Practica judiciară este neunitară la soluţionarea chestiunii de împăcare a părţilor într-o cauză penală cu mai mulţi infrac-
tori.

Avînd în vedere că împăcarea este un act juridic bilateral şi exprimă înţelegerea între făptuitor şi persoana vătămată, 
încetarea procedurii penale va avea loc nu în privinţa tuturor participanţilor ci numai pentru bănuitul, învinuitul, inculpa-
tul cu care partea vătămată s-a împăcat şi numai în cazul participaţiei simple ori complexe. 

Dacă legea stipulează că împăcarea este personală şi exprimă voinţa, în special a părţii vătămate, ar fi iraţional ca ulti-
ma să fie limitată în exercitarea acestui drept. 

Ca exemplu ar servi cazul săvîrşirii infracţiunii de două sau mai multe personae, una dintre care este un minor, sau în 
cazul săvîrşirii prin complicitate a infracţiunii prevăzute de art.186 alin.(2) CP. În acelaşi rînd, considerăm greşită practica 
în cazurile cînd se acceptă împăcarea părţilor asupra numai a unor epizoade de sustragere a bunurilor de către unul 
din făptuitori de la o concretă parte vătămată, pe cînd, conform legii, volumul învinuirii, formulate acestuia, nu permite 
împăcarea părţilor cu înlăturarea răspunderii penale, deoarece el este coparticipant la sustragerea bunurilor de la alţi 
proprietri (părţi vătămate) care nu au manifestat voinţa de a se împăca cu făptuitorul. 

În practică a apărut întrebarea cum să procedeze instanţa cînd mai multe părţi vătămate au solicitat admiterea proce-
durii de împăcare şi încetarea procedurii penale, ca exemplu fiind cazurile de sustragere a bunurilor proprietarilor. 

Potrivit art.109 alin.(1) CP împăcarea înlătură răspunderea penală numai în cazul săvîrşirii infracţionii uşoare ori mai 
puţin grave, iar în cazul minorilor şi pentru o infracţiune gravă. Astfel, dacă făptuitorul matur, prin mai multe fapte infrac-
ţionale, a săvîrşit infracţiunea care se califică ca una uşoară ori mai puţin gravă, o eventuală împăcare a părţilor, poate fi 
temei de înlăturare a răspunderii penale. În cazul cînd valoarea bunurilor sustrase sînt de proporţii mari, sau deosebit de 
mari faptele infracţionale cad sub categoria infracţiunilor grave sau deosebit de grave, pentru care, evident, împăcarea nu 
poate avea loc fiindcă contravine prevederilor legale. Nu poate influenţa faptul cînd la judecarea cauzei o parte vătămată 
ori toate părţile vătămate au declarat că se împacă cu inculpatul, deoarece infracţiunea săvărşită, de la bun început, nu 
se încadra în prevederile art. 109 alin.(1) CP. Nu poate fi modificată nici calificarea acţiunilor în baza altei norme penale pe 
motivul că o parte vătămată s-a împăcat cu inculpatul în privinţa epizodului respectiv. 

Este posibilă realizarea împăcării în cazul concursului real sau ideal de infracţiuni prevăzute expres de alin.(1) art.109 
CP ori art.276 alin.(1) CPP. 

Însă nu este posibilă împăcarea în cazul concursului ideal de infracţiuni dintre care una este prevăzută de normele 
vizate iar în privinţa alteia împăcarea nu poate avea loc, deoarece infracţiunile sau săvîrşit ca rezultat al unei singure ac-
ţiuni (inacţiuni). 

ÎMPĂCAREA în cazul modificării învinuirii.

Împăcarea produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de jude-
cată pentru deliberare. Formularea învinuirii în procesul urmăririi penale este prerogativa organului de urmărire penală 
şi a procurorului, astfel că în cazul cînd cauza s-a pornit în baza normei penale care nu cade sub prevederile art.109 alin.
(1) CP ori 276 alin.(1) CPP, ulterior, potrivit circumstanţelor constatate , învinuirea poate fi modificată şi, după caz, părţile 
se pot împăca. 

În temeiul alin.(2) art.325 CPP modificarea învinuirii în instanţa de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravea-
ză situaţia inculpatului şi nu se lezează dreptul lui la apărare. Modificarea învinuirii în sensul agravării situaţiei inculpatului 
se admite numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

Prin urmare, în faza cercetării judecătoreşti, la fel, în dependenţă de circumstanţele cauzei, procurorul este în drept să 
modifice învinuirea sub care a fost pus inculpatul, în baza uneia sau mai multor infracţiuni din cele prevăzute de art.109, 
art.276 CPP şi, în asest caz, părţile au dreptul să încheie tranzacţia de împăcare. 

Aceste două situaţii, privitor la împăcarea părţilor în rezultatul modificării învinuirii, ţin exclusiv de opinia părţii acuzării. 
În practică deseori partea apărării, cînd i-a cunoştinţă cu materialele urmăririi penale precum şi în dezbaterile judiciare, 
solicită modificarea învinuirii cu recalificarea acţiunilor învinuitului, inculpatului la un articol sau altul din cele prevăzute de 
art.109 alin.(1) CP ori art.276 alin.(1) CPP. Asupra cererulor respective procurorul, în temeiul art.295 CPP, se pronunţă, după 
cum rezultă din practică, de regulă, cu o ordonanţă de refuz în admiterea cererii (demersului) de modificare a învinuirii. 

Soluţiunarea acestor cereri, demersuri,de către prima instanţă, este reglamentată de prevederile art.383 alin.(1) CPP 
potrivit căruia dacă în cursul deliberării instanţa constată că o anumită circumstanţă necesită concretizare pentru justa 
soluţionare a cauzei, instanţa poate relua cercetarea judecătorească prin încheiere motivată. 

Reluînd cercetarea judecătorească instanţa urmează să pună în discuţia părţilor demersul părţii apărării privitor la 
recalificarea acţiunilor inculpatului, la o altă normă penală, din cele ce permit împăcarea părţilor, să verifice care este 
opinia părţii acuzării, în special a părţii vătămate aspra iniţiativei inculpatului de a se împăca cu acesta. În cazul că partea 
vătămată, personal, prin declaraţie, manifestă voinţa de încheiere a tranzacţiei de împăcare, instanţa de judecată le va 
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consemna în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Vom menţiona că aceste noi circumstanţe, apărute după reluarea 
cercetării judecătoreşti, nu înseamnă neapărat că instanţa va accepta procedura înpăcării părţilor cu adoptarea soluţiei 
de încetare a procedurii penale. Important este, dacă cu adevărat, circumstanţele stabilite sînt de natura de a da o altă 
calificare a faptelor, în sensul propus de partea apărării. 

Conform alin.(3) art.383 CPP după terminarea cercetării judecătoreşti suplimentare, instanţa va asculta din nou dez-
baterile judiciare şi ultimul cuvînt al inculpatului, va purcede la deliberare şi cu respectarea prevederilor legii privind 
adoptarea sentinţei, după caz, este în drept să se pronunţe cu o sentinţă de încetare a procesului penal fiindcă părţile 
s-au împăcat. 

Împăcarea în cazul cînd persoana juridică are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat. 

Conform art.520 CPP Capitolul VI urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de persoane 
juridice se efectuează potrivit procedurii obişnuite, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul capitol. 

Raportînd aceste stipulări cu cele prevăzute de art.64 alin.(2) pct.21) şi art.66 alin.(2) pct.29) CPP, potrivit cărora bă-
nuitul învinuitul, inculpatul are dreptul să se împace cu partea vătămată în condiţiile prevăzute de prezentul cod, rezultă 
concluzia că dreptul de împăcare îi aparţine şi persoanei juridice, fiindcă Capitolul VI al CPP nu prevede careva restricţii. 

Sintagma “în condiţiile prevăzute de prezentul cod” trebue de înţeles în sensul că împăcarea cu partea vătămată se 
poate realiza în cazul săvîrşirii de către persoana juridică a infracţiunilor prevăzute de art.276 alin.(1) CPP ( numai art.246/1 
CP) şi art.109 alin.(1) CP ( numai art. 185/1; art.185/2; şi art.185/3, deoarece în cazul săvîrşirii acestor infracţiuni de către 
persoana juridică poate avea loc împăcarea părţilor). 

Poate avea loc împăcarea părţilor şi în cazul cînd persoana juridică are calitatea de victimă ori parte vătămată. 

Acţiunea civilă în procesul penal în raport cu împăcarea părţilor. 

Potrivit art. 219 alin. (1) CPP acţiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice 
cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlo-
cit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea acesteia. 

Conform alin.(1) art.109 CP şi art. 276 alin.(1) CPP, actul de împăcare a părţilor înlătură răspunderea penală cu înce-
tarea urmăririi penale ,dacă a survenit în cadrul efectuaării urmăririi penale şi cu încetarea procesului penal- la faza de 
judecare a cazului penal, deci a avut loc stingerea acţiunii penale deoarece împăcarea nu mai poate fi revocată. Aceste 
norme nu prescriu soarta soluţionării acţiunii civile intentate în dosarul penal. 

Conform legislaţiei naţionale partea vătămată, care s-a constituit ca parte civilă, îşi păstreza dreptul de recuperare a 
prejudiciului cauzat nemijlocit de bănuit, învinuit, inculpat în cazul cînd nu a fost restituit pînă la momentul împăcării lor. 

Astfel conform art.225 alin. (4)CPP instanţa de judecată lasă acţiunea civilă fără soluţionare în procesul penal în cazul 
adoptării sentinţei de încetare a urmăririi penale,(procedurii penale), fapt ce nu împiedică persoana care a iniţiat acţiunea 
civilă de a o intenta în ordinea procedurii civile. Obligaţiile instanţei de judecată de a se expune asupra soartei acţiunii 
civile sînt prevăzute de art.391, 394 alin.(5), 396 CPP.

Perioada intervenirii faptului împăcării. 

Din lectura textelor art.109 CP şi 276 CPP observăm că într-un process penal, pornit în cazul săvîrşirii infracţiunilor 
prevăzute de aceste norme, perioada, pînă la care poate să intervină împăcarea părţilor, este diferită. 

Asfel, conform alin.(2) art.109 CP împăcarea produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la 
retragerea completului de judecată pentru deliberare. 

Conform alin.(5) art.276 CPP împăcarea produce efecte doar dacă intervine pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii 
judecătoreşti. 

Prin sintagma “pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti” legislatorul şi-a spus cu claritate voinţa pînă cănd 
poate interveni împăcarea părţilor în privinţa infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.276 CPP. 

În conformitate cu art.466 alin.(2) CPP hotărîrea primei instanţe rămîne definitivă: 
1) la data pronunţării, cînd hotărîrea nu este supusă apelului şi nici recursului; 
2) la data expirării termenului de apel: 
a) cînd nu s-a declarat apel în termen; 
b) cînd apelul declarat a fost retras înăuntrul termenului stabilit; 
3) la data retragerii apelului şi încetării procedurii de apel, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel; 
4) la data expirării termenului de recurs, în cazul hotărîrilor nesupuse apelului sau dacă apelul a fost respins: 
a) cînd nu s-a declarat recurs în termen; 
b) cînd recursul declarat a fost retras înăuntrul termenului stabilit; 
5) la data retragerii recursului declarat împotriva hotărîrilor menţionate la pct.4) şi încetării procedurii de recurs, dacă 

aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs; 
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6) la data pronunţării hotărîrii prin care s-a respins recursul declarat împotriva hotărîrilor menţionate la pct.4). 
Aşa dar, conform procedurii penale, împăcarea poate interveni, în cazul infracţiunilor prevăzute de art.276 alin.(1) CPP, 

oricînd în cursul procesului penal: la urmărirea penală, în instanţa de fond, de apel, de recurs- dacă pentru unele infracţi-
uni nu există cale apelului, dar numai pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii. 

Raportînd sensul sintagmei “ pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti” (art.276 CPP), cu cel al sintagmei 
“ pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare (art.109 CP),, vom menţiona că majoritatea infracţiunilor 
prevăzute de alin.(1) art.276 CPP, se cuprind şi de capitolele II-VI din Partea specială a Codului penal.

Această situaţie întîmpină dificultăţi pentru instanţele de judecată de toate nivelele, la aplicarea şi aprecierea mo-
mentului pînă la care poate să intervină împăcarea părţilor. Retragerea completului de judecată pentru deliberare are loc 
atunci cînd instanţa de fond se înlătură în deliberare pentru a pronunţa sentinţa, la fel şi atunci cînd instanţele de apel ori 
de recurs, se retrag în deliberare pentru pronunţarea deciziei aspra apelului, după caz aspra recursului declarat împotriva 
deciziei instanţei de apel. 

În practica judiciară sînt cazuri cînd prevederile procedurii de împăcare în privinţa infracţiunilor prevăzute de art.109 
alun.(1) CP se aplică la faza judecării apelului, dişi la urmărirea penală ori la judecarea cauzei de către instanţa de fond, 
chestiunea împăcrii nu s.a invocat de careva din părţi. Împăcarea părţilor, chestiune, care nu s-a discutat la fazele inferi-
oare a judecării cauzei, s-a acceptat la momentul judecării recursului ordinar, cu trimitere la prevederea art.427 alin.(1) 
pct.11) CPP ( Decizia Colegiului penal a Curţii Supreme de Justiţie nr.1ra-164/08 din 26.02.2008). 

Prin reglementarea în art.109 CP a momentului pînă cînd poate avea loc împăcarea părţilor, considerăm că legiuitorul 
a avut în vedere ca moment final, este atunci cînd cauza se judecă de către instanţa de fond, cînd completul s-a retras 
pentru deliberare cu adoptarea sentinţei respective. Acest înţeles al legii rezultă din consrtucţia şi plasamentul procedu-
rilor ce le parcurge cauza penală pusă pe rol. 

Conform Codului de procedură penală Titlului II, intitulat “JUDECATA”, cuprinde capitolele I-VI. 
Dintre acestea, Capitolul III reglementează judecarea cauzei penale în prima instanţă, procedură, care este descrisă în 

amănunte în patru secţiuni. Secţiunea a 4-a este dedicată anume unei faze speciale a procedurii de judecare- “Delibera-
rea şi adoptarea sentinţei”. 

Prin urmare, pînă la acest moment părţile se pot împăca în cazul infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.109 CP, cu 
excepţia celora prevăzute de alin.(1) art. 276 CPP. Imposibilitatea de-a admite împăcarea părţilor la următoarele căi a 
procesului penal, cai ordinare de atac – Apelul şi Recursul, rezultă din prevederile art.230 CPP, care stipulează în alin. (2) că 
în cazul în care pentru exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anumit termen, nerespectarea acestuia impune 
pierderea dreptului procesual şi nulitatea actului efectuat peste termen. 

Fazele următoare a judecării cauzei sînt căi de verificare a temeiniciei şi legalităţii hotărîrii judecătoreşti, inclusiv şi în 
partea aplicării procedurii împăcarii părţilor, potrivit legii materiale şi procesual penale.

Ca exemplu ar servi cazul cînd prima instanţă nu a admis împăcarea părţilor deşi legea permitea şi părţile au făcut 
declaraţiile respective privitor la împăcare, însă prima instanţă a omis să soluţineze această chestiune. Împăcarea este o 
problemă de drept, deci ţine de legalitatea sentinţei instanţei de fond, astfel că eroarea comisă, poate, la caz, fi examinată 
în ordinea căii de atac – apelul. Într-o eventuală situaţie, cînd nici instanţa de apel nu a soluţionat în mod legal această 
eroare de drept, comisă de instanţa de fond, numai atunci soluţiile, precum a instanţei de fond aşa şi a instanţei de apel, 
cad sub incidenţa prevederii art.427 alin.(1) pct.11) CPP – temei de declarare a recursului ordinar. 

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie

Recomandarea nr. 57
Cu privire la examinarea cauzei contravenţionale în cazul existenţei corpurilor delicte

În practica judiciară a apărut întrebarea privind modalitatea de examinare a contravenţiilor de către agentul consta-
tator, în cazul existenţei corpurilor delicte.

Întru asigurarea practicii uniforme privind soluţionarea cauzei contravenţionale de către agentul constatator, în cazul 
existenţei corpurilor delicte, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie explică următoarele.

Prevederile art. 431 alin. (4) Cod contravenţional stabilesc că, la judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte 
asupra corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 106 din Codul penal şi ale art. 162 din Codul de procedură penală, care 
se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

Din economia art. 431 alin.(4) Cod contravenţional desprindem că în cazuri cînd la procesul-verbal cu privire la con-
travenţie sunt anexate şi individualizate, corpurile delicte, în conformitate cu prevederile art.443 alin. (4) Cod contraven-
ţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională este instanţa de judecată, cu excepţia cazurilor 
prevăzute în art.431 alin. (41) Cod contravenţional.

Judecînd cauza contravenţională în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua, instanţa de judecată, 
adoptînd soluţia asupra cauzei contravenţionale, se va pronunţa şi asupra corpurilor delicte, conducîndu-se de prevede-
rile art. 462 alin. (6) lit. a) Cod contravenţional.

În practică judiciară apar situaţii cînd agentul constatator, în cazul existenţei corpurilor delicte, nu expediază cauza 
contravenţională pentru judecare în instanţa de judecată, dar adoptă hotărîrea prin care soluţionează cauza contraven-
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ţională prin aplicarea sancţiunii sau încetarea procedurii contravenţionale, după aceasta sesizează instanţa de judecată, 
solicitînd rezolvarea chestiunilor cu privire la corpurile delicte anexate la cauza contravenţională.

Totodată, legislatorul nu a reglementat expres situaţia în care agentul constatator, fiind competent să examineze 
cauza în conformitate cu prevederile capitolului III al cărţii a doua a Codului contravenţional, nu a ţinut cont de faptul 
existenţei corpurilor delicte şi a soluţionat cauza contravenţională, prin adoptarea hotărîrii, fără a se pronunţa asupra 
corpurilor delicte.

Din prevederile art. 431 alin.(4) Cod contravenţional raportate la prevederile stipulate în art. 106 din Codul penal şi 
cele ale art. 162 din Codul de procedură penală, reiese că chestiunile cu privire la corpurile delicte se hotărăsc numai în 
cadrul soluţionării cauzei contravenţionale în fond de către autorităţile respective.

Din cele relatate, constatăm că nu poate fi soluţionată chestiunea cu privire la corpurile delicte separat de hotărîrea 
prin care s-a soluţionat cauza contravenţională de către autoritatea respectivă.

În cazul existenţei corpurilor delicte, agentul constatator urmează să expedieze cauza contravenţională pentru jude-
care în instanţa de judecată, însă, în cazul în care agentul constatator îşi asumă obligaţia de a examina cauza contraven-
ţională în fond, el este obligat să se pronunţa şi asupra corpurilor delicte.

Dacă agentul constatator, examinînd în fond cauza contravenţională, nu se pronunţă asupra probelor delicte şi sesi-
zează instanţa de judecată pentru rezolvarea chestiunilor cu privire la corpurile delicte, instanţa, printr-o încheiere mo-
tivată, restituie cauza contravenţională, fără examinare, agentului constatator, care urmează să se pronunţe şi asupra 
corpurilor delicte.

Recomandarea nr. 58 
cu privire la modul de aplicare a unor prevederi legale la soluţionarea pricinilor  

ce ţin de desfăşurarea procesului de insolvabilitate 

În scopul unificării practicii judiciare de examinare a pricinilor civile ce ţin de desfăşurarea procesului de insolvabili-
tate, şi anume în ceea ce priveşte condiţiile de răspundere subsidiară aasociatului (fondatorului) în cadrul procesului de 
insolvabilitate, Curtea Supremă de Justiţie recomandă următoarele. 

Conform art.68 alin.(2) Cod civil, fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligaţiile persoanei 
juridice, iar persoana juridică nu răspunde pentru obligaţiile fondatorului (membrului), cu excepţiile stabilite de lege sau 
de actul de constituire. 

Potrivit art.45 alin.(2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135 din 14.06.2007, în afară de obligaţiile 
enumerate în alin. (1) al acestui articol, asociatul are şi alte obligaţii stabilite de lege şi de actul de constituire. Este de 
observat că aceste texte de lege impune drept condiţii de răspundere a asociatului (fondatorului) cazurile stabilite de 
lege sau de actul de constituire. 

La judecarea cauzelor ce ţin de intentarea procesului de insolvabilitate, legea care stabileşte obligaţiile asociatului 
(fondatorului) este Legea insolvabilităţii, care conform art. 1 alin. (2) dinaceastă lege, este aplicabilă persoanelor juridice, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de pa-
tentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomercia-
le, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit. 

Conform art.15 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) 
lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor 
ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară 
solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor. 

Articolul 248 alin.(1) şi alin.(4)din legea menţionatăprevede că, dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane 
cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichida-
torului, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii 
organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea 
prin una dintre următoarele acţiuni: 

a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; 
b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului; 
c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului; 
d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate; 
e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor 

contabile, a documentelor de constituire şi a ştampilei;
f ) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; 
g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori; 
h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14; 
i) comiterea altor acţiuni care au adus daune proprietăţii debitorului. 
În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor indicate este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să 

fie actuală sau anterioară perioadei în care şi-au exercitat mandatul ori au deţinut poziţia ce ar fi putut cauza insolvabilita-
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tea debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, 
s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insol-
vabilitatea şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii. 

Aşadar, din analiza prevederilor art.15 şi 248 din Legea insolvabilităţii reiese că, în dependenţă de motivele apariţiei 
stării de insolvabilitate a debitorului, fondatorul (asociatul) va purta răspundere subsidiară solidară faţă de creditori sau la 
cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile 
debitorului insolvabil să fie suportate de asociat (fondator). 

Cît priveşte prevederile art. 9 alin. (3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată care stabilesc căasociaţii 
nu răspund pentru obligaţiile societăţii, se menţionează că,raportînd prevederile date la prevederile art. 68 alin. (2) Cod 
civil, art.45 alin.(2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, se deduce că,condiţiile de răspundere subsidiară 
aasociatului (fondatorului) în cadrul procesului de insolvabilitate reglementate prin Legea insolvabilităţii se încadrează 
în rigorile „cazurile stabilite de lege sau de actul de constituire”, adică prevederile ambelor legise completează una 
pe alta şi nicidecum nu se contrazic. 

Conform art. 247 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, în sensul acestei legi, membri ai organelor de conducere ale de-
bitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii 
individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, 
membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii.

Referitor la norma citată se reţine că aceasta,după caracterul conduitei prescrise,este o normă dispozitivă permisivă 
şi nu imperativă, carenici nu interzicesăvîrşirea unui act şi nici nu impune o acţiune, ci stabileşte doar o anumităconduită 
subiectelor de drept vizate. 

Cu alte cuvinte, este o normă de complinire a conţinutului art. 248 din legea enunţată în ceea ce priveşte noţiunea 
„membrii organelor lui de conducere” şi nu se referă la răspunderea subsidiară aasociatului (fondatorului) în cadrul pro-
cesului de insolvabilitate, aceasta fiindprevăzutăexpres de art. 15 şi art. 248 prin sintagma „precum şi de orice altă per-
soană” din legea dată.

Recomandarea nr. 59 
cu privire la reprezentarea, în procesul civil, de către avocaţii stagiari 

Deoarece practica judiciară atestă dificultăţi la aplicarea art. 75 CPC, în ceea ce priveşte împuternicirile avocaţilor 
stagiari în sens că: „dacă avocatul stagiar, căruia i-a expirat termenul de efectuare a stagiului, însă nu a obţinut licenţa de 
avocat, dar la dosar există mandatul de avocat stagiar cu împuterniciri pînă la finalizarea dosarului, este în drept sau nu 
să finalizeze, să apere drepturile şi interesele justiţiabililor în judecată”, Curtea Supremă de Justiţie reţine următoarele. 

Genurile de asistenţă juridică calificată pe care urmează să le acorde avocaţii persoanelor fizice şi juridice sunt enume-
rate în art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002. 

Alineatul (2) al acestui articol stabileşte că acordarea asistenţei juridice calificate prevăzute la alin.(1) lit. c) şi e) de către 
o persoană fizică sau juridică care nu are calitatea de avocat se pedepseşte, dacă legea nu prevede altfel. 

Totodată, reglementările Legii cu privire la avocatură conţin şi noţiunea de avocat stagiar, care potrivit art. 15, poate 
fi cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, care are capacitate deplină de exerciţiu şi o reputaţie ireproşabilă, 
care a promovat examenul de admitere la stagiu şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului 
profesional. 

Încheierea contractului de efectuare a stagiului profesional este obligatorie. Astfel, dacă contractul este încheiat, sub 
condiţie, înainte de adoptarea hotărîrii Comisiei de licenţiere, stagiul urmează să curgă din momentul adoptării hotărîrii. 
În cazul în care contractul este încheiat după adoptarea hotărîrii, stagiul urmează să curgă din momentul încheierii con-
tractului. 

Conform art. 23 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, după susţinerea examenului de admitere la stagiul profesio-
nal, candidatul obţine calitatea de avocat stagiar şi i se eliberează legitimaţia de avocat stagiar. 

În sensul art. 75 CPC, în procesul civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat sta-
giar, iar procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care acţio-
nează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi 
de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice, de către avocaţi sau avocaţi stagiari. 

Conform art.15 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură şi art. 17 din Statutul profesiei de avocat, avocatul stagiar 
poate acorda, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice, 
cu excepţia asistenţei pe cauzele penale şi contravenţionale.

Din prevederile art. 15 alin. (6) lit. c) coroborate cu cele ale art. 60 alin. (1) din Legea cu privire la avocatură, rezultă că 
avocatul stagiar este obligat că acorde asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în 
formă scrisă şi validat de avocatul îndrumător. 

Articolul 6 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, pe lîngă faptul că contractul de asistenţă juridică se încheie în 
formă scrisă, mai stabileşte că, contractul trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege prin care acesta 
dobîndeşte putere juridică şi este înregistrat la cabinetul avocatului sau la biroul asociat de avocaţi, iar alin. (5) al acestui 
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articol indică faptul că părţile pot modifica contractul de asistenţă juridică, cu respectarea dispoziţiilor legale, a Statutului 
profesiei de avocat şi, după caz, a condiţiilor prevăzute în contract. În acest caz, contractul de asistenţă juridică prevede 
în mod expres limita împuternicirilor pe care clientul le conferă avocatului. 

Totodată, contractul de asistenţă juridică trebuie să conţină, în mod obligatoriu, cerinţele indicate în art. 6 alin. (2) din 
acest statut, care constituie clauze esenţiale ale contractului de asistenţă juridică. Or, conform art. 679 alin. (1) şi (2) Cod 
civil, contractul se consideră încheiat dacă părţile au ajuns la un acord privind toate clauzele lui esenţiale. Sînt esenţiale 
clauzele care sînt stabilite ca atare prin lege, care reies din natura contractului sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi, 
trebuie realizat un acord. 

Potrivit art. 60 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură, art. 80 alin. (7) CPC, împuternicirile avocatului şi ale avocatului 
stagiar se confirmă prin mandat. Formularul mandatului este un document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi mo-
dul de utilizare a mandatului se aprobă de către Guvern. 

Elementele obligatorii ale formularului mandatului avocatului stagiar sînt prevăzute în pct. 7 din Hotărîrea Guvernului 
cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar nr. 158 din 
28.02.2013. 

Stagiul profesional se desfăşoară, după cum s-a mai spus, în baza contractului încheiat între avocatul stagiar şi avoca-
tul îndrumător, înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

Pct. 3.2 din Contractul-tip privind efectuarea stagiului profesional în avocatură prevede că, efectuarea stagiului nu 
garantează obţinerea licenţei. 

Ghidul avocatului stagiar stipulează că, după finalizarea stagiului profesional şi pînă la organizarea examenului de 
calificare, candidatul nu poate să desfăşoare activităţi care ar fi incompatibile cu profesia de avocat, deoarece acesta 
îşi pierde statutul de avocat stagiar şi încă nu a dobîndit statutul de avocat licenţiat.

În această ordine de idei, avocatul stagiar care după finalizarea stagiului profesional şi-a pierdut statutul de avocat stagiar 
şi nu a dobîndit statutul de avocat licenţiat, nu mai este în drept să reprezinte interesele clientului în procesul civil, chiar dacă 
la dosar există mandatul de avocat stagiar cu împuterniciri pînă la finalizarea dosarului, deoarece reprezentarea în procesul 
civil de către persoanele care nu deţin calitatea de avocat sau avocat stagiar contravine dispoziţiilor art. 75 CPC, care prevăd 
expres cine poate fi reprezentant în procesul civil şi, totodată, art. 8 alin. (2), art.15 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură. 

În susţinerea celor menţionate se mai invocă şi prevederile art. 19 alin. (1) din Legea cu privire la avocatură, prin care 
legiuitorul a stabilit expres că, durata stagiului de pregătire profesională este de 18 luni, persoana avînd, în acest timp, 
calitatea de avocat stagiar, iar pct. 7 lit. g) din Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea formularului şi modului de uti-
lizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar nr. 158 din 28.02.2013 prevede că, formularul mandatului avocatului 
stagiar trebuie să conţină menţiuni despre numărul contractului de efectuare a stagiului profesional şi data încheierii. 

Realmente, menţiunea în contractul de asistenţă juridică sau pe mandatul avocatului stagiar despre acordarea îm-
puternicirilor pînă la finalizarea dosarului contravine prevederilor legale menţionate. Astfel, după finalizarea stagiului 
profesional cu durata de 18 luni, persoana, care a pierdut statutul de avocat stagiar şi nu a dobîndit cel de avocat licenţiat, 
nu mai este în drept să acorde asistenţă juridică părţilor sau altor participanţi la proces.

Recomandarea nr. 60 
Cu privire la restituirea averii confiscate victimelor supuse represiunilor politice 

Noţiunea de represiune politică este definită prin art.1 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 
nr.1225 din 08.12.1992 cu modificările şi completările ulterioare: 

Represiune politică se consideră curmarea de vieţi omeneşti, măsurile de constrîngere întreprinse de către stat faţă 
de cetăţeni din motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de privaţiune de libertate, deportare, exilare, 
trimitere la muncă silnică în condiţii de limitare a libertăţii, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare 
forţată în instituţii de psihiatrie, sub altă formă de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor declarate periculoase 
din punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, realizate în baza deciziilor organelor de stat administra-
tive, judiciare şi extrajudiciare. 

Articolul 2 din legea menţionatăinclude noţiunea de victime ale represiunilor politice. 
Victime ale represiunilor politice se consideră: persoanele care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice 

arătate în articolul 1; persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune politică, dar care au reuşit să evite 
represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii; membrii familiei persoanelor supuse represiunilor, 
inclusiv copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, persoanele care au fost impuse sau nevoite 
să-şi urmeze părinţii, rudele, tutorii în exil ori la locul de deţinere specială, sau rămase fără îngrijirea acestora, precum şi 
copiii persoanelor executate în urma represiunilor politice. 

Potrivit dispoziţiilor art.121,introdus prin Legea nr.186-XVI din 29.06.2006, în vigoare 01.01.2007 şi completat prin Le-
gea nr.173 din 11.07.2012, în vigoare 28.09.2012, cererile de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora prin 
achitarea de compensaţii sînt examinate de comisiile speciale create de autorităţile administraţiei publice locale a raioanelor, 
municipiilor Chişinău şi Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în al căror teritoriu persoanele reabilitate au domiciliat 
la momentul reprimării. 
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Cererea de restituire a bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesie ori de recuperare a 
valorii acestora se înaintează în decurs de 3 ani de la data înştiinţării persoanei supuse represiunilor despre reabilitarea 
acesteia şi se examinează în termen de pînă la 6 luni din ziua depunerii. 

Comisia identifică bunurile ce urmează a fi restituite şi determină valoarea acestora în baza documentelor ce atestă confis-
carea, naţionalizarea bunurilor sau scoaterea lor în orice alt mod din posesie, documente eliberate de arhive şi de alte instituţii 
abilitate, ori în baza altor probe legale. 

Decizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor poate fi contestată 
în instanţa judecătorească. 

Litigiile ce ţin de restituirea bunurilor, apărute între persoanele reabilitate sau moştenitorii acestora, pe de o parte, şi 
persoanele juridice cu orice formă de proprietate sau persoane fizice, pe de altă parte, se soluţionează pe cale judiciară. 

Articolul II alin.(1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea 
victimelor represiunilor politice nr.186-XVI din 29.06.2006, prevede că, cetăţenii Republicii Moldova supuşi represiunilor 
politice şi ulterior reabilitaţi, în privinţa cărora, la data intrării în vigoare a prezentei legi, a expirat termenul de prescripţie 
pentru depunerea cererii de restituire a bunurilor de care au fost deposedaţi, se pot adresa comisiilor speciale cu cere-
rile respective în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Sub incidenţa prezentei legi nu cad persoanele supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate care au fost 
despăgubite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi. Este important că acest text impune drept condiţie ca 
persoana să fie despăgubită pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Din norma de drept citată, rezultă că cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa comisiilor speciale cu cereri de resti-
tuire a bunurilor de care au fost deposedaţi în termen de un an de la data intrării în vigoare a acestei legi. 

Or, în cazul în careexistă o decizie a comisiei speciale cu privire la faptul că persoana a fost despăgubită, iar pe 
parcursul examinării cauzei nu au fost prezentate probe pertinente că decizia comisiei privind restituirea bunuri-
lor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilora fost executată,prevederile art.II alin.(2) din Legea 
nr.186-XVI din 29.06.2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilita-
rea victimelor represiunilor politice nu sunt aplicabile.

Concluzia dată rezultă şi din conţinutul punctului 5 al Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.16 din 12.06.2007, în care se 
menţionează că dispoziţiile art.II alineatul doi din Legea nr.186-XVI nu limitează dreptul persoanelor supuse represiunilor 
politice la despăgubire, ci dau expresie principiului, potrivit căruia nimeni nu poate cere de două ori repararea acelu-
iaşi prejudiciu, aplicîndu-se faţă de persoanele care au primit despăgubiri în volum deplin, conform legislaţiei în 
vigoare la momentul apariţiei dreptului. Cetăţenii care nu au fost despăgubiţi integral în baza legii vechi pot cere 
repararea prejudiciilor în partea în care consideră că sunt îndreptăţiţi. 

Respectiv, atîta timp, cîtdecizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achi-
tarea compensaţiilor nu a fost executată sau în cazul în care cetăţenii nu au fost despăgubiţi integral în baza legii 
vechi,ultimii pot cere restituirea bunurilor confiscate sau recuperarea valorii acestora. 

Totodată, se specifică faptul că decizia comisiei speciale privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau 
achitarea compensaţiiloremisă pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.186 din 29 iunie 2006 nu poartă caracter de document 
executoriu conform prevederilor Codului de executare, din care motive nu poate fi aplicat termenul de prescripţie extinctivă 
pentru executarea acesteia.

Recomandarea nr. 61
Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei penale în cauzele de corupţie

Centrul Național Anticorupție, cu suportul Curții Supreme de Justiție şi împreună cu experții Proiectului MIAPAC şi 
Misiunii EUHLPAM, a efectuat un studiu cu privire la practica judecării cauzelor referitor la infracţiunile de corupţie, exa-
minate în perioada 01.01.2010 – 30.06.2012.

Studiul relevă că dosarele penale de corupție puse pe rolul instanțelor de judecată, conform datelor din rechizitoriu, sunt 
cele de trafic de influență (49%), abuz de putere sau abuz de serviciu (17%), corupere pasivă şi primirea unei remunerații 
ilicite de către un funcționar public (16%). Mai puţine sunt cazurile formelor de corupere activă şi dare de mită (4,5%).

S-a constatat că, instanțele de fond au pronunțat sentinţe de condamnare în 60% din cazuri, de încetare a procesului 
penal – în 31% de cazuri şi de achitare în 9% de cazuri.

Pronunţând sentinţele de condamnare instanţele de judecată:
- în fiecare al treilea caz examinat (27-29%) au dispus liberarea de răspundere penală şi atragerea la răspundere 

contravențională în conformitate cu prevederile art. 55 Cod penal;
- în patru din cinci cazuri de corupție (81%), cauzele au fost examinate în procedura privind acordul de recunoaştere 

a vinovăției, reglementată de prevederile art. 504-509 CPP.
În fiecare al treilea caz (26-27%), instanțele, conducându-se de prevederile art. 79 Cod penal, au aplicat pedepse mai 

blânde, adică sub limita prevăzută de lege sau nu au aplicat pedepsele complementare obligatorii (de ex. privarea de 
dreptul de a ocupa o anumită funcție pe un termen de până la 5 ani).

În fiecare al treilea caz (33-29%), instanțele au dispus suspendarea executării pedepsei în conformitate cu prevederile 
art. 90 Cod penal.
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Studiul practicii judiciare demonstrează că, pe cauzele de corupţie, uneori instanţele interpretează în mod greşit şi 
neuniform normele de drept penal ce ţin de individualizarea pedepsei, ca consecinţă fiind stabilite pedepse nejustificate 
în raport cu efectele corupţiei.

În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a principiului individualizării pedepsei în cauzele de 
corupţie, Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie, recomandă instanţelor de judecată să ţină cont de următoarele explicaţii:

1. În conformitate cu art.75 CP, individualizarea judiciară a pedepsei este realizată de către instanţa de judecată şi 
constă în stabilirea şi aplicarea pedepsei prevăzute de sancţiune, pentru infracţiunea săvârşită, în funcţie de gravitatea 
infracţiunii săvârşite, de personalitatea infractorului, de împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea.

În cazul infracţiunilor de corupţie noţiunea „gravitatea infracţiunii săvârşite” trebuie de înţeles în sensul că aceste infracţi-
uni, comparativ cu alte categorii de infracţiuni, prezintă un pericol deosebit de grav pentru societate, deoarece se manifestă 
în structurile autorităţilor statului, a puterii sau serviciilor publice, care discreditează şi compromit activitatea acestora.

Ţine de menţionat că, pedepsele stabilite de instanţa de judecată trebuie să fie nu numai legale, în sensul de respec-
tare a cadrului legal de individualizare judiciară, dar în acelaşi timp, trebuie să fie şi juste, adică să se respecte criteriul pro-
porţionalităţii, care presupune stabilirea cuantumului pedepsei în funcţie de gravitatea infracţiunii şi vinovăţia autorului. 
În acelaşi timp, trebuie să fie respectată prevederea art.61 CP, conform cărui, pedeapsa care se aplică urmează îşi atingă 
scopul de restabilire a echităţii sociale şi prevenire a săvârşirii noilor infracţiuni de către alte persoane.

Practica aplicării măsurilor de pedeapsă, evidenţiată în Studiu, demonstrează că instanţele de judecată nu asigură 
exercitarea scopului pedepsei, având în vedere amploarea pe care a luat-o această categorie de infracţiuni.

2. Astfel, condamnând persoanele pentru infracţiunile de corupţie, instanţele trebuie să asigure aplicarea pedepsei 
prevăzute expres de sancţiune, inclusiv cu aplicarea pedepselor complementare care sunt obligatorii.

Acelaşi principiu urmează să fie aplicat la stabilirea pedepsei şi atunci când cauzele de corupţie se examinează în pro-
cedurile speciale - acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 509 CPP) sau recunoaşterea faptelor comise (art. 364 1CPP).

3. Conform Studiului, în 26-27% din cauzele penale, instanţele de judecată în baza art. 79 CP, au stabilit pedepse mai jos 
de limita minimă prevăzută de sancţiunea normei penale respective ori au aplicat o altă categorie de pedeapsă mai blîndă.

Potrivit criteriilor de individualizare a pedepsei, la general, nu se exclude aplicarea art. 79 CP şi în cazul săvîrşirii infrac-
ţiunilor din domeniul corupţiei. Însă, este necesar de reţinut că potrivit alin. (1) al art. 79 CP, instanţa de judecată poate 
aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau o pedeapsă mai blîn-
dă de altă categorie, numai atunci cînd în cauză s-au constatat circumstanţe excepţionale. Vom menţiona că aplicarea art. 
79 CP, nu este obligatorie chiar şi dacă aceste circumstanţe excepţionale au fost stabilite.

Ca excepţionale nu pot fi considerate una sau mai multe circumstanţe atenuante prevăzute de art. 76 CP. În sensul art. 
79 CP se înţelege că în cauză trebuie să existe, împrejurările în care s-a derulat fapta infracţională, sau în datele privind 
personalitatea infractorului, aşa circumstanţe, împrejurări, particularităţi, situaţii sau stări de lucruri, care constituie ex-
cepţie sau se consideră ieşite din comun.

Împrejurările obişnuite sînt cele care predomină şi caracterizează majoritatea cetăţenilor şi nu pot fi considerate ex-
cepţionale.

Persoanele care comit infracţiuni de corupţie au calitatea de subiect special şi sunt persoane supuse unei responsa-
bilităţi deosebite faţă de alţi infractori, astfel că şi aprecierea cărorva circumstanţe, ca excepţionale, obligă instanţele de 
judecată să manifeste o deosebită atenţie.

Astfel, în cauzele de corupţie, aplicarea unei pedepse mai blânde decât ce-a prevăzută de sancţiune în baza art.79 CP, 
poate avea loc doar ca o excepţie.

Conform art.76 CP, raportat la art.78 alin.(1) CP, prezenţa circumstanţelor atenuante oferă dreptul de a redoza pedeap-
sa principală, începând reducerea de la maximul sancţiunii. Circumstanţele atenuante, odată constate în cauză şi puse la 
baza stabilirii pedepsei principale, nu mai pot fi invocate ca motivare de aplicare a prevederilor art.90 CP – suspendarea 
executării condiţionate a pedepsei aplicate.

Dacă sancţiunea normei penale prevede obligatoriu ca pedeapsă complementară privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, instanţele de judecată nu sunt în drept de a o înlătura cu trimitere 
la art. 78 alin.(2) ori art. 79 CP, fiindcă aceasta, ar încălca prevederile art. 61 alin.(2) CP, care stipulează că „pedeapsa are 
drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atît 
din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane.”

Infractorul care a utilizat statutul funcţiei, drepturile şi avantajele pe care le acordă aceasta pentru facilitarea infrac-
ţiunii de corupţie trebuie să fie privat de dreptul de a ocupa această funcţie, or, anume astfel va fi atins scopul pedepsei 
penale aplicate faţă de condamnat.

4. Conform art. 55 CP, liberarea de răspundere penală, cu tragerea la răspundere contravenţională, poate avea loc în 
privinţa persoanei care a săvîrşit pentru prima dată o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă în cazurile în care şi-a re-
cunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă 
răspunderii penale.

Instanţele de judecată trebuie să ţină samă că infracţiunile de corupere pasivă şi corupere activă, în raport cu pre-
vederile art.16 CP, se clasifică ca infracţiuni grave ori deosebit de grave. În cazurile săvârşirii acestora, a infracţiunilor de 
corupţie în sectorul privat, a traficului de influenţă, se cauzează daune intereselor publice, afectează imaginea instituţiilor 
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În perioada 4 octombrie – 5 noiembrie 2013, am avut 
deosebita ocazie să particip la un stagiu profesional în 
cadrul Baroului Statului New Mexico („SBNM”). 

Sediul SBNM este situat în oraşul Albuquerque şi are 
peste 9000 de jurişti calificaţi în profesie. Numărul celor 
care practică şi sunt incluşi în lista juriştilor activi este de 
peste 6000. Statul New Mexico are o populaţie de apro-
ximativ 2 milioane. 

În statul New Mexico există doar o facultate de drept, 
în cadrul Universităţii de Stat din New Mexico. Pentru a 
deveni student la această facultate candidaţii urmează să 
posede studii superioare într-un alt domeniu. 

În New Mexico, ca şi în alte state din SUA, funcţionea-
ză un sistem unic de accedere în profesia juridică. Acesta 
presupune că absolvenţii şcolii de drept, pentru a obţine 
statutul de „lawyer” (jurişti calificaţi în profesie), urmează 
să susţină examenul de calificare – „Bar Exam”. Examenul 
de calificare include 2 etape, un test şi o lucrare scrisă. Tot-
odată, comisia de examinare, care este formată pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie a statului New Mexico, urmea-
ză să verifice şi alte condiţii (spre exemplu, reputaţia can-

ExTINDEREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT  
CU bAROUL STATULUI NEw MExICO

Vladimir PALAMARCIUC,
preşedintele Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova,
asociat la Biroul de Avocaţi „Ţurcan Cazac”

didatului), după care emite decizia de admitere în profesie. 
Regulile profesiei nu stabilesc necesitatea de a des-

făşura stagiu profesional pentru accedere în profesie. 
Totuşi, după obţinerea licenţei, tinerii avocaţi, pe lângă 
activitatea lor profesională, au obligaţia de a coopera pe 
parcursul unui an cu un avocat cu experienţă („Mentor-
ship Program”). 

După susţinerea examenului de calificare, persoanele 
pot să practice dreptul fie individual, fie să se asocieze în 
cadrul birourilor asociate de avocaţi. Totodată, cei care au 
trecut de examenul de calificare au dreptul de a candida 
la funcţia de judecător, să activeze în calitate de apărător 
garantat de stat („Public Defender / Defense Attorney” 
– instituţie similară cu avocatul care prestează asistenţă 
juridică garantată de stat în Republica Moldova) sau să re-
prezinte statul în procese judiciare în calitate de funcţio-
nar la „District Attorney Office” (funcţie care poate fi com-
parată cu instituţia procurorului în Republica Moldova). 

SBNM are o structură organizatorică foarte complexă, 
care include organele de conducere care au întâlniri ordi-
nare o dată în trimestru (Consiliul de Administrare şi Pre-

statale şi a întregii societăţi, daune nemateriale, care indiferent că persoana vinovată a fost condamnată, nu pot fi consi-
derate ca total reparate. Totodată, instanţele de judecată vor reţine că sintagma “a reparat prejudicial cauzat” are în vedere 
prejudicial material.

Din motivele indicate mai sus, în cauzele de corupţie nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 55 CP, care prevăd că răspun-
derea penală pentru infracţiunea săvârşită poate fi înlocuită cu o altă formă de răspundere, extrapenală, care atrage 
încetarea procesului penal cu aplicarea unei sancţiuni cu caracter contravenţional.

5. Cînd cauzele de corupţie se examinează în procedurile speciale prevăzute în cazul acordului de recunoaştere a vino-
văţiei (art. 509 CPP) sau recunoaşterea faptei săvârşite (art. 3641CPP), faptul recunoaşterii vinovăţiei, care atrage incidenţa 
procedurii simplificate, nu poate fi valorificat ca o circumstanţă atenuantă judiciară prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. f ) CP, 
deoarece ar însemna că aceleiaşi situaţii de drept i se va acorde o dublă valenţă juridică.

6. Instanţele, judecând cauzele de corupţie, la individualizarea pedepsei, incorect, conducându-se de prevederile art. 
76 alin. (2) CP, indică ca circumstanţă atenuantă lipsa antecedentelor penale la persoanele cu funcţii de răspundere sau la 
persoanele publice. Or, legislaţia în vigoare, ce reglementează statutul diferitor persoane publice, prevede drept condiţie 
pentru numirea, alegerea acestora în funcţie lipsa antecedentelor penale. Deci, lipsa antecedentelor penale nu poate fi 
considerată ca o circumstanţă atenuantă sau ca indice pozitiv ce caracterizează persoana.

Datele Studiului arată că instanțele de judecată, la individualizarea pedepsei, au apreciat ca circumstanţe atenuante 
faptul că inculpatul, persoana publică, nu stă la evidenţă la narcolog ori psihiatru. Asemenea împrejurări nu pot fi consi-
derate ca circumstanţe atenuante din motiv că, în principiu, nu pot fi caracteristici persoanei publice.

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie
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şedintele), 12 comitete care se preocupă de abordarea şi 
promovarea aspectelor de administrare a justiţiei şi profe-
siei juridice (de ex., Comitetul pentru metode alternative 
de soluţionare a litigiilor; Comitetul pentru răspunderea 
şi asigurarea profesională a avocaţilor etc.), 20 de secţii 
care abordează probleme de drept material şi procedural 
(de ex., Secţia pentru dreptul familiei; Secţia pentru drep-
tul proprietăţii intelectuale; Secţia pentru insolvabilitate 
etc.), 3 diviziuni (Diviziunea Avocaţilor Seniori, Diviziunea 
Avocaţilor Tineri, Diviziunea Para-juriştilor). 

Calitatea de membru în Diviziunea Avocaţilor Tineri 
este obligatorie pentru cei care nu au atins vârsta de 40 
ani sau cu activitatea profesională de până la 5 ani. Di-
viziunea Tinerilor Avocaţi este reprezentată în organele 
de conducere a baroului şi se implică activ în activităţile 
curente de dezvoltare a profesiei juridice şi acordare a 
asistenţei juridice populaţiei. 

Toată activitatea curentă a SBNM este efectuată de 
către aparatul său administrativ, care include Directorul 
Executiv, Consultantul General al baroului şi alt personal 
de conducere şi auxiliar în număr de, aproximativ, 30 de 
persoane. Aparatul administrativ are un rol foarte impor-
tant şi contribuie la asigurarea necesităţilor curente a 
membrilor profesiei. Ca o concluzie comparativă, apara-
tul administrativ poate fi echivalat cu instituţia secretaru-
lui general reglementată de legislaţia ţării noastre. 

Reprezentanţii SBNM şi, în special, îndrumătorul sta-
giului meu, Richard Spinello – Consultantul General al 
SBNM –, au fost foarte receptivi în furnizarea de infor-
maţii şi de asigurare a multor activităţi de interacţiune 
cu instituţiile de drept locale şi reprezentanţii acestora 
(SBNM; Instanţe de judecată, inclusiv Curtea de Apel şi 
Curtea Supremă de Justiţie; Facultatea de Drept; Birou de 
Avocaţi; jurişti care practică dreptul pe teritoriul popoa-
relor indigene pueblos ş.a.).  

Pe parcursul stagiului s-a stabilit o relaţie profesională 
foarte reuşită cu SBNM şi am convenit cu reprezentanţii 
baroului cu privire la cooperarea de viitor asupra unor 
proiecte comune dintre SBNM şi Uniunea Avocaţilor din 
Moldova şi menţinerea relaţiilor de colaborare. 

Desfăşurarea stagiului a avut loc în cadrul programu-
lui „Legislative/Professional Fellows Program” finanţat de 
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii şi 
administrat de organizaţia American Councils. Selectarea 
participanţilor pentru participarea la program în toamna 
2013 a avut loc pe baza unui concurs în cadrul căruia au 
fost aleşi 2 participanţi din Moldova.

Poza In front of SBNM_Vladimir and Richard

Ştiaţi că?

“Una din funcţiile majore ale somnului este de a-i permite creierului să recupereze şi să se repare. În timpul 
somnului adânc, cortexul - partea din creier  responsabilă pentru gânduri, memorie, limbaj şi aşa mai departe 
- se deconectează de la simţuri şi intră în „starea de recuperare ». Cu cât foloseşti mai mult creierul în timpul 
zilei, cu atât are nevoie de mai mult timp de recuperare; implicit, ai nevoie de mai mult somn. Femeile tind să 
efectueze multe sarcini în acelaşi timp - fac multe deodată şi sunt flexibile - astfel că folosesc mai mult creierul 
decât bărbaţii. De aceea au nevoie de mai mult somn. Un bărbat care are o slujbă complexă, ce necesită luarea 
multor decizii, ar putea avea la rândul său nevoie de mai mult somn decât un bărbat obişnuit - dar probabil 
nu la fel de mult ca o femeie”.

Jim Horne, directorul Centrului de Cercetare asupra
Somnului din cadrul Universităţii Loughborough din Anglia
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Bar Hosts Moldovan Attorney
    By D.D. Wolohan

Imagine spending one month halfway around the world in a foreign 
exchange internship studying the legal system and soaking up the 
culture. 
That’s what Vladimir Palamarciuc, of Moldova, has been experiencing 
at the State Bar Center. The State Bar, and General Counsel Richard 
Spinello, in particular, has had the pleasure of hosting this lawyer 
trainee throughout October. And a busy month it’s been as Palamarciuc 
attended staff and committee meetings and CLE programs, interacted 
with professors and students at the UNM School of Law, and spent 
time in the courtroom of Metro Court Judge Henry Alaniz, where he 
witnessed televised pleadings from the jailed defendants. 
He traveled to Santa Fe one day with State Bar Executive Director 
Joe Conte to attend a Chief Justice Committee meeting, and then at-
tended the symposium at the Indian Pueblo Cultural Center marking 
100 years since the pronouncement of the Supreme Court decision 
United States v. Sandoval, which addressed the issues of Pueblo Indian 
lands as Indian country.
But it hasn’t all been work as the 26-year-old has attended ample social 
events, from the YLD Mentorship BBQ to the Special Shapes Rodeo 
at the Albuquerque International Balloon Fiesta, a tour of Santa Fe 
and the Taos Pueblo, a painting class at an art gallery, the opening of 
Lobo basketball season, and eaten his first-ever donut. After green chile 
on a breakfast burrito, donuts are a close second in his New Mexico 
epicurean experience.
Palamarciuc was chosen to participate in the Professional Fellows Pro-
gram, sponsored by the U.S. State Department’s Bureau of Educational 
and Cultural Affairs, and administered by the American Councils for 
International Education.
The PFP chose 28 young professionals interested in legal careers from 
Russia, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, and Azerbaijan to spend 
a month immersing themselves in understanding a state legal associa-
tion’s structure, activities, and administrative means of providing legal 
service to the population. Palamarciuc’s fellow countryman, a judge, 
was assigned to Hawaii.
This is Palamarciuc’s first time in the U.S., and he is very comfortable 
conversing in English, as well as his native Romanian language and 
Russian. He studied law for 10 years—four years at college and six at 
a university. After passing the bar exam he will be recognized as a full 
attorney. Palamarcius practices business law with the Turcan Cazac Law 
Firm in the capital city of Kishinev, with 14 attorneys. As Moldova 
does not have consumer law, the firm handles civil and business law, 
insolvency and bankruptcy law.
Moldova is bordered by Romania and Ukraine, and is a country of 
4 million people that gained its independence in 1990 after the fall 
of the Soviet Union. Palamarciuc said the average income is $250 a 
month, which roughly covers the $250 monthly expenses. However, 
agricultural workers make a minimum wage of $75 a month, so it’s not 
surprising that about 1 million residents work abroad to send money 
home. Attorneys are “recommended” to make up to $200/hour, but 
that’s too high for Moldova’s citizenry to pay, he said.
Palamarciuc is chairman of the fledgling Young Lawyers Association, 
which received its charter 18 months ago. It has about 40 members 
who work on initiatives as part of the 3,000-member Moldovan Bar 
Association. YLA recently completed a 64-page legal guide, with the 
assistance of the ABA’s Rule of Law Initiative and its representative in 

Moldova. He was anxious to learn about New Mexico’s YLD and got 
a first hand look during its Mentorship BBQ at UNM, Veterans Civil 
Justice Initiative, and Speed Networking events.  
Weekly duties included sending a report to the PFP. “I had the honor 
to meet Judge Roderick T. Kennedy from the Court of Appeals, who 
greeted me with the Moldavan Hymn, Limba Noastra, (Our Language)” 
Palamarciuc wrote. “We discussed the judicial system of the U.S. and 
certain particularities of the New Mexico system. In the same time, I 
presented details of the Moldovan judicial system.” 
His interest in the scientific approach to social relations led him to 
study the law. He said Moldova has similar standards to the U.S. 
legal system, although his country does not have jury trials. Judges 
also are not part of the Bar, but are controlled by the government and 
appointed by its parliament. District judges can make $370/month, 
while supreme court justices earn up to $600/month.
Vladimir spent a day at the New Mexico Supreme Court where he 
was given a special tour of the facilities and its rich history by Retired 
Supreme Court Justice Patricio Serna. During the tour, Vladimir met 
three of the current sitting justices and spoke with them on topics of 
the judicial system in Moldova and the process for becoming a judge 
in his country. 
He learned about New Mexico from the Internet before arriving here 
and has enjoyed in person our colorful fall activities and deep cultural 
traditions. He found pueblos interesting from many perspectives, and 
would like to see how a tribal court administers law. He compared the 
pueblos’ autonomy to that of the Vatican in Rome, an independent 
entity within a country. 
Upon completion of his month in New Mexico, Palamarciuc will 
join 200 other international exchange professionals in Washington, 
D.C., on Nov. 5 for a congress. During the four-day event, individuals 
from more than 50 countries will participate in workshops and poster 
presentations, meet with the ambassador of their home country, and 
exchange thoughts on their cultural experiences. 
Palamarciuc would like to come back to New Mexico, and is grateful 
to the State Bar, UNM staff, and judges for their hospitality.
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(Continuare din ediţia 9-10)
Lucrarea era demnă de regatul Siriei, demnă de un 

dar regesc, demnă de Capitoliu. Într-adevăr, avea acea 
strălucire pe care trebuia să  i-o dea pietrele sale preţi-
oase scânteietoare şi foarte frumoase, era de-o astfel de 
varietate în lucrările măiestrite de amănunt încât arta pă-
rea că se ia la întrecere cu bogăţia materiei, de-o astfel 
de mărime încât se putea lesne înţelege că fusese făcut 
nu pentru luxul oamenilor, ci pentru împodobirea unui 
templu măreţ. Când se părea că-l privise de ajuns, servi-
torii se apucă să-l ridice, ca să-l ducă înapoi. Verres zice 
că vrea să-l mai privească o dată şi încă  o data, că nu s-a 
saturat încă  de frumuseţea lui. Le porunceşte să  plece 
şi să  lase candelabrul acolo. Iată cum oamenii aceia se 
întorc atunci la Antiochus cu mâinile goale.

La început prinţul nu se teme de nimic, nu bănuia ni-
mic. O zi, două, mai multe; nu i se aduce înapoi. Atunci 
trimite oameni cu rugămintea, dacă binevoieşte, să  i-l 
dea înapoi. Verres le spune să  revină mai târziu. Prinţului 
lucrul acesta i se păru curios. Trimite din nou: nu i se resti-
tuie. Se duce el însuşi să  vorbească cu omul nostru: îl roa-
gă să  i-l dea înapoi. Închipuiţi-vă obrazul omului şi ne-
maipomenita lui neruşinare. Deşi ştia, fiindcă auzise chiar 
de la prinţ, că acest candelabru trebuie pus în Capitoliu, 
deşi vedea că e păstrat pentru Iupiter Optimus Maximus 
şi pentru poporul roman, a început să-l roage şi să-i ceară 
foarte stăruitor să  i-l dăruiască. Spunând prinţul că este 
împiedicat de la aceasta de legământul sfânt faţă de Iu-
piter Capitolius şi de părerea oamenilor despre el, fiindcă 
multe popoare erau martore că acea operă este un dar 
hărăzit divinităţii. Verres a început să-l ameninţe cu cea 
mai mare înverşunare. Văzând că ameninţările nu-l mişcă 
mai mult decât  rugăminţile, ii porunceşte pe neaştepta-
te să  plece din provincie, înainte de căderea nopţii; zice 
că a aflat că nişte piraţi din regatul lui vor veni spre Sicilia. 
Într-o foarte numeroasă adunare în forul din Siracuza (să 
nu creadă cineva din întâmplare că aduc o acuzaţie necu-
noscută şi că născocesc o plângere după simple bănuieli 
de-ale oamenilor), în forul din Siracuza, zic, plângând şi 
luând drept martori zeii şi oamenii, prinţul a început să  
strige că C. Verres i-a furat un candelabru împodobit cu 
pietre preţioase pe care avea de gând să-l trimită în Ca-
pitoliu şi pe care ar fi vrut ca poporul roman să-l aibă, în 
templul cel mai strălucit, amintire a alianţei şi prieteniei 
sale; de celelalte lucrări de artă în aur şi pietre preţioase 
care, deşi ale sale, se găsesc în mâinile lui Verres nu e prea 
întristat: dar că i se răpeşte această operă e o nenorocire 
şi o ticăloşie. Cu toate că încă  dinainte în inima şi în cu-
getul său şi al fratelui său, acest candelabru a fost consa-
crat divinităţii, totuşi atunci, în acea adunare de cetăţeni 

CICERO - DE SIgNIS 
(DESPRE STATUI)

  PLEDOARII CELEBRE

romani, el îl dă, îl dăruieşte, îl dedică şi consacră lui Iupiter 
Optimus Maximus şi-l ia pe însuşi Iupiter drept martor al 
voinţei sale şi al legământului său.

Ce voce, ce palmani, ce forţă ar putea susţine plânge-
rea privitoare la aceasta singura vina? Printul Antiochus 
care a trăit la Roma sub ochii noştri ai tuturora, aproape 
doi ani cu alaiul şi strălucirea unui rege, deşi era prieten 
şi aliat al poporului roman, descendent dintr-un tată, 
dintr-un bunic, din strămoşi foarte buni prieteni cu noi, 
regi foarte vechi şi foarte străluciţi, dintr-un regat foarte 
bogat şi foarte întins, a fost izgonit val-vârtej dintr-o pro-
vincie a poporului roman. Te-ai gândit oare la părerea pe 
care aveau să şi-o facă despre aceasta popoarele străine, 
la valva ce va stârni vestea acestei fapte a tale în regate-
le altora şi în ţările cele mai îndepărtate, când aveau să  
audă că un prinţ a fost jignit, că un oaspete a fost jefuit, 
că un aliat şi un prieten al poporului roman a fost alungat 
de către un pretor al poporului roman în provincia sa? Să 
ştiţi că numele vostru şi al poporului roman va fi pentru 
popoarele străine, judecători, ţinta unei uri înverşunate, 
dacă aceasta cumplită nedreptate a lui Verres va rămâne 
nepedepsită. Aşadar, toţi vor gândi, mai ales că vestea 
despre lăcomia şi poftele oamenilor noştri s-a răspândit 
peste tot că aceasta nu e numai crima lui, ci şi a acelora 
care au încuviinţat-o. Mulţi regi, multe oraşe libere, mulţi 
particulari bogaţi şi puternici se gândesc fără îndoială să  
împodobească Capitoliu aşa cum cer demnitatea tem-
plului şi renumele statului nostru. Aceştia, dacă vor ve-
dea că sunteţi adânc mâhniţi de furtul acestui dar regesc, 
vor socoti că iubirea şi darurile lor sunt plăcute vouă şi 
poporului roman; dacă, dimpotrivă, vor auzi că aţi trecut 
fără să vă pese peste aceasta ticăloşie, deşi e vorba de un 
rege atât de vestit, de un lucru atât de preţios, de o ne-
dreptate atât de groaznică, nu vor fi atât de nebuni încât 
să  cheltuiască osteneala, grija şi bani pentru nişte lucruri 
despre care nu cred că vă vor fi plăcute…

Iar vouă, judecători, ce vi se poate părea mai nedemn 
sau mai intolerabil decât  acest lucru? Oare Verres va 
tine acasă la el candelabrul lui Iupiter (lucrat din pietre 
scumpe şi din aur)? Acest candelabru de fulgerările că-
ruia trebuie să  strălucească şi să  fie luminat templul lui 
Iupiter Optimus Maximus va fi aşezat în casa lui Verres la 
ospeţe, în care va arde flacăra desfrâurilor lui ticăloase? În 
casa acestui codos dezgustător peste măsură, laolaltă cu 
celelalte podoabe moştenite de la Chelidon, vor fi puse 
podoabele Capitoliului?…

Acum mă adresez ţie, Scipio, ţie zic, tânăr plin de distinc-
ţie şi de mari însuşiri; ţie   îţi cer şi pe lângă tine stărui cu tărie 
să-ţi îndeplineşti datoria faţă de neamul şi de numele tău.
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De ce lupţi pentru omul acesta, care a jefuit gloria şi 
cinstea familiei voastre, de ce vrei să  fie aparat, de ce iau 
eu asupra-mi rolul tău, de ce îndeplinesc eu îndatorirea ta, 
de ce M. Tullius cere înapoi monumentele lui P.Africanus, 
iar P.Scipio îl apără pe cel care le-a furat? Când e datina 
lăsată din străbuni să-şi apere fiecare monumentele stră-
moşilor în aşa fel încât să  nu îngăduie nici măcar să  fie 
împodobite în numele altora, tu vei apăra pe omul acela, 
care n-a adus o paguba neînsemnată monumentului lui 
P.Scipio, ci l-a dat jos din temelii şi l-a făcut să  dispară. 
Aşadar, pe zeii nemuritori, cine oare va apăra amintirea 
lui P.Scipio după moartea lui, cine monumentele care 
mărturisesc despre virtutea lui, dacă tu nu ţii seama de 
ele şi le părăseşti şi dacă înduri nu numai faptul că au fost 
jefuite, dar chiar îl aperi pe jefuitorul şi profanatorul lor?

Ce poţi apăra, Scipio, măreţia gloriei tale strămoşeşti, 
poţi într-adevăr, ai toate însuşirile pe care soarta sau natu-
ra le împarte cu dărnicie oamenilor; eu nu-ti răpesc meri-
tul unei îndatoriri proprii; nu-mi doresc gloria altuia; nu se 
potriveşte cu discreţia mea ca, atunci când e viu şi nevă-
tămat P.Scipio, un tânăr în plina putere, să  mă dau drept 
protector şi apărător al monumentelor lui P.Scipio. De 
aceea, dacă iei asupra ta apărarea gloriei tale strămoşeşti, 
va trebui nu numai să  nu spun nimic despre monumente-
le voastre, dar chiar să  mă bucur că P. Africanus are după 
moarte norocul deosebit că onoarea lui să  fie apărată de 
cei care sunt din aceeaşi familie, fără a avea nevoie de vre-
un ajutor străin. Daca însă te împiedică prietenia pentru 
acest om, dacă ceea ce cer de la tine vei socoti că nu e 
datoria ta, te voi înlocui eu în sarcina ce-ţi revine şi-mi voi 
însuşi un rol despre care credem că este al altuia.

Îţi cer înapoi, Verres, monumentul lui P.Africanus; las la 
o parte procesul sicilienilor pe care l-am luat asupra mea; 
să  nu se judece acum reclamaţia privitoare la restituirea 
banilor luaţi pe nedrept; să  nu se tina seama de nedrep-
tăţile făcute segestanilor; să  fie însă pus la loc soclul lui 
P.Scipio, să  se graveze pe el numele neînvinsului general; 
să  fie repusă la locul ei foarte frumoasa statuie cucerită 
la Cartagina. Acestea ţi le cere nu apărătorul sicilienilor, 
nu acuzatorul tău, nu segestanii, ci gloria lui P.Africanus.

Nu mă tem că judecătorul P.Servilius nu va  preţui sar-
cina ce mi-am luat, el care, fiindcă a săvârşit fapte foarte 
strălucite şi mai ales fiindcă ridică chiar acum monumen-
te închinate faptelor sale de glorie, ocupându-se stăruitor 
de ele, va dori fără îndoială să  le încredinţeze nu numai 
urmaşilor săi, ci şi tuturor bărbaţilor bravi şi bunilor cetă-
ţeni spre a fi aparate, iar nu celor ticăloşi spre a fi jefuite. 
Nu mă tem că ţie, Q.Catule, al cărui monument e cel mai 
însemnat şi cel mai strălucit din lume, nu-ţi va fi pe plac ca 
păzitorii monumentelor să  fie câţi mai mulţi cu putinţă şi 
că toţi cei buni să  socotească drept o datorie a lor apăra-
rea gloriei altora. De fapt, de celelalte furturi şi ticăloşii ale 
lui Verres sunt tulburat fără îndoială numai încât socotesc 
că ele trebuie să  fie înfierate; în cazul acesta însă sunt chi-
nuit de o durere atât de mare încât nimic într-atât nu mi 
se pare mai nedemn, nimic mai de neîngăduit. Va împo-
dobi Verres cu monumentele Africanului casa lui, cloaca 
de desfrâu, de infamie şi de dezonoare? Va aşeza Verres 
monumentul celui mai cumpătat şi celui mai neprihănit 

bărbat, statuia Dianei fecioare, în casa în care viermuiesc 
fără încetare ticăloşiile prostituatelor şi ale proxeneţilor? 
Acest furt în legătură cu Mercur tyndaritanul pare un sin-
gur cap de acuzare şi este înfăţişat de mine drept unul 
singur; de fapt sunt aci mai multe, dar nu ştiu cum le-aş 
putea deosebi şi desparţi unele de altele. Mai întâi este un 
furt, fiindcă a furat de la nişte aliaţi o statuie de mare preţ; 
este un jaf din avutul statului, fiindcă n-a stat la îndoială să  
înstrăineze o statuie aparţinând poporului roman, luată 
din prada duşmanilor şi ridicată în numele unui general 
al nostru; este o crima de lezmajestate, fiindcă a îndrăz-
nit să  dărâme şi îndepărteze amintirile stăpânirii noastre, 
ale gloriei faptelor noastre războinice; este un sacrilegiu, 
fiindcă a calcat în picioare cele mai sfinte sentimente reli-
gioase; este un act de cruzime, fiindcă împotriva unui om 
nevinovat, împotriva unui aliat şi prieten al nostru, a năs-
cocit un fel de chin nemaiauzit şi unic…

Aflaţi acum, judecători, şi despre lăcomia, îndrăzneala 
şi nebunia lui fără seamăn, mai ales când a pângărit acele 
lucruri sfinte care nu numai că n-ar fi fost îngăduit să  fie 
atinse cu mâinile, dar nici măcar profanate în gând. Există 
la cătănieni un sanctuar al zeiţei Ceres, cinstit cu aceeaşi 
veneraţie ca şi la Roma, ca şi în celelalte locuri, ca şi aproa-
pe pe întreg pământul. în fundul acestui sanctuar era o 
statuie străveche a zeiţei Ceres, despre care bărbaţii nu 
numai că nu ştiau cum arată, dar nici măcar că se afla aco-
lo. Căci bărbaţii n-au voie să  intre în sanctuar; e obiceiul 
ca femei şi fecioare să  facă ceremoniile. Noaptea, pe as-
cuns, sclavii lui Verres au ridicat statuia din acel loc adânc 
venerat şi foarte vechi. A doua zi preotesele zeiţei Ceres şi 
conducătoarele acelui templu, femei în vârstă respectate 
şi cunoscute, aduc fapta în faţa magistraţilor lor.

Tuturor lucrul li se părea groaznic, nedemn, într-un cu-
vânt, un adevărat doliu. Atunci Verres, tulburat de grozăvia 
faptei ca să  îndepărteze de la sine bănuiala unei astfel de 
crime, însărcinează pe-un oaspete al său să  găsească pe 
cineva pe care să-l acuze că a săvârşit ticăloşia şi să  facă 
totul ca acela să  fie condamnat pentru aceasta crimă, spre 
a nu fi învinuit el însuşi. Lucrul nu se amână nici măcar cu 
o zi. Căci după ce Verres a plecat din Catania, e denunţat 
un anumit sclav; acesta e acuzat, împotriva lui se aduc 
martori mincinoşi. Pricina o judeca întregul senat potrivit 
legilor catanienilor. Sunt chemate preotesele; li se cere să  
spună în şedinţa secretă a senatului ce cred că s-a întâm-
plat şi cum a fost furată statuia. Ele răspund că în lăcaş au 
fost văzuţi sclavii pretorului. Lucrul, care nici înainte nu era 
greu de înţeles, datorită mărturiei preoteselor a început să  
fie limpede ca lacrima. Se trece la vot. Sclavul nevinovat e 
achitat în unanimitate, pentru ca voi să-l puteţi condamna 
şi mai uşor, printr-un vot unanim, pe acest om.

Într-adevăr, ce ceri tu, Verres? Ce sperai? Ce aştepţi? 
Ce zeu sau ce om socoteşti că te va ajuta? Acolo unde oa-
menilor liberi nu le era îngăduit s intre nici măcar pentru 
a se ruga, tu ai îndrăznit să  trimiţi sclavi spre a jefui un 
templu? N-ai şovăit să pângăreşti acele lucruri de la care 
legile sacre te obligau să  întorci Până şi privirile? Totuşi în 
aceasta crima atât de ticăloasă şi de nelegiuită n-ai căzut 
nici măcar ademenit de ochii tai. Căci ai dorit cu patima 
ceea ce nu văzuseşi niciodată, te-ai îndrăgostit, zic, de 
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ceea ce nici nu zăriseşi mai înainte. Numai din auzite te-
ai aprins de-o dorinţa atât de mare încât nici teama, nici 
respectul religios, nici puterea zeilor, nici opinia oameni-
lor n-au înfrânat-o…

Pe zeii nemuritori! Ce fel de om acuz eu? Ce fel de 
om urmăresc, apărând în numele legii drepturile aliaţilor 
noştri? Asupra cui veţi pronunţa sentinţa voastră prin vot 
secret? Delegaţii maltezi declara în mod oficial ca templul 
Iunonei a fost prădat că acest om n-a lăsat nimic în sanc-
tuarul venerat cu adâncă religiozitate; acolo unde flotele 
duşmanilor au acostat adesea, unde piraţii obişnuiesc să  
ierneze aproape în fiecare an, lăcaşul sfânt, pe care nici 
un pirat nu l-a pângărit mai înainte şi nici un duşman nu 
l-a atins vreodată, a fost jefuit de Verres singur atât de 
cumplit încât n-a rămas acolo absolut nimic. în asemenea 
condiţii, va fi numit acum omul acesta un acuzat, eu un 
acuzator şi voi un tribunal? El este, vezi bine, ţinta unor 
acuzaţii neîntemeiate şi e târât în judecată pe simple 
bănuieli! E vădit că au fost furaţi zei, devastate temple, 
jefuite oraşe. Verres şi-a tăiat orice mijloc de a tăgădui 
vreuna din aceste crime şi putinţa de a se dezvinovăţi. În 
toate privinţele e dovedit vinovat de mine, e zdrobit de 
martori, e copleşit de propria-i mărturisire, e înlănţuit în 
ticăloşiile lui vădite, dar sta încă  pe loc, şi fără a rosti un 
cuvânt, îşi trece în revistă faptele împreună cu mine.

Mi se pare că străduiesc prea mult într-unul şi acelaşi 
fel de acuzaţii; îmi dau seama, judecători, că trebuie să  
preîntâmpin oboseala pe care urechile şi spiritele voastre 
o încearcă. De aceea voi trece cu vederea multe lucruri; 
însă pentru ceea ce am de gând să  va spun, învioraţi-
vă atenţia, va rog, judecători, pe zeii nemuritori, aceiaşi 
zei despre a căror veneraţie vorbim acum de-atâta timp, 
Până când voi aminti şi voi înfăţişa o ticăloşie a acestui 
om de care s-a cutremurat toata provincia…

N-am să  va mai obosesc. Într-adevăr, încă  de mult mă 
tem că vorbirea mea să  nu para că n-are nimic a face cu 
practica obişnuit a tribunalelor şi cu genul folosit zilnic în 
discursurile judiciare. Numai atâta spun, că însăşi aceasta 
Ceres, cea mai veche, cea mai venerata, străbună tuturor 
ceremoniilor religioase care se celebrează la toate popoa-
rele şi neamurile, a fost răpită de către C.Verres din templul 
şi sălaşul ei. Cei care aţi ajuns la Henna aţi văzut o statuie 
de marmora a zeiţei Ceres si, intr-un alt templu, una a Li-
berei. Ele sunt foarte mari şi foarte frumoase, ins nu atât de 
vechi. Mai era acolo una de arama, de mărime obişnuită şi 
lucrata cu neasemuita măiestrie, cu facle, foarte veche, cu 
mult cea mai veche dintre toate care se afla în acel sanctu-
ar. Pe aceasta a furat-o şi totuşi n-a fost mulţumit cu atât. 
în fata templului zeiţei Ceres, într-o piaţă deschisă şi foarte 
întinsă, sunt doua statui, una a zeiţei Ceres, cealaltă a lui 
Triptolem, foarte frumoase şi foarte mari. Frumuseţea le-a 
pus în primejdie, mărimea lor le-a salvat, Căci coborârea 
de pe piedestal şi transportarea lor păreau din cale afară 
de anevoioase. În mâna dreaptă a zeiţei Ceres era o statuie 
mare a Victoriei, foarte frumos lucrata. Verres a avut grija 
ca ea să  fie smulsa din statuia zeiţei Ceres şi dusa la el.

Ce inima mai are omul acesta acum când i se reamin-
tesc nelegiuirile, de vreme ce chiar eu, amintindu-le, sunt 
nu numai tulburat Până în adâncul sufletului, dar chiar 

mă cutremur în toata fiinţa mea? Căci îmi amintesc de 
templul, de locul, de cultul acela; se perinda prin fata 
ochilor mei toate; ziua aceea în care, după ce venisem la 
Henna, preotesele zeiţei Ceres mi-au ieşit înainte cu pan-
glici şi cu ramuri sfinte; mulţimea locuitorilor şi colonia 
romana în care, pe când vorbeam, izbucneau plânsete şi 
gemete atât de puternice încât jalea cea mai amara părea 
că stăpâneşte tot oraşul. Nu de dijmele impuse prin silni-
cie, nu de jefuirea bunurilor, nu de judecăţile nedrepte, 
nu de desfrâurile brutale ale acestui om, nu de violenta, 
nici de insultele cu care fuseseră chinuiţi şi striviţi se plân-
geau toţi oamenii fără pereche să  fie răzbunate divini-
tatea zeiţei Ceres, cultul ei vechi, sfinţenia templului ei; 
toate celelalte suferinţe spuneau că le rabdă şi nu le iau 
în seamă. Aceasta durere era atât de mare încât părea că 
Verres a venit la Henna ca un al doilea Pluto şi că a dus 
de acolo nu pe Proserpina, ci că a răpit-o pe însăşi Ceres.

Într-adevăr, oraşul acela pare a fi nu un oraş, ci sanc-
tuarul zeiţei Ceres. Locuitorii din Henna cred că Ceres lo-
cuieşte la ei, aşa încât ei îmi par a nu fi cetăţenii acelui 
oraş, ci toţi preoţi, toţi slujitorii şi pontifi ai zeiţei Ceres. 
Din Henna îndrăzneai tu să  iei statuia zeiţei Ceres, din 
Henna te-ai silit tu să  răpeşti Victoria din mana zeiţei Ce-
res, smulgând o zeiţa alteia zeiţe ?…

Ce mijloc de-a scăpa de condamnare îi mai rămâne 
aşadar aceluia care prin josnicia sentimentelor i-a între-
cut pe sclavi, prin cutezanţa pe fugari, prin crima pe bar-
bari, prin cruzime pe duşmani?

I-aţi auzit pe Theodorus, pe Numenius şi pe Nicasio, 
delegaţi din Henna, declarând oficial că au de la conce-
tăţenii lor însărcinarea să  se ducă la Verres şi să-i ceară 
înapoi statuia zeiţei Ceres şi pe cea a Victoriei; dacă le vor 
obţine, atunci să  respecte vechiul obicei al locuitorilor 
din Henna si, deşi Verres pustiise Sicilia, totuşi, fiindcă ei 
primiseră aceasta regulă de purtare de la strămoşi, să  nu 
facă nicio depoziţie  oficială împotriva lui, dacă însă nu le 
va da înapoi, atunci să  se înfăţişeze la tribunal şi să  ara-
te judecătorilor nedreptăţile lui Verres, dar mai cu seama 
să  se plângă de profanarea religiei. Pe zeii nemuritori, nu 
nesocotiţi, nu dispreţuiţi şi nu priviţi cu nepăsare, judecă-
tori, aceste plângeri ale lor. E vorba de nedreptăţi împo-
triva aliaţilor, e vorba de puterea legilor, e vorba de bunul 
nume şi de imparţialitatea tribunalelor.

Toate aceste lucruri sunt de foarte mare interes, însă 
cel mai însemnat e următorul: de-o atât de mare vene-
raţie e stăpânită toată provincia, o superstiţie  atât de 
puternică, stârnită de fapta lui Verres, a cuprins minţile 
tuturor sicilienilor, încât orice nenorocire s-ar întâmpla, 
în viaţa publică sau particulară ar părea că vine din cauza 
crimei acestui om. Aţi auzit pe centuripini, pe agyrieni, 
pe catanieni, pe etneni, pe herbiteni şi pe mai mulţi alţii 
povestind oficial ce pustietate e pe ogoare, ce paragină, 
ce pribegie a plugarilor, cât de pustii, cât de sălbăticite, 
cât de lăsate în părăsire sunt toate. Deşi acestea s-au în-
tâmplat din pricina multelor şi feluritelor nedreptăţi ale 
lui Verres, totuşi în credinţa sicilienilor cea mai mare în-
semnătate o are aceasta singură cauză: ci sunt de părere 
ca prin profanarea zeiţei Ceres orice cultură şi orice roade 
ale pământului au pierit în aceste locuri.
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Vindecaţi profanările suferite de religia aliaţilor noştri, 
judecători, apăraţi-o pe a voastră. Căci aceasta religie nu 
va e nici străină, nici indiferentă. Iar dacă ar fi aşa, dacă 
n-aţi vrea s-o adoptaţi, ar trebui totuşi să  doriţi pedepsi-
rea celui care a profanat-o. Dimpotrivă însă, când e vorba 
de o religie comună tuturor popoarelor şi de ceremonii 
religioase pe care strămoşii noştri, împrumutându-le şi 
chiar aducându-le de la neamuri străine, le-au cultivat cu 
pietate, cult pe care, după cum de fapt şi era, au vrut să-l 
numească grecesc, cum am putea rămâne, chiar dacă am 
dori-o, neglijenţi şi nepăsători?…

Aţi auzit adesea că Siracuza e cel mai mare si cel mai fru-
mos dintre toate oraşele greceşti. Acest oraş este atât de în-
tins, încât s-ar spune că e alcătuit din patru oraşe foarte mari.

Acum voi reveni la Marcellus, ca să  nu pară că am 
amintit aceste lucruri fără motiv. După ce-a cucerit prin 
forţa armelor un oraş atât de strălucit, n-a socotit că e de 
folos pentru gloria poporului roman să  ruineze şi să  nimi-
cească aceasta minune de frumuseţe, mai ales că dinspre 
partea ei nu se arată nicio primejdie. De aceea a cruţat cu 
atâta grijă clădirile publice şi particulare, pe cele sfinte şi 
pe cele profane, de parcă ar fi venit cu armata să  le ape-
re, nu să  le cucerească. Cât priveşte podoabele oraşului, 
a ţinut socoteală şi de drepturile victoriei şi de datoriile 
omeniei. Credea că este un drept al victoriei să  ducă la 
Roma multe lucruri care puteau să  împodobească oraşul, 
însă o datorie de omenie să  nu jefuiască de tot un oraş pe 
care, cu deosebire, dorise să-l cruţe. În aceasta împărţire a 
podoabelor, victoria lui Marcellus n-a căutat să  ia pentru 
poporul roman mai mult decât  a păstrat omenia lui pen-
tru siracuzeni. Cele ce au fost duse la Roma le vedem lângă 
templul Onoarei şi al Virtuţii, precum şi în alte locuri sfinte. 
N-a pus nimic în locuinţa sa, nimic în grădinile sale, nimic 
în proprietatea să  de lângă Roma; a socotit ca, dacă nu va 
duce acasă la el podoabele cuvenite Romei, casa lui va fi o 
podoaba pentru oraş. Iar la Siracuza a lăsat foarte multe lu-
cruri alese, n-a profanat niciun zeu, nu s-a atins de niciunul.

Puneţi-l alături pe Verres, nu ca să  comparaţi un om 
cu un alt om, fiindcă s-ar aduce jignire după moarte unui 
astfel de bărbat, ci ca să  comparaţi o perioadă de pace şi 
o vreme de război, legile cu forţa, administrarea dreptăţii 
cu folosirea sabiei şi a armelor, sosirea cortegiului lui Ver-
res cu intrarea armatei victorioase a lui Marcellus.

În Insula, despre care am vorbit mai înainte, există un 
templu al Minervei. Marcellus nu s-a atins de el, ci l-a lăsat 
plin de podoabe. Acesta a fost jefuit şi prădat de Verres în-
tr-atât încât pare că a fost pustiit nu de vreun duşman obiş-
nuit, care totuşi ar fi respectat chiar şi în război sfinţenia re-
ligiei şi obiceiul pământului, ci de nişte tâlhari barbari. Era 
acolo o lupta de cavalerie a regelui Agatocle minunat pic-
tata în tablouri, iar cu aceste tablouri erau îmbrăcaţi pereţii 
sanctuarului. Nu era nimic mai vestit decât  acea pictură, 
nimic în Siracuza care să  fie socotit mai vrednic de văzut 
M.Marcellus, deşi celebra lui victorie transformase totul în 
lucruri profane, totuşi, reţinut de-un scrupul religios, nu 
s-a atins de aceste tablouri. Verres cu toate că din cauza 
unei păci îndelungate şi a fidelităţii poporului siracuzan le 
primise ca pe nişte lucruri sfinte şi demne de veneraţie, a 
furat toate aceste tablouri; pereţii ale căror podoabe dăi-

nuiseră atâtea secole şi scăpaseră de atâtea războaie, i-au 
lăsat goi şi urâţi. şi Marcellus, care promisese, că dacă va 
cuceri Siracuza, va închina doua temple la Roma, n-a vrut 
să  împodobească ce-şi pusese în gând să  clădească cu lu-
crurile pe care le cucerise; Verres, că unul care era dator să  
îndeplinească promisiuni făcute nu Onoarei şi Virtuţii ca 
acela, cu Venerei şi lui Cupidon, şi-a dat toată silinţa să  je-
fuiască templul Minervei. Acela n-a vrut să  împodobească 
zeii cu prazi luate de la zei, acesta a dus podoabele fecioa-
rei Minerva în casa unei curtezane. Afară de asta, a mai ridi-
cat din acelaşi templu douăzeci şi şapte de tablouri foarte 
frumos pictate, în care erau portretele regilor şi tiranilor 
Siciliei şi care încântau nu numai prin măiestria pictorilor, 
ci şi prin darul de-a evoca personajele şi de-a le face cu-
noscute trăsăturile. Şi vedeţi cu cât mai crud decât  de toţi 
înaintaşii săi a fost pentru siracuzani acest tiran, de vreme 
ce aceia au împodobit totuşi templele zeilor nemuritori, iar 
Verres le-a furat chiar monumentele şi podoabele.

Din partea mea să  te laude acum mamertinii, fiindcă, 
din toată provincia, sunt singurii care doresc să  scapi ne-
vătămat, să  te laude şi totuşi aşa încât să  te poată ajuta 
Heius, care e conducătorul delegaţiei, să  te laude aşa încât 
să  fie pregătiţi să-mi răspundă la cele ce vor fi întrebaţi. 
Şi ca să  nu fie luaţi de mine pe neaşteptate, îi fac atenţi 
că am de gând să-i întreb dacă datorează o corabie popo-
rului romană: vor recunoaşte acest lucru; dacă au dat-o în 
timpul puterii lui Verres; vor spune că nu; dacă au construit 
pe socoteala cetăţii lor o corabie de transport foarte mare 
pe care au dat-o lui Verres; nu vor putea spune că nu; dacă 
C.Verres a luat grâu de la ei, ca să-l trimită poporului ro-
man, la fel ca înaintaşii lui: vor spune că nu; câţi soldaţi sau 
câţi corăbieri au dat timp de trei ani: vor spune că n-au dat 
niciunul. Nu vor putea spune că Mesina n-a fost tăinuitoa-
rea tuturor furturilor şi prăzilor acestui om. Vor recunoaş-
te că foarte multe lucruri au fost duse de acolo pe multe 
corăbii, ca, în sfârşit, această corabie foarte mare dată de 
mamertini a plecat încărcata împreună cu Verres. De aceea 
din partea mea păstrează-ţi această laudă a mamertinilor. 
Cât despre oraşul Siracuza, unde au fost suprimate până şi 
sărbătorile scandaloase în cinstea lui Verres, vedem că nu-
treşte faţă de tine sentimente potrivite suferinţelor pe care 
i le-ai pricinuit. Într-adevăr, nu se cuvenea să  i se aducă 
onorurile zeilor celui care furase statuile zeilor. Si, pe Her-
cule, siracuzanii ar fi ținut de rău pe bună dreptate dacă, 
după ce au îndepărtat din calendarul lor o zi de sărbătoare 
foarte vestită şi foarte sfântă, a fost cucerită de Marcellus, 
tot ei ar celebra o zi de sărbătoare în numele lui Verres, deşi 
acesta a răpit de la siracuzani ceea ce acea zi nenorocită 
le lăsase. Şi vedeţi, judecători, neruşinarea şi trufia unui 
om care nu numai că a instituit acele ruşinoase şi ridico-
le serbări ale lui Verres din banii lui Heraclius, dar chiar a 
poruncit să  fie desfiinţate şi cele ale lui Marcellus, astfel 
încât să-l sărbătorească în fiecare an pe cel datorita căruia 
îşi pierduseră ceremoniile anuale şi zeii strămoşeşti şi să  
suprime zilele de sărbătoare ale familiei cu ajutorul căreia 
recâştigaseră toate celelalte zile de sărbătoare.
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